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A consultoria ETNUS | Afroconsumo mergulhou no mundo dos 
afroconsumidores para entender quem são, quais as suas aspirações 
e como as marcas podem se relacionar corretamente com esta 
categoria de consumo promissora e emergente.
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Considerando a variável étnico-racial como 

fator determinante nas relações de consumo, 

este material tem o objetivo de apresentar 

um estudo inédito sobre os consumidores 

afrodescendentes da capital paulista, 

visando trazer à luz um nicho de mercado 

ainda preterido. Produzido pela consultoria 

ETNUS | Afroconsumo, sob a direção de 

Fernando Montenegro, pesquisador 

especialista em comportamento de consumo 

dos afro-brasileiros, este projeto culminou na 

realização de uma pesquisa inédita sobre 

comportamento e alguns hábitos de 

consumo, conceituação de movimento e 

desmistificação do universo afro da cidade 

de São Paulo. 

OVERVIEW
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Um pouco sobre a consultoria ETNUS | Afroconsumo
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A CONSULTORIA
QUEM SOMOS
Atuando como célula de nicho da Lubbok - 
Comunicação, a ETNUS | Afroconsumo é uma 

consultoria de pesquisa, tendências de consumo, 

comportamento e linguagem, especializada no perfil 

comportamental dos consumidores afro-brasileiros.

NOSSOS VETORES
Afroconsumo: Há uma demanda de consumidores 

exigindo uma melhor compreensão e clamando por 

representatividade efetiva. Ela tem sido direcionada a 

novos hábitos de consumo, de onde emergiu essa nova 

categoria de mercado: o afroconsumo. Construção 

histórica, relações culturais e interação com o meio 

interferem consideravelmente na formação desse 

sujeito consumidor. Daí a necessidade do recorte 

étnico-racial, para estudar comportamento além da 

classificação por classes sociais.

Afrolinguagem: Os insights obtidos no mapeamento e 

entendimento do target mostram que a expressão de 

linguagem precisa representar esse consumidor. 

Entender o modo como ele realmente quer ser 

representado é de extrema importância.

Afrotendências: A partir da interpretação das 

informações coletadas, tabulamos estes dados para 

obter insights que possam capitalizar todo esse 

conhecimento adquirido, buscando entender a 

tendência comportamental deste que chamamos de 

“afroconsumidor”.

O DRIVER
Fernando Montenegro é Consumer Insight Research, 

especializado no estudo do comportamento dos 

consumidores afro-brasileiros da capital paulista. 

Formado em Produção Multimídia e Pós-graduando em 

Semiótica Psicanalítica - Clínica da Cultura pela 

PUC-SP, é Fundador da ETNUS | Afroconsumo, 

consultoria especializada em consumo, linguagem e 

tendências desse público. Tem dedicado seus estudos 

à compreensão de como as relações étnico-raciais 

interferem direta ou indiretamente nas práticas de 

consumo dessa categoria, ainda pouco assistida no 

Brasil. Através de palestras, cursos e consultorias, 

dissemina este discurso, visando aprimorar a conexão 

representativa entre Marca e Consumidor.

QUEM FAZ ACONTECER
Acreditamos na conexão entre projetos e profissionais. 

Além da equipe fixa da ETNUS, potencializamos nossa 

estrutura através de trabalhos em rede, unindo 

especialistas on demand conforme a complexidade e 

especificidade do trabalho. Assim, cada entrega 

torna-se personalizada e oferece resultados únicos.
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“53,6% da população. 
Esses mais de cem milhões 
de cidadãos movimentam 

e consomem aproximadamente 

800 bilhões de reais 
ao ano. ”

egundo o IBGE, compõem a maioria étnica 

brasileira as pessoas autodeclaradas 

pretas ou pardas, que correspondem a 

53,6% da população. Esses mais de cem 

milhões de cidadãos movimentam e 

consomem aproximadamente 800 bilhões de reais ao 

ano. Conforme reportagem da jornalista canadense, 

Stephanie Nolen, para o The Globe and Mail,  “em 2008, 

José Vicente, da Universidade da Cidadania Zumbi dos 

Palmares, em São Paulo, calculou que o Produto Interno 

Bruto brasileiro seria dois pontos percentuais maior se a 

população negra conseguisse participar plenamente da 

economia. O custo é alto para todos, ressalta Marcelo 

Paixão, e mesmo assim os líderes do empresariado que 

mantêm forças de trabalho quase completamente 

brancas não conseguem enxergá-lo.”

Também, protagonizam o empreendedorismo, 

somando 50% de afroempreendedores. Além disso, os 

dados do estudo “Vozes da Classe Média” baseados nos 

UM MUNDO PARALELO
EMERGENTE
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S dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílios (PNAD), da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

reunidas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

e pelo Instituto Data Popular, apontam que quase 80% 

dos integrantes que entraram para a nova classe média 

na última década são afro-brasileiros. 

