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ANO II

ENQUANTO A COR DA PELE FOR PRIVILÉGIO PRA UNS E PROBLEMA PRA OUTROS,
SERÁ NOSSA RESPONSABILIDADE TRANSFORMAR IGUALDADE EM REALIDADE.
A IGUALDADE RACIAL, PORTANTO, É UMA CAUSA DE TODAS E TODOS NÓS.
LUANA GÉNOT – IDEALIZADORA E DIRETORA EXECUTIVA DO ID_BR.
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Evento realizado na sede da GPTW em
São Paulo, em janeiro de 2018.

Para fomentar o fortalecimento de culturas
corporativas inclusivas, o ID_BR fez uma parceria
com o GPTW visando mapear o que as empresas
têm feito em prol da igualdade racial.
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O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) é uma organização sem ﬁns lucrativos,
pioneira no Brasil e 100% comprometida com a aceleração da promoção da
igualdade racial. A partir da Campanha Sim à Igualdade Racial desenvolvemos
ações em diferentes formatos para conscientizar e engajar organizações e a
sociedade. Buscamos reduzir a desigualdade racial no mercado de trabalho, como
indica o objeto 10 da agenda 2030 da Organização das Nações Unidades (ONU).

Nossos três pilares
EMPREGABILIDADE

EDUCAÇÃO

EVENTOS

Visando ampliar a conexão entre
empresas e proﬁssionais negros,
atuamos no planejamento e
desenvolvimento de ações para
mudanças de culturas corporativas.
Criamos o selo Sim à Igualdade Racial
voltado para organizações
fortalecerem o compromisso com a
equidade racial, diversidade e
inclusão no país.

Acreditamos que a criação de
oportunidades educacionais é um dos
fatores para promoção da igualdade
racial. Por isso desenvolvemos o
programa de bolsas Sim à Igualdade
Racial voltado para população negra e
periférica em parceria com quatro
instituições de ensino: Cellep, Cultura
Inglesa, Britannia e Fundação Dom
Cabral.

Ações pensadas para reunir
stakeholders (públicos de interesse)
com a ﬁnalidade de conscientizar e
engajar organizações e a sociedade
em prol da igualdade racial como, por
exemplo: Jantar, Fórum e Corrida. Além
de outras atividades realizadas em
parcerias com organizações ao
longo do ano.

DEMOGRAFIA E MERCADO
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RESPEITO DÁ O TOM, PROGRAMA DE DIVERSIDADE RACIAL DA AEGEA, É DESTAQUE NO BRASIL.

Lançamento do programa

A Aegea é a maior holding de saneamento do segmento
privado no país e está presente em 49 cidades e 11
estados brasileiros, nas 5 regiões do país, atendendo
diretamente a mais de 2,5% da população.
Esses números, entretanto, estão muito longe de
apresentar a real dimensão da empresa. Ela se traduz
mais precisamente com 2.500 colaboradores, suas
famílias, vizinhos, muitos amigos e mais de 5 milhões
de pessoas que utilizam o serviço da empresa
diariamente.

Respeito Dá o Tom é o principal programa de igualdade
racial no Brasil. Fruto do selo Sim à Igualdade Racial do
Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), o grupo Aegea
lançou oﬁcialmente em setembro de 2017 o programa
de diversidade e igualdade racial Respeito Dá o Tom,
que em 2018 ganhou o Prêmio Sim À Igualdade racial
na categoria comprometimento.
O objetivo da iniciativa é promover a equidade nas
oportunidades de acesso à empresa e crescimento
proﬁssional dos colaboradores que se autodeclaram
pretos e pardos.

O engajamento sincero e comprometido das
empresas na eliminação da desigualdade racial
resulta na energização de sua equipe, o que leva estas
empresas a serem mais lucrativas. O programa
Respeito Dá o Tom, ainda em seu primeiro ano, já
revolucionou o relacionamento das pessoas na
companhia.

Em 2018, a empresa Águas
Guariroba, do grupo Aegea,
foi eleita a melhor empresa
de por te médio para se
trabalhar pelo Guia Você S/A.

