
AFROEMPREENDEDORES
CONTRA O CONVID-19
Máscaras Protetoras



Somos uma startup de impacto social
construindo um ecossistema
colaborativo em que micro e pequenos
afroempreendedores podem
distribuir/vender e consumidores
podem descobrir/comprar produtos de 
moda e cultura afro-urbana.

60 afroempreendedoras(es)
180 empregos



Contexto COVID-19
Diante da epidemia causada pelo virus COVID19, o
fechamento do comércio e do estado de quarentena
decretados pelo governo a Afropolitan Station cessou as
operações de varejo no dia 20 de março. 
 
Afetando profundamente cerca de 60 empreendedoras(es)
que encontram na Afropolitan Staion uma de suas fontes de
renda. 
 
Decidimos então, organizar nossa capacidade de produção
coletiva e concentra-la na criação de máscaras de proteção,
muito necessárias nesse momento.

Problema

Solução

Fechamento do Comércio Quarentena

Produção Coletiva de Máscaras

Vírus



Máscaras de Proteção
O uso de máscaras de proteção passa a ser um
fenômeno internacional no enfrentamento do
COVID-19 visando minimizar o aumento de
casos. Recomendado pela OMS e pelo Ministério
da Saúde.
 
As pesquisas têm apontado que a sua utilização
impede a disseminação de gotículas expelidas
do nariz ou da boca do usuário no ambiente,
garantindo uma barreira física que vem
auxiliando na mudança de comportamento da
população e diminuição de casos.



Especificações:
- Duas camadas de tecido 100% algodão;
-Três dobras;
- Tiras de elástico;
- Corte à lazer;
- Embaladas em sacos plásticos
individuais de Polipropileno PP.

Capacidade de Produção:

- 100 costureiras(os) cadastradas(os);
- 5000 máscaras por dia;
- Entergas para todo Brasil.



Precificação:
Unidades                Preço Unitário
 
Até 1.000                    R$ 8
Acima de 1.000          R$ 6,90
Acima de 5.000          R$ 5,90
Acima de 10.000        R$ 4,90



Impacto Social
Patrocine um lote de máscaras
para doar ou distribuir na sua
empresa, comunidade, família e
para quem estiver precisando. 

Manutenção de + 100 empregos;
 
Garantir o bem estar de milhares de
pessoas;
 
Suporte para mais de 60 micro e
pequenos empreendimentos de
afroempreendedoras(es).



Entre em contato
THIAGO BRAZIEL
AFROPOLITAN
thiago@afropolitan.com.br
Rua Rego Freitas 530, República 
CEP 01220-010 - São Paulo/SP
CNPJ 34.865.198/0001-98
WhatsApp Business: +55 11 93467-1825