Mirando este cenário, a ETNUS debruçou o olhar 

analítico sobre a cidade mais rica do país, São Paulo, a 

qual possui o maior contingente de afro-brasileiros, 

chegando a 37,05% dos seus habitantes. De acordo com 

o levantamento Perfil Social, Racial e de Gêneros dos 200 

principais fornecedores da prefeitura de São Paulo, 

conduzido pelo Instituto ETHOS, estes mais de 4 milhões 
de pessoas possuem um rendimento médio domiciliar de 

R$2.868,00. Apoiados pelos indicadores do IBGE acerca 

da quantidade de domicílios paulistas chefiados por 

pessoas negras, estimamos que esta movimentação gire 

algo em torno de R$3,2 bilhões ao ano.
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S
O GIGANTE NÃO ESTÁ 
MAIS ADORMECIDO

“estima-se que 
atualmente os

afro-americanos 
consumam por ano, 
aproximadamente, 

1,1 trilhões
de dólares 
e, até 2017, esse valor 
alcançará a casa dos 

1,3 trilhões
de dólares.”

ão Paulo, por ser uma cidade multicultural 

e globalizada, apesar das 

desigualdades sociais evidentes, 

proporciona a seus habitantes a 

possibilidade de acessos diversificados e 

qualitativos, inerentes ao tipo de construção social da 

localidade. Assim, este ambiente influenciador, seguido 

do processo de ascensão social, aumento do poder 

aquisitivo, políticas públicas direcionadas e ações 

afirmativas favoráveis às 

consideradas minorias sociais, 

provocou um forte investimento no 

capital intelectual, o que teve como 

um de seus desdobramentos a 

mudança perceptível do 

comportamento de uma parcela 

significativa da população negra 

em diversos campos do consumo. 

Esta democratização, oriunda do 

empoderamento de uma parcela 

maior de afro-brasileiros, deu início a 

um processo de construção de um 

novo perfil de consumidor. 

AFROCONSUMO - CONCEITO

Entendemos por Afroconsumo 

um movimento de contracultura, que 

considera a influência direta ou 

indireta das características 

étnico-raciais nas experiências do 

consumo, consciente ou inconscientemente, 

protagonizando a estética e as características raciais e 

culturais intrínsecas aos afrodescendentes. Esta 

disruptura surge como expressão das demandas de 

sujeitos ainda invisíveis aos olhos do mercado em sua 

totalidade (comunicação, produção industrial etc), que 

passam a exigir que suas individualidades  e 

especificidades sejam consideradas e respeitadas. Esta 

união de pessoas pela identidade e necessidade 

potencializa o surgimento de um novo nicho de consumo, 

colocando os afro-brasileiros no centro dos estudos. 

BRASIL DO FUTURO: EUA E NIGÉRIA, MODELOS DE UM 
AFROCONSUMO MADURO 

Semelhante ao contexto contemporâneo brasileiro, 

nos Estados Unidos, durante o período da segregação 

racial institucionalizada, quase que por uma questão de 

sobrevivência, criou-se uma sociedade de consumo 

alternativa para contemplar essa procura pulsante por 

representação. Moda, cinema, música e educação foram 

alguns dos segmentos mais 

marcantes na formação dessa nova 

produção de consumo 

norte-americana, iniciada no final 

dos anos 60. Hoje, os 

afro-americanos, assistidos pelas 

lutas sociais, políticas afirmativas e 

empoderamento econômico, apesar 

de configurarem apenas 12% da 

população estadunidense, atuam 

com força representativa relevante 

na sociedade de consumo 

americana. Conforme estudo 

realizado pela Nielsen Company, 

estima-se que atualmente os 

afro-americanos consumam por ano, 

aproximadamente, 1,1 trilhões de 
dólares e, até 2017, esse valor 

alcançará a casa dos 1,3 trilhões 
de dólares. 

Movimento parecido acontece 

na Nigéria, onde o principal exemplo é o da segunda 

maior indústria cinematográfica do mundo, a Nollywood, 

surgida a partir de uma ausência de representatividade 

dos nigerianos, que consumiam apenas filmes de pessoas 

brancas sem relação étnico-racial. Além disso, uma crise 

financeira na década de 80 alavancou o olhar à 

indústria local, induzindo um processo de produção 

representativa da população desse país africano. 

Atualmente, esse consumo direcionado é responsável 

por uma receita de 800 milhões de dólares ao ano. 

Ambos os movimentos de afroconsumo 
anteriormente citados têm em comum o surgimento por 

uma questão de necessidade social ou identitária - o 

reconhecimento estético - que acarreta uma mudança 

de comportamento de consumo, proveniente dos 

avanços das lutas sociais, empoderamento intelectual 

e econômico, culminando no surgimento de novos 

mercados direcionados, produzidos ou não pela 

comunidade negra. Outra marca extremamente 

interessante é o crescimento desse nicho de mercado, 

que com o passar dos anos se consolida 

significativamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

projeta-se um aumento de 2 bilhões de dólares no 

período de 2015 a 2017. 

No Brasil, a TBWA fez uma das primeiras estimativas 

sobre rendimento anual da classe média negra 

brasileira, no ano de 1998, chegando a um valor de R$ 
46 bilhões ao ano. Ainda, apareceram informações 

importantes a respeito do comportamento de consumo 

dessas pessoas: 36% dos entrevistados queriam 

sabonetes especiais, 31%, roupas com motivos 

africanos, enquanto 27% reclamaram que não existiam 

temperos mais fortes no mercado. Naquele momento, a 

gerente de marketing da primeira empresa nacional a 

lançar uma linha exclusiva para negros, a Nazca 

Cosméticos, Veronica Wolff, em entrevista para a Revista 

Época, creditava a este público a responsabilidade 

por 13% de todo o faturamento da corporação.