Hamilton Amadeo - CEO da Aegea

MELHORES EMPRESAS

AEGEA - UMA DAS MAIORES EMPRESAS DO SEGMENTO DE SANEAMENTO NO BRASIL.
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2018

Beatriz Ferreira Raimundo | Analista Sênior de Recursos Humanos da Aegea.

O que mudou na empresa depois da implementação
do programa Respeito Dá o Tom?

Por que as empresas devem se engajar na diminuição
da desigualdade racial no mercado de trabalho?

A partir da implementação do programa com apoio do
ID_BR, a empresa passou a discutir os temas ligados
a o ra c i s m o e s t r u t u ra l , d e s i g u a l d a d e ra c i a l ,
consequências da escravidão e uma série de outros
assuntos. Percebemos um clima melhor entre os
colaboradores, mais respeito e mais informações em
circulação no dia a dia da empresa.

Porque é a coisa certa a se fazer. Com uma empresa
mais diversa, temos mais valor agregado e maior
engajamento. Todos ganham, colaboradores,
acionistas, comunidade local.
Beatriz Raimundo no III Jantar Sim à Igualdade racial
representando a Aegea no recebimento do Prêmio Sim à
Igualdade Racial – Categoria Comprometimento Racial.

Qual é a avaliação do programa Respeito Dá o Tom no
seu primeiro ano de existência?
Um ano de muito aprendizado com rodas de
conversas, ações em comunidade, ações com
quilombolas e sensibilização. O sentimento é de um
impor tante caminho percorrido, mas com o
entendimento que ainda temos várias coisas por fazer.
Uma atenção maior aos nossos vieses inconscientes
nas contratações de colaboradores para cargos
estratégicos.
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3. Por que as empresas devem se engajar na diminuição da
desigualdade racial no mercado de trabalho?

LUDMILA REIS BRITO LOPES
Procuradora do Trabalho
no Distrito Federal.

Estabelecer a diversidade como modelo de negócio da
empresa, desde a cadeia produtiva até o consumidor ﬁnal,
garante melhoria de produtividade uma vez que, quanto mais
plural seja uma equipe, mais chance de diversidade de
pensamento, ideias, inovação e criatividade.

1. O que é discriminação positiva?

Um País que trabalha pensando no desenvolvimento
econômico não pode prescindir de pensar no
expansionismo do mercado de trabalho interno que, por sua
vez, passa, necessariamente por prestigiar a camada mais
periférica da população, que é negra. E essa verdadeira
inclusão ajuda na diminuição da criminalidade, eis que
crime, inclusão, redução das desigualdades, racismo
estrutural e institucional, oportunidades reais de emprego,
aumento do consumo e desenvolvimento econômico são
parte de um sistema.
A superação das desigualdades não é apenas uma
obrigação jurídica imposta pela nossa Constituição. É, antes
de tudo, um dever de consciência no estado democrático de
direito.

É um tipo de discriminação que tem como ﬁnalidade
selecionar pessoas que estejam em situação de
desvantagem favorecendo-as com alguma medida que as
tornem menos desfavorecidas. A cota racial, por exemplo, é
um caso clássico de discriminação positiva.
2. Recrutar exclusivamente pessoas negras tem base legal?
Ações aﬁrmativas são políticas públicas feitas pelo governo
ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir
desigualdades, dentre as quais as raciais, acumuladas ao
longo de anos. Com efeito, uma ação aﬁrmativa busca
oferecer igualdade material de oportunidade a todos. As
ações aﬁrmativas são essenciais para corrigir a distorção
existente no mercado de trabalho uma vez que a população
negra, historicamente discriminada (discriminação
negativa) não possui as mesmas condições.

O artigo 4º da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 - Estatuto da
Igualdade Racial, assim dispõe: “a participação da população
negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida
econômica, social, política e cultural do País será promovida,
prioritariamente, por meio de: I- inclusão nas políticas públicas de
desenvolvimento econômico e social e II- adoção de medidas,
programas e políticas de ação aﬁrmativa, dentre outras”.

O Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade e a
compatibilidade das ações aﬁrmativas com o princípio da
igualdade, previsto nos arts. 5º, caput e 7º, XXX, da
Constituição da República (ADPF 186 e ADC 41).
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Campanha de conscientização da nossa parceira Serasa
Experian, realizada com os seus funcionários para mostrar
como funciona o racismo estrutural e suas reproduções que,
muitas vezes, acabam sendo naturalizadas pela sociedade.
A Serasa Experian foi a primeira empresa a ter o selo Sim à
Igualdade Racial do ID_BR.

+
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REFLEXOS DA MUDANÇA

RESPONDE

RESPONDE
Isabel Beaklini - Coordenadora de endomarketing

Suzana Mattos – Coordenadora
Qual foi o impacto da palestra do ID_BR sobre a
temática racial no Sebrae?

O que mudou na Maria Filó depois da atuação do
ID_BR?

A palestra foi muito importante para demonstrar para
os participantes do evento de lançamento da iniciativa
De Plurais como o racismo é muito presente na
sociedade brasileira e como ele causa a desigualdade
entre negros e brancos. Muitos puderam reﬂetir pela
primeira vez como o racismo se manifesta de maneira
sutil em vários contextos.

Após a parceria com o ID_BR, nós apuramos o nosso
olhar para a causa racial. Ficamos mais sensíveis às
questões e buscamos ser cada vez mais diversos em
cada um dos nossos processos. Estar com o instituto
foi importante não só para a marca Maria Filó, mas
também para as pessoas que trabalham aqui e que
estiveram envolvidas em todo o tempo da parceria.

Como vê a consolidação e os desaﬁos da iniciativa
Sebrae De Plurais?

De que forma a Maria Filó diz Sim à Igualdade Racial?
Acreditamos que a diversidade e inclusão são o
caminho para um ambiente de trabalho mais justo e
c o m m a i s o p o r t u n i d a d e s p a ra a s p e s s o a s ,
independente da raça, religião, gênero ou origem. Por
isso dizemos Sim à Igualdade Racial em nosso time de
vendas e equipes internas, na seleção das modelos que
representam a marca a cada nova coleção. Estamos ao
lado do ID_BR a cada evento ou palestra que somos
convidados.

É o primeiro passo para o posicionamento do
Sebrae/RJ frente a uma demanda crescente por
visibilidade e inclusão de grupos que são subrepresentados no ambiente corporativo. O
empreendedorismo é um instrumento potente de
inclusão e empoderamento, principalmente de grupos
que são excluídos. O Sebrae, como disseminador,
precisa se preparar para essa crescente demanda.

RESPONDE
Leandro Caldeira – CEO da Gympass
O que mudou depois do debate racial e da participação
do ID_BR na empresa?

Por que as empresas devem se engajar na diminuição
da desigualdade racial no mercado de trabalho?

A conscientização dos funcionários do Gympass
mudou a respeito da discrepância de oportunidades
devido a questão racial, ﬁcou muito maior após a
palestra da Luana. Apesar de termos um ambiente
aberto e inclusivo, é importantíssimo que tenhamos
constância nos debates de como um ambiente diverso
é imprescindível para o crescimento das pessoas e da
organização.
Após a palestra, diversas questões sobre a igualdade
de oportunidades ﬁcaram mais claras para todos
nossos colaboradores, assim como qual o papel que,
tanto o Gympass, quanto cada um de nós, deve exercer.