Em outro levantamento, a pesquisa feita pelo Data 

Popular aponta que já em 2007 o rendimento anual 

dessa classe econômica específica estava em torno de 

R$ 337 bilhões, passando a R$ 554 bilhões em 2010, 

com crescimento de 38%. Atualmente, os últimos números 

apontam para uma movimentação rente à R$ 800 
bilhões ao ano.
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46 
Bilhões

1998

337 
Bilhões

2007

554 
Bilhões

2010

800
Bilhões

2015

LINHA DO TEMPO DE RENDIMENTO APROXIMADO DA POPULAÇÃO NEGRA BRASILEIRA
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Fonte: Data Popular

2013 . 201 milhões 2023 . 216 milhões2003 . 176 milhões

13%
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33%

38%

54%
58%

49%

24%
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Classe alta Classe média Classe baixa

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO -
EVOLUÇÃO DAS CLASSES ECONÔMICAS

marketing direcionado é a base de uma estratégia de 

marketing eficaz e é movido pelo reconhecimento de que 

uma abordagem "indiferenciada" não funciona mais 

entre consumidores diversificados e sofisticados". Este 

novo consumidor anseia por uma construção de relação.

     Sendo assim, uma vez aceita a mudança geral no 

comportamento do consumidor de massa, que deixou a 

passividade e passou a buscar pertencimento, e 

colocando como coadjuvante as diferenças de classes, 

podemos interpretar o afroconsumo sob o viés do 

conceito de “cauda longa”, bem difundido por Chris 

Anderson em seu livro “A Cauda Longa (2006)”, que 

afirma que nichos/demandas personalizadas são 

características deste novo momento de consumo. 

Parafraseando a professora norte-americana, Sonya 

Grier, especialista em raça e etnia no mercado "O 
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CONSUMIDOR 
INVISÍVEL

otamos que a ausência de pessoas 

negras dentro das agências de 

publicidade/comunicação e/ou em 

departamento do marketing/ 

comunicação das empresas é 

determinante na inclusão correta de pessoas negras 

como aspiracionais. 

Em estudo de 2015 sobre a presença dos negros nas 

cinquenta maiores agências de publicidade do país, 

realizado pelo analista de monitoramento e métricas, André 

Brazoli, a consultora de comunicação digital do Ministério 

da Justiça, Danila Dourado, e a gerente de projetos de 

mídias sociais, Teresa Rocha, fica evidente a não 

participação de pessoas negras nas tomadas de decisão. 

Segundo o levantamento, a cada mil funcionários desses 

locais, apenas trinta e cinco são negros. A pesquisa 

também aponta que os afrodescentes ocupam apenas 

0,74% dos cargos de alta direção. Em outra observação 

de 2013, analisando os afrodescendentes nas 

Propagandas de Jornais 

Paulistas, feita pela equipe 

composta por Sibele Gomes de 

Santana Faria, Jouliana Jordan 

Nohara e Evandro Luiz Lopes, 

publicada pela ANPAD 

(Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração), baseada na contagem dos afro-brasileiros 

realizada pelo IBGE, constatou-se que, para cada negro 

representado em propagandas dos jornais O Estado de 
S.Paulo e Folha de S.Paulo, equivalia a uma média de 

16,58 brancos. Outro dado interessante é o do 

levantamento feito pela jornalista e social mídia Nadja 

Pereira, que estudou a presença de pessoas negras na 

publicidade veiculada no Youtube, onde, por exemplo, 

apenas 27% das publicações do canal da Natura tinham 

a presença de pessoas negras, destoando 

consideravelmente dos quase 54% da maioria étnica 

brasileira.

Na semana do dia 14 de março de 2016, 

N monitoramos o horário nobre mais caro da televisão 

brasileira, o do Jornal Nacional. De todos os anúncios 

publicitários exibidos para a praça paulistana, apenas 

12,5% tinham como protagonistas, pessoas negras.

Cena de propaganda da Caixa Econômica Federal, veiculada no 
intervalo do Jornal Nacional, durante o monitoramento.

Respaldados por estes dados, acrescentando 

esclarecimentos com 

profissionais da área, 

análises em meios digitais, 

campanhas publicitárias, etc, 

pudemos perceber que a 

falta de representatividade 

dos afrodescendentes como 

agentes consumidores dá-se 

por dois motivos principais:

1 - O mito coletivo de que pessoas negras não têm 

potencial de consumo/não consomem.

2 - Os responsáveis pela comunicação/produção 

industrial são pessoas não negras, que têm, como 

repertório, um imaginário bem descolado da realidade do 

público com quem querem se comunicar e ainda se 

alimentam dos estereótipos ultrapassados acerca dos 

afrodescendentes.    

Estes dois principais fatores influenciam de forma 

negativa, direta ou indiretamente, o papel do negro 

dentro da sociedade de consumo. 

“De todos os anúncios publicitários exibidos 
para a praça de São Paulo - SP, 

apenas 12,5% 
tinham como protagonistas, pessoas negras.”
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MERCADO PROMISSOR

Na contramão da crise, algumas 

empresas estão faturando alto, pois 

enxergaram potencial de consumo 

neste público desprovido de 

relações de identidade com a 

maioria das marcas: ora por ruídos 

na linguagem, ora por não se sentirem 

atendidos e representados em suas 

características étnico-raciais. 

Consolidada como uma das 

principais referências em consumo 

afroespecializado, passando pela 

moda, gastronomia, produção de 

conteúdo, música e arte, a Feira Preta completa em 2016 

seu 15º aniversário, consolidando ainda mais a força de 

sua marca e gerando negócios que movimentam em torno 

de R$700 mil ao ano.

Em matéria publicada no site da Istoé Dinheiro, outro 

exemplo, com faturamento previsto para chegar em seu 

primeiro bilhão em 2018, é a rede de salões Beleza 

Natural, que apostou na valorização de um filão 

específico de mercado, pouquíssimo valorizado, até 

então: a estética negra. Hoje, é um dos principais modelos 

no assunto, atuando em diversos estados brasileiros, com 

mais de quarenta unidades de negócios (incluindo 

institutos, lojas de produtos e quiosques) espalhadas pelo 

país. Neste mesmo contexto e sentindo os efeitos da 

queda de 26% nas vendas de alisantes no ano de 2015, 

anunciada pela Abihpec (Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), a 

Salon Line, especializada em produtos desse gênero, criou 

uma linha totalmente pensada para assistir esta demanda 

crescente do mercado consumidor brasileiro: mulheres de 

cabelos entre o crespo e o ondulado, que, segundo 

estimativa da rede Beleza Natural, representam 70% das 

brasileiras, já que esse tipo de madeixa exige cuidados 

diferentes dos fios lisos naturais. 
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“Outro exemplo, com 
faturamento previsto 
para chegar em seu 

primeiro 
bilhão 
em 2018, é a 

rede de salões 

Beleza 
Natural”

Produto direcionado para 
consumo afro, exposto 

durante o “I Congresso 
Internacional Cosmetologia 

Afro Étnica”. 
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Classe
Alta

R$ 14.285,00

R$ 5.329,00

R$ 3.094,00

 R$ 2.117,00

R$ 1.694,00

R$ 1.133,00

R$ 713,00

R$ 250,00

Acima de R$ 2.728,00

R$ 1.120,01 a R$ 2.728,00

R$ 705,01 a R$ 1.120,00

R$ 485,01 a R$ 705,00

R$ 320,01 a R$ 485,00

R$ 178,01 a R$ 320,00

R$ 89,01 a R$ 178,00

Até R$ 89,00

Classe
Média

Classe
Baixa

A

B

C1

C2

C3

D1

D2

E

Alta 
classe alta

Baixa 
classe alta

Alta 
classe média

Média 
classe média

Baixa 
classe média

Vulnerável

Pobre

Extremamente 
pobre

Nomenclaturas Valor per capita – mês Renda familiar
média – mês

Este estudo comportamental inédito e 
independente, realizado durante dezesseis meses, 
entre os anos de 2015 e 2016, buscou compreender 
as expressões étnicas traduzidas em práticas de 
consumo dos afro- brasileiros da capital paulista e, 
com isso, proporcionar insights relevantes para a 
valorização estética destes consumidores sob o 
viés da comunicação e produção industrial.

METODOLOGIA
Esta pesquisa é resultado de uma coleta de 

informações obtidas em levantamentos quantitativos e 
qualitativos, cruzadas com dados do universo do 
objeto estudado.

AMOSTRAGEM
Conversamos com pouco mais de 200 

afro-brasileiros (autodeclarados ou não), moradores 
de diferentes regiões da capital paulista (zonas: sul, 
norte, leste, oeste e centro), de ambos os sexos, na faixa 
etária de 18 a 44 anos, predominantemente das 
classes econômicas média e alta (Classificação 
econômica de acordo com INPC - Valores de Julho de 
2013).

       CRITÉRIO DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA

Fonte: Valores de Julho de 2013 (INPC) via Data Popular

PERÍODO DE AMOSTRAGEM DE CAMPO
Janeiro de 2015 a Janeiro de 2016 (intercalados). 
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CAMINHOS PERCORRIDOS
A partir de experiências pessoais do 

coordenador do estudo, fizemos um diagnóstico 

prévio para entender e especular possíveis 

comportamentos deste consumidor. De posse desses 

inputs, fomos à campo para confirmar, reconstruir e 

produzir insights relevantes às nossas análises. 

Vivenciamento de experiências reais: Entramos 

como atores no universo pertinente ao objeto 

estudado, comparecendo em festas, eventos, 

pontos de encontro, ambientes diretamente 

ligados às suas formas e hábitos de consumo.

Conexão com o target: Entrevistas pessoais ou à 

distância, por meio de questionários, participação 

em focus group, vivências etnográficas, 

monitoramento do mundo digital com netnografia, 

buscando entender quem é este target.

Foco na categoria: Direcionamos o estudo a 

uma categoria que percebemos ser a porta de 

entrada para um processo de empoderamento 

no consumo: a da estética.

Após este prévio mapeamento, criamos 

questionários quantitativos oriundos desses 

inputs, a fim de mensurarmos informações 

relevantes. Foram apresentadas múltiplas 

alternativas (com opção de escolha entre uma 

ou mais), e ampla variedade de sugestões. Por 

exemplo, na categoria de roupas, sugerimos 

aproximadamente trinta e cinco opções de 

marcas, além de acrescentar o campo de 

"sugestões", para que o (a) entrevistado (a), 

contribuísse com o repertório.  

Por último, compilamos todo este material, sob 

os vetores da construção de imaginário, relação 
com o mundo e relação com consumo, exprimindo, 

assim, os quatro perfis de consumo que constam ao 

final desta análise.
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CONSUMO DE 2015

O QUE VOCÊ MAIS CONSUMIU, EM 2015?