Não temos dúvida que um ambiente diverso, em todos
os sentidos, tem grande valor para as empresas e para
os colaboradores, pois somente assim é possível
enxergar os desaﬁos através de múltiplas
perspectivas.
Tendo isso em vista, e sabendo que no Brasil a
discrepância de oportunidades por conta de diferença
social e racial é imensa, entendemos que é dever das
empresas proporcionar um ambiente aberto, inclusivo
e além disso investir em desenvolvimento para
diminuir esse gap que existe em nossa sociedade.
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Copacabana Palace recebeu terceira edição
do jantar beneﬁcente Sim à Igualdade Racial.
O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) realizou no Hotel
Copacabana Palace, dia 17 de maio de 2018, o III Jantar
Beneﬁcente Sim à Igualdade Racial que discutiu a igualdade de
oportunidades no mercado de trabalho com o apoio de empresas
que já possuem ações aﬁrmativas em prol da igualdade racial e
outras que estão se aproximando do tema, como Bayer, Aegea,
Novelis, Sicredi, Paypal, Itaú, Estácio, AON, Maxion, Solví, Cisa,
P&G e Thomson Reuters. O evento arrecadou fundos para os
projetos e ações do ID_BR.
Marcado para acontecer na semana que se completou 130 anos
da abolição da escravatura no Brasil, o jantar para 320 pessoas
teve o cardápio assinado pelos chefs Henrique Fogaça e David
Mansaud. Alguns dos anﬁtriões da noite foram Rachel Maia; Theo
Van Der Loo (ex-CEO da Bayer); Josélio Raymundo (Diretor
Executivo da Aegea); Theunis Marinho (Presidente da ABRH-SP);
Tadeu Nardocci (Presidente da Novelis); Carla Decotelli (Diretora
da Johnson & Johnson); Ricardo Siqueira Campos (Diretor de
sustentabilidade da FDC); Bruno Gagliasso; Cátia Tokoro (VP de
Negócios B2B Oi); Oscar Decotelli (CEO da DXA Investments);
Marcelo Munerato(CEO da AON); Adréa Carvalho (Diretora da
Papel Semente).
Os apresentadores da edição de 2018 foram Regina Casé,
Glória Maria e Luis Miranda. A cerimônia contou com
apresentações da artista angolana Titica, dos atores Dan
Ferreira e Tia Má. A cantora Iza fez um lindo e emocionante
encerramento.
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FOTOS: ARI KAYE

Um dos momentos mais esperados do jantar beneﬁcente foi a
primeira edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, que contou com a
obra “Mad World”, assinada pelo artista plástico Vik Muniz. A
p re m i a ç ã o f o i d e s t i n a d a p a ra e m p re s a s , i n i c i a t i va s e
personalidades que se destacaram nos setores Educação,
Empregabilidade e Cultura durante 2017.
No pilar educação, categorias: Intelectualidade Negra; Projetos
de Impacto; Inspiração; e Educação e Oportunidades.
Já no pilar cultura: Representatividade em Novos Formatos; Raça
em Pauta; Música; e Produção Cultural.
E no pilar empregabilidade: Comprometimento Racial; Liderança
Negra; Liderança e Inﬂuência, além da categoria Parceria ID_BR
GPTW – Melhores Práticas Culturais Étnico-Raciais, fruto da
parceria com a Great Place to Work.

Jantar Sim à Igualdade Racial recebe parceiros para a próxima edição.
uma edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial.
O jantar segue na busca de arrecadar fundos para
os projetos e ações do ID_BR.
As cotas empresariais já estão disponíveis para o
próximo jantar beneﬁcente, basta entrar em contato:
fale@simaigualdaderacial.com.br

A próxima edição do Jantar Beneﬁcente será
novamente no Hotel Copacabana Palace, no Rio de
Janeiro. O evento seguirá discutindo a igualdade de
oportunidades no mercado de trabalho com o apoio
de empresas e celebridades.
Como de costume, o evento será realizado para
320 pessoas, no mês de maio, e contará com mais
15

III Fórum Sim à Igualdade Racial teve lotação
máxima na Casa Natura Musical em São Paulo.