65%
Alimentação na rua

Alimentação na rua65%

Roupas63%

Lazer e cultura56%

Cuidados com a beleza (cosméticos em geral)42%

Calçados39%

O QUE AS/OS AFRODESCENDENTES , DA CIDADE DE SÃO PAULO, MAIS 
CONSUMIRAM NO ANO DE 2015? O QUE ESPERAM E QUAIS SÃO SUAS 
DEMANDAS? (O QUESTIONÁRIO PERMITIA, EM ALGUNS CASOS, ESCOLHER MAIS DE UMA 
ALTERNATIVA. AQUI, ELENCAMOS AS PRINCIPAIS RESPOSTAS).

IDENTIFICAÇÃO

Preta/Negra

65%
Desde criança

PERANTE A SOCIEDADE, POR QUAL COR VOCÊ SE IDENTIFICA?

AOS AUTODECLARADOS DE COR PRETA/NEGRA: DESDE QUANDO SE ASSUME COMO TAL?

4%

31%

* Ano base de 2015

Desde criança

Há menos de 1 ano*

Entre os últimos 2 e 8 anos*

Preta/Negra
Parda
Morena
Outros

Percebemos uma concentração 
dessa resposta em pessoas de pele 
clara com características físicas 
afrodescendentes, que possuem 
ensino superior completo ou acessam 
à universidade. Reconhecer-se como 
“Negro”, para estas pessoas, está 
diretamente ligado a um certo 
empoderamento intelectual.

O objetivo da pesquisa foi entender 
o comportamento de consumo dos 
autodeclarados afro-brasileiros da 
cidade de São Paulo (conforme 
classificação de identificação do 
IBGE), então, consideramos neste 
questionário quantitativo, apenas 
cidadãos negros/pretos ou pardos. As 
pessoas com características físicas 
afro, que se declararam de outra cor, 
foram analisadas apenas no campo 
qualitativo da análise.   

Os lares dos afrodescendentes estão mais concentrados nas regiões periféricas da cidade. Este trânsito entre residência, emprego e/ou estudo, ocupa em 
média 18 horas de seu dia. Morar distante do trabalho e/ou da universidade, dentro deste contexto social, impulsiona a alimentação na rua. 

85% 10%

5%
1%
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CONSUMO DE 2015

QUAIS AS MARCAS DE PRODUTOS PARA CUIDADOS COM A BELEZA (COSMÉTICOS EM GERAL) VOCÊ MAIS CONSUMIU, EM 2015?

41%
O Boticário

O Boticário41%

Natura35%

Rexona35%

Dove33%

Avon32%

ONDE VOCÊ MAIS COMPROU SEUS PRODUTOS DE CUIDADOS COM A BELEZA (COSMÉTICOS EM GERAL), EM 2015?

70%
Farmácias e/ou 

lojas de perfumaria

Farmácias e/ou lojas de perfumaria70%

Supermercados56%

Consultoras e representantes diretas (Avon, Natura etc)34%

Lojas de rua25%

Lojas de shopping21%

QUAIS AS MARCAS DE ROUPAS (VESTUÁRIO EM GERAL) VOCÊ MAIS CONSUMIU, EM 2015?

42%
Marcas independentes de

Afroempreendedores

Marcas independentes 
de Afroempreendedores42%

C&A - Modas40%

Lojas Renner32%

Hering32%

Marisa29%

ONDE VOCÊ MAIS COMPROU SUAS ROUPAS, EM 2015?

68%
Lojas de shopping

Lojas de shopping68%

Lojas de rua67%

Lojas virtuais (sites de e-commerce)25%

Feiras e eventos afroespecializados24%

Brechós18%

As principais queixas apresentadas, foram em relação à fôrma das roupas (especialmente a região do quadril), pois as marcas/lojas “tradicionais”, segundo 
os entrevistados, não ofertam produtos com caimento satisfatório, fazendo com que agreguem a seus gastos a mão-de-obra de uma costureira. Além disso, as 
estampas/cores não têm a ver com o imaginário dessas pessoas. Já as marcas de afroempreendedores contemplam esses desejos citados.   
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37% 35% 29% 27% 25%

ONDE VOCÊ BUSCA REFERÊNCIAS PARA SE VESTIR?

41%
Amigos (as)

Amigos (as)41%

Sites especializados em moda afro33%

Sites de moda em geral31%

Blogueiros (as)29%

Revistas especializadas em moda afro18%

INDICADORES DE PERCEPÇÃO E INFLUÊNCIA NO CONSUMO
MULHERES: QUAIS PRODUTOS VOCÊ MAIS TEM DIFICULDADE EM COMPRAR?

Maquiagem adequada 
ao meu tom de pele

Maquiagem adequada ao meu tom de pele

Vestuário e/ou roupa íntima que respeitem 
meu formato de corpo e/ou tom de pele

Xampu/Condicionador/Creme 
voltado ao meu tipo de cabelo

Perfume/Desodorante específico
para meu tipo de pele

Não sinto dificuldade em 
encontrar produtos para consumir

37%
HOMENS: QUAIS PRODUTOS VOCÊ MAIS TEM DIFICULDADE EM COMPRAR?

Perfumes/Desodorantes 
específicos para 
meu tipo de pele

52%
52% 35% 35% 27% 16%

Perfume/Desodorante específico 
para meu tipo de pele

Xampu/Condicionador/Creme 
voltado ao meu tipo de cabelo

Não sinto dificuldade em encontrar 
produtos para consumir

Loção pós-barba específica 
para meu tipo de pele

Vestuário e/ou roupa íntima 
que respeitem meu formato 
de corpo e/ou tom de pele

6%

5%89%
Sim

VOCÊ ACHA QUE AS MARCAS DEVERIAM DIRECIONAR/PRODUZIR PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA: CABELO, PELE E ANATOMIA 
DOS AFRO-BRASILEIROS (AS)?

Sim
Não
Não faz diferença, 
é tudo igual

Dentre os produtos citados, os mais difíceis de encontrar são as bases e corretivos que atendem uma variação maior de tom de pele. Hoje, para se maquiarem, muitas 
das entrevistadas misturam de 2 até 3 tipos de bases para chegarem próximas à cor da sua tez. Isso inibe a compra de cosméticos, em alguns casos.

Houve relatos de homens que afirmaram utilizar, por exemplo, a linha feminina Rexona Ebony (produto específico para mulheres de pele negra), pois os 
desodorantes masculinos atuais no mercado brasileiro, não atendem às suas expectativas, segundo os entrevistados. 
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INDICADORES DE PERCEPÇÃO E INFLUÊNCIA NO CONSUMO

ONDE VOCÊ BUSCA REFERÊNCIAS DE CUIDADOS COM A BELEZA (EX.: AUTOMAQUIAGEM, CORTES E CUIDADOS COM O CABELO)?

31%
Sites especializados 

em moda afro

Sites especializados em moda afro31%

Blogueiros (as)31%

Amigos (as)31%

Youtubers24%

Revistas especializadas em moda afro19%

QUAIS SÃO OS FATORES, QUE AJUDAM A DECIDIR SUA COMPRA?

44%
Indicação de amigos (as)

Indicação de amigos (as)44%

Não levo em consideração a 
opinião de terceiros40%

Indicação de Blogueiras (os)17%

Indicação de Youtubers15%

Anúncios e Propagandas (Televisão / Internet / Impressos)15%

DE ONDE SÃO AS REFERÊNCIAS, QUE VOCÊ CITOU NAS PERGUNTAS ANTERIORES?

87%
Nacionais

Nacionais

87% 46%

Internacionais

As referências nacionais (brasileiras) indicam um comportamento característico desses consumidores, onde, consciente ou inconscientemente, seus 
aspiracionais estão diretamente ligados à desejos palpáveis, coerentes a sua identidade étnico-racial.

A comunicação tradicional (programas de televisão, filmes publicitários, revistas etc), invisibiliza as características étnico-raciais desses consumidores, então, 
na internet e em amigos (que beberam também de fontes digitais), essas pessoas encontram o amparo e reconhecimento representativo. 

Mesmo iniciando sua busca na internet, a confirmação da decisão de compra ainda é definida pela indicação de amigos (as).  
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33%

6%

16%

13%

14%

9%

INDICADORES DE PERCEPÇÃO E INFLUÊNCIA NO CONSUMO

24%

9%67%
Às vezes

VOCÊ VÊ AFRO-BRASILEIROS (AS) PROTAGONISTAS NAS PROPAGANDAS DOS PRODUTOS QUE COSTUMA COMPRAR?

Às vezes
Nunca
Com frequência

77%
Não

VOCÊ SE SENTE REPRESENTADO (A) ESTETICAMENTE NOS ANÚNCIOS E PROPAGANDAS DAS MARCAS QUE CONSOME?

Não
Para mim não tem 
diferença, é tudo igual
Sim

71%
Sim

TER AFRO-BRASILEIROS (AS) NAS PROPAGANDAS, FAZ COM QUE VOCÊ SE IDENTIFIQUE MAIS COM OS PRODUTOS QUE COMPRA?

Sim
Não
Tanto faz, é tudo igual

61%
Sim

TER AFRO-BRASILEIROS (AS) NAS PROPAGANDAS, INFLUENCIA SUA DECISÃO DE COMPRA E TE FAZ COMPRAR UM PRODUTO?

Sim
Não
Tanto faz, é tudo igual

Em levantamento que fizemos, 
menos de 15% dos anúncios e 
propagandas veiculados nos 
canais de comunicação da 
cidade de São Paulo, têm como 
protagonistas, pessoas negras. 

Esse resultado é reflexo da ausência de 
reconhecimento dos afroconsumidores 
com as marcas. Analisando o cenário 
de hoje, elas os retratam em simplórias 
inserções que desconsideram signos 
representativos, inerentes a sua cultura 
e/ou raça e não traduzem 
corretamente as expressões de um 
imaginário coerente com seus desejos 
de consumo. 

Em diversas falas, fica evidente que, ter 
pessoas negras como protagonistas nos 
produtos e na comunicação, influencia 
diretamente ou indiretamente a tomada 
de decisão, no ato da compra. No 
entanto, o simples fato de pessoas negras 
ocuparem o protagonismo de uma 
publicidade ou propaganda, não é 
influenciador decisivo. Este nível de poder, 
só é bem sucedido, quando há o respeito 
do referencial de desejos representativos 
da cultura afro ou se desenvolve produtos 
pensados para atender às características 
da raça negra. 
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No decorrer dos estudos, questionamos profissionais da comunicação sobre o porquê da não utilização de pessoas 
negras protagonistas em seus projetos. A principal causa, segundo eles, era que estes consumidores aspiravam o 
imaginário eurocêntrico. Então, tentando entender o desejo inconsciente dos entrevistados e validar algumas hipóteses 
emergentes de nossa pesquisa, 
fizemos um teste projetivo, criando 
uma Mood Board (exemplo ao lado) 
com significantes baseados nos 
significados obtidos em análises 
prévias dos estudos etnográficos e 
investigação digital. Apoiados na 
ideia de que “realização pessoal” é 
um componente importantíssimo na 
relação com o consumo, pedimos 
para que os participantes indicassem, 
independentemente do motivo, as 5 
imagens que mais tivessem ou não a 
ver com esta aspiração.