“Não podemos viver no problema, temos que buscar a solução”,
disse Glória Maria em um bate papo descontraído sobre carreira no
III Fórum Sim à Igualdade Racial promovido pelo Instituto
Identidades do Brasil (ID_BR), em agosto de 2018.
O III Fórum Sim à Igualdade Racial aconteceu no dia 08 de agosto
de 2018, na Casa Natura Musical – SP e teve lotação máxima, cerca
de 600 proﬁssionais negros participaram, além de empresários e
e s p e c i a l i s t a s e n g a j a d o s n a i g u a l d a d e ra c i a l . A i n i c i a t i va
aconteceu em parceria com o Itaú, Sicredi, PayPal, Atento, Aegea,
Gympass, Serasa Experian e Bristol-Myers Squibb.
Entre as palestras, os participantes conheceram os stands dos
apoiadores onde tinham a oportunidade de empregos em cargos
mais qualiﬁcados e ainda puderam fazer networking – prática tão
discutida no evento. O Fórum também promoveu a troca de cartões,
contatos e uma série de oportunidades.
Com mais de 8horas de programação, o III Fórum Sim à
Igualdade Racial contou com proﬁssionais de referências em
diversas áreas e teve como parceiros: BMW Foundation, ONU
Mulheres, Tawil Comunicação, ABRH-SP, Ministério Público do
Trabalho, Capitalismo Consciente, Vagas.com e Fundação Dom
Cabral.
O próximo fórum vai acontecer em agosto e as inscrições para
novas parcerias corporativas já estão abertas. O tema central da
próxima edição será mulheres negras, que compõem 27% da
população brasileira no mercado de trabalho.
Para se tornar um parceiro do próximo fórum, entre em contato com
o ID_BR através do e-mail: fale@simaigualdaderacial.com.br
FOTOS: RENATO PIZZUTO
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O SELO

O

selo Sim à Igualdade Racial
b u s c a p ro m o v e r a
transformação no ambiente
corporativo, conscientizando,
sensibilizando e engajando as
lideranças da empresa para que elas
consigam reter e dar maiores
oportunidades para os seus talentos.
Também trabalhamos na valorização
da marca perante toda a cadeia
produtiva, através de uma série de

ações aﬁrmativas desenvolvidas de
forma personalizada, para que ao ﬁnal
de 12 meses de intensa atividade, a
empresa possa ter atingido os níveis
pré-deﬁnidos com foco em
desenvolver, promover e comunicar
acerca da aceleração da promoção da
igualdade racial em sintonia com os
pilares e preceitos chaves do ID_BR:
educação, empregabilidade e
comunicação/eventos.

ações através da gestão de pessoas e cultura
organizacional. Com isto, desenvolvemos
ações propositivas que valorizam e respeitam
as habilidades de cada um, independentemente
da cor da pele.

A promoção da igualdade racial pode agregar
valor para sua organização, colaboradores e
stakeholders. Ao aderir o selo Sim à Igualdade
Racial, o ID_BR elabora junto com você,
diretoria, e demais colaboradores, um plano de

Mais informações sobre o selo: fale@simaigualdaderacial.com.br
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EDITORIAL:
Mães pela igualdade racial | Maio/18
Foto - Elvis Moreira

EDITORIAL:
O amor não é vermelho | Junho/2018
Foto - Thiago Bruno

programa
sim a` igualdade racial
de bolsas de estudo

ANA CAROLINA

SAMUEL

CARLA

instituições privadas que ofereçam bolsas de estudos
à jovens negros e periféricos que integram projetos
sociais, escolas públicas, coletivos, ONGs e
universidades.

Acreditamos que a criação de oportunidades
educacionais de qualidade representa um dos fatoreschave para promoção da igualdade racial. Por isso,
gerenciamos programas de educação que conectam

Para participar do programa Sim à Igualdade Racial de bolsas de estudo acompanhe no site e
nas redes sociais do ID_BR a divulgação de vagas em parceria com instituições educacionais.
Samuel Emílio - Bolsista do Programa Sim à Igualdade
Racial em parceria com o curso Cellep
“O meu sonho é fazer com que a cor da pele deixe de
inﬂuenciar na expectativa de vida das pessoas. Eu acredito
que engajar pessoas em torno de sonhos coletivos, sem
uma barreira geográﬁca, ﬁnanceira, política ou linguística
seja uma das minhas missões da minha vida.”

Alexandre Velilla – Presidente Cellep
“Desejo que o inglês sirva para esses alunos
como transformação de vida e que eles
sejam modelo de inspiração. O nosso Brasil
é rico de recursos naturais e rico de talentos.”

INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS DO ID_BR:
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Fundação Dom Cabral e ID_BR unem forças
para desenvolver carreira de executivos negros.
Em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC) o
Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) ampliou o
Programa Sim à Igualdade Racial de Bolsas de
Estudo para executivos negros. Brawner Ramos é
bolsista na Pós-Graduação em Gestão de Negócios e
Jandaraci Araújo é bolsista no Executive MBA, um
programa com excelência educacional reconhecida
no país e no exterior.
Quero que o mercado corporativo entenda que há
proﬁssionais negros sêniors prontos para assumir
cargos de liderança.
Jandaraci Araújo - Aluna bolsista do ID_BR.
A FDC é reconhecida como uma das melhores
escolas de negócios do mundo. Há mais de 40 anos,
desenvolve as habilidades e competências de
executivos, gestores públicos, empresários e
organizações de diversos segmentos em vários
países. Segundo o reitor Antônio Batista, é função
das organizações colocar em pauta a igualdade:
Todos os dias estamos dizendo sim à igualdade
racial de diversas formas. A parceria com o ID_BR nos
permite questionar os padrões e usar a lente da
equidade. A concessão de bolsas de estudo para a
FDC não se trata de ﬁlantropia ou militância.
Promover a igualdade é responsabilidade das
organizações e isso deve ser feito em prol do
desenvolvimento sustentável da sociedade.
Antônio Batista - Reitor da FDC.
Nas 500 maiores empresas do país apenas 5% dos
cargos executivos são ocupados por negros, desses,
menos de 1% são ocupados por mulheres negras. O
diretor da FDC Ricardo Siqueira Campos está atento
a essa realidade:

JANDARACI ARAÚJO
Bolsista de MBA no programa Sim à Igualdade Racial
de bolsas de estudo em parceria com
a Fundação Dom Cabral.

As mulheres já são minorias nos programas
executivos, e ter uma mulher negra no MBA FDC, por
meio de uma política aﬁrmativa de igualdade racial,
demonstra que demos o primeiro passo, como
simbolismo, para diminuir tantas desigualdades em
nossa sociedade, e que devemos ser mais ousados e
efetivos nessas políticas.
Ricardo Siqueira Campos - Diretor da FDC.

+

"Empresas com altos índices de diversidade de
raça tem 35% mais probabilidade de obter
resultados acima da média no seu ramo"
McKinsey & Company
"Das 500 maiores empresas para se trabalhar,
80% têm pessoas alocadas para trabalhar a
questão racial"
Great Place To Work
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Tamara Branco
BUDISTA

Ibrahim Elhadji Diallo
MUÇULMANO

Vânia Messias
CATÓLICA

Gabriel Richards
JUDEU

Yalorixá Mãe Meninazinha D'Oxum
CANDOMBLECISTA

Pastor Kleber Lucas
EVANGÉLICO

EDITORIAL:
Foco, força e fé | Novembro/2018
Foto - Jorge Bispo

IMPACTO ID_BR
Aproximadamente 50 Milhões de pessoas alcançadas em nossos canais online e mídias parceiras
32 alunos bolsistas
+ 8.500 colaboradores atingidos com ações do selo em pouco mais de 1 ano
+ 1.500 pessoas presentes em nossos eventos nos últimos 2 anos
+ de 30 patrocinadores e apoiadores corporativos entre 2017 e 2018

CRÉDITOS
REVISTA ID_BR - ANO II
Criação e projeto gráﬁco: Bruno Ribeiro.
Textos e conteúdo: Bruno Ribeiro, Leonne Gabriel e Rebento comunicação.
Editoriais
Beleza - Foco, força e fé: Josef Chasilew e Fernanda Suzz.
Beleza - O amor não é vermelho: Bárbara Louise, Ingrid Louise, Márcia Valéria.
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A IGUALDADE RACIAL É UMA CAUSA DE TODOS.
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Vista a nossa causa.
ACESSE: www.basico.com