V_86% K_59% Q_52% A_42% L_42%

INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO, ASSINALE AS 5 IMAGENS QUE, PARA VOCÊ,
TENHAM A VER COM "REALIZAÇÃO PESSOAL".

V K Q A L

B_55% G_54% M_36% H_33% D_32%

INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO, ASSINALE AS 5 IMAGENS QUE, PARA VOCÊ,
NÃO TENHAM A VER COM "REALIZAÇÃO PESSOAL".

B G M H D

MOOD BOARD
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PESQUISA
Utilizando metodologias já em uso no mercado, 
aliadas a conceitos da semiótica, psicanálise, 
etnogra�a, antropologia, sociologia, dentre outros e 
somadas, ainda, às informações colhidas em 
entrevistas pessoais, percepções prévias, pesquisas 
netnográ�cas (redes sociais, blogs, sites, portais, 
trends, fóruns) e em jornais, revistas, livros e 
registros audiovisuais, analisamos estes 
consumidores a partir dos seguintes vetores:

• Construção de imaginário
• Relação com o mundo
• Relação com o consumo

PERFIS CONSTATADOS
Munidos de todo este repertório, chegamos aos 
seguintes per�s de consumo dos afrodescendentes 
da cidade de São Paulo:

Afro
cold
Afrodescendentes autodeclarados
morenos

Afro
messy
Afrodescendentes autodeclarados 
pardos

Afro
powers
Afrodescendentes autodeclarados 
negros: militantes/ativistas

Afrodescendentes autodeclarados 
negros: não militantes/não ativistas

Afro
soft

Afroconsumo: pesquisa sobre comportamento e hábitos de consumo dos afrodescendentes da cidade de São Paulo 24



Afro
cold
Construção de imaginário: Mais 

maleáveis e de fácil Influência a partir 

dos meios de comunicação de massa, 

como televisão e internet.

Relação com o mundo: Acreditam não 

serem afro-brasileiros, não sentem 

diferença pessoal nos tratamentos 

raciais e nunca perceberam sofrer 

racismo.

Relação com o consumo: Não fazem 

distinção de representatividade, estão 

satisfeitos e são passivos às práticas 

vigentes. O consumo não tem intenção 

política, e sim status social. 

Insights: Desenvolver o processo de 

reconhecimento como indivíduo dentro 

da sociedade, para assim criar uma 

relação afetiva com este consumidor 

através do respeito à sua 

individualidade étnico-racial. 

Afrodescendentes 
autodeclarados morenos
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Construção de imaginário: Influen- 

ciados a partir de amigos e meios de 

comunicação de massa, como televisão 

e internet.

Relação com o mundo: Sentem certo 

desconforto em relação aos territórios 

que ocupam, por não se sentirem 

pertencentes à “espaços brancos” e 

pensarem que não são “escuros o 

suficiente” para ocupar os “territórios 

negros”.

Relação com o consumo:  Não se 

sentem contemplados por inteiro em seus 

rituais de consumo e percebem algum 

ruído na representação, apesar de não 

questionarem ou saberem identificar.

Insights: Ajudar na construção 

ideológica e individual, contribuindo 

para o processo de identificação a 

partir do reconhecimento e entendimento 

étnico-racial dentro da sociedade.

Afro
messy
Afrodescendentes 
autodeclarados pardos
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Construção de imaginário:   Influen- 
ciados a partir de amigos e meios de 
comunicação, dando preferência 
inconsciente aos que se assemelham mais 
às suas características como indivíduo.

Relação com o mundo: Sabem das 

diferenças e consequências raciais que 

interferem em seu cotidiano e 

entendem-se como afro-brasileiros, porém 

são passivos ao meio em que vivem.

Relação com o consumo:  Convivem 

passivamente com a dificuldade de 

consumo que não os contempla, porém, 

mesmo não tendo uma relação plena e 

satisfatória com as marcas, consomem 

por necessidade, não pelo que 

realmente desejam.

Insights: Respeitar suas diferenças 

étnico-raciais e ajudar a construir uma 

relação afirmativa ideológica.

Afrosoft
Afrodescendentes autodeclarados 
negros: não militantes/ativistas
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Construção de imaginário:  Descons- 
truíram seu imaginário padrão de 
sociedade e têm se reconstruído a 
partir da influência da internet, literatura 
acadêmica e de amigos. Fortemente 
influenciados por comunicação/marketing 
direcionado e influencers digitais, da 
mesma estética étnico-racial.  

Relação com o mundo: Protagonizado 

por mulheres, em geral estudaram em 

escola particular ou ascenderam 

socialmente e investiram no ensino 

superior de qualidade. A partir do 

empoderamento, comumente despertado 

na universidade pública ou particular de 

alto padrão, são mais politizados, 

entendem que não são representados 

como desejam, buscam relações que 

valorizem suas ancestralidade e estética.

Relação com o consumo:  Usam sua 
estética e consumo como sintoma 
afirmativo, político e de formação 
identitária. Têm noção de seus poderes 
como consumidores, então, questionam 
constantemente a falta de representação 
étnico-racial na sociedade de consumo.

Insights: Devido a um repertório mais 
sofisticado, é um dos perfis mais 
propensos à construção de relação a 
curto prazo, desde que se compreenda e 
atenda suas demandas, respeite e atue 
como parceiro/coadjuvante no consumo 
como identificação e valorização do 
indivíduo. São os maiores aspiracionais e 
influenciadores dos grupos anteriores.

Afropower
Afrodescendentes autodeclarados 
negros: militantes/ativistas
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Afro
cold

Afro
messy
Afrodescendentes autodeclarados pardos

Afro
powers
Afrodescendentes autodeclarados 
negros: militantes/ativistas

Afro
soft

PIRÂMIDE DE
CONSUMO

Ordem de influência

Extraindo o néctar desse filão, 

nessa pirâmide de tendência 

do consumo representamos 

nosso entendimento de que o 

perfil Afropower caracteriza 

o consumidor mais maduro, 

que, além de ser um ator 

protagonista em suas 

relações nesse ambiente, tem 

se mostrado principal agente 

influenciador das demais 

personas, assumindo o papel 

de arquétipo aspiracional. 

Influencers

Afro
powers

Afrodescendentes 
autodeclarados morenos

Afrodescendentes autodeclarados 
negros: não militantes/ativistas
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faz-se de extrema necessidade nos dias de hoje, 

vislumbrando a conquista consistente de um promissor 

consumo. 

Calculamos também que, havendo um 

direcionamento apropriado na produção industrial e 

comunicação publicitária, esse rendimento de 3,2 
bilhões de reais da população afrodescendente 

residente na cidade de São Paulo tem um potencial de 

crescimento aproximado de 60% no âmbito do 

consumo, pois, conforme apresentado na pesquisa, ter 

afro-brasileiros protagonistas na propaganda e/ou 

produção industrial, influencia a decisão de compra. 

Além disso, através de um diagnóstico prévio, 

percebemos que, devido à construção social e 

diversidade étnico-racial de nosso país, há vários 

"Brasis", de modo que levar em consideração as 

especificidades das relações culturais relativas a cada 

região é imprescindível para assegurar a qualidade 

das análises. 

Portanto, pensando em um pós-crise, entendemos 

que as marcas que estarão presentes no imaginário 

destes consumidores serão as que assimilarem a 

necessidade de desconstruir os estereótipos 

praticados atualmente, entendendo que a abordagem 

até então utilizada já não tem espaço nos dias atuais. 

A pretensa narrativa da diversidade ainda está 

descolada do aspiracional deste target. O mundo 

mudou. O consumidor mudou. A eficácia virá a partir do 

momento em que for respeitada a identidade deste 

sujeito, estruturada pela sua raça e/ou etnia. O 

consumo é um formador identitário de extrema 

importância. A inclusão dessa parcela significativa da 

população brasileira nesse horizonte minimiza a 

violência simbólica na esfera do inconsciente, 

diminuindo diversos males que afetam a coletividade. 

niciamos este estudo a partir do seguinte 

questionamento: O fato de ser 

afrodescendente (autodeclarado ou não) 

interfere na relação entre Consumidores x 
Marcas? Após toda esta jornada, podemos 

afirmar que sim, interfere! 

A compreensão dessa dicotomia é de extrema 

relevância. Consciente ou inconscientemente, estes 

consumidores levam em consideração as 

particularidades relativas à raça e/ou etnia. Dentre os 

ambientes que permeamos, pudemos entender um nicho 

totalmente emergente e pulsante, com características 

distintas e ainda não compreendidas. Podemos dizer 

que, o momento atual do afroconsumo tem aspectos 

muito similares ao consumo do início do século XX, 

quando o trabalhador passa a não mais consumir 

apenas pela necessidade, mas também por uma 

questão estética, pelo desejo. No entanto, o 

afroconsumo se diferencia por não partir do zero. 

Apesar da experiência do direcionamento do consumo 

ser algo recente, este novo perfil de consumidor já vem 

contaminado por experimentações contemporâneas e 

está imerso em uma sociedade de consumo 

preexistente, diferentemente do que ocorreu com o 

consumidor do começo do século anterior.

A fertilidade deste ambiente é expressiva: os 

números apresentados no conteúdo deste material 

comprovam este fenômeno. Constatamos 

oportunidades diversas para atuação das marcas, 

desde a fabricação de cosméticos e produtos 

capilares direcionados, até a produção de roupas que 

contemplem não apenas as estéticas ligadas ao 

imaginário dessa população, mas também as 

características raciais. Há desafios diversos que 

precisam ser enfrentados. O consumo, para estas 

pessoas, é um ativo político e formador identitário, que 

insere estes indivíduos dentro da sociedade e ampara 

suas psiquês. 

Identificamos, ainda, que um dos principais 

impeditivos da inclusão desses indivíduos como 

potenciais consumidores,  além do racismo, é causado 

pela visão inebriada de que a população negra 

ainda não tem poder aquisitivo suficiente, como no 

passado. A revisão dessas construções arquetípicas 

I
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