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Este ano, o Instituto Identidades do Brasil 
- ID_BR cresceu em equipe e em força, 
graças a você que nos apoiou. Muito 
obrigada.

Alcançamos quase 2 milhões de pessoas 
só com a nossa versão do Jogo do 
Privilégio Branco, que faz parte da 
campanha Sim à Igualdade Racial, nosso 
mantra e assinatura de ações que 
desenvolvemos como selo, treinamentos, 
eventos, palestras e programas de 
educação.

Temos empresas seladas, crescendo e 
desafiadas a implementarem ações 
afirmativas. Parceiros de peso como a 
Fundação Dom Cabral e o Great Place to 
Work se juntaram aos cursos Cellep e 
Britannia no coro pelo Sim à Igualdade 
Racial. E queremos mais, mais 
oportunidades, mais diálogos, muito 
mais…

Mas, muitos ainda se questionam: "O que 
seria Igualdade Racial se pertencemos a 
uma única raça: a humana?" 

Como fundadora e diretora executiva, sou 
questionada diariamente sobre o uso do 
polêmico conceito raça. Dizer "a raça é 
humana", "luto com raça” ou "sou uma 
mulher da raça negra” não é incorreto, 
apenas existem sentidos diferentes para 
cada contexto. Raça é um conceito 
polissêmico. Me inspiro em Kabengele 
Munanga toda vez que discuto sobre o 
assunto e não são poucas as vezes.

No ID_BR, quando falamos em 
igualdade racial, tratamos raça no 
âmbito das relações humanas. Raça 
são os discursos e experiências 
sociais comuns usados para 
diferenciação de seres humanos com 
base nas características da cor de pele  
e traços físicos.

Em relação a população negra, as mais 
de 100 milhões de pessoas no Brasil, 
vivem ou já viveram experiências que 
independem da classe social do 
indivíduo: ser visto e seguido por 
seguranças em estabelecimentos; não 
saber da 

Carta da Diretoria.
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origem de sua família com precisão, ou 
ainda ter negada uma oportunidade de 
emprego por conta de sua cor de pele e 
características físicas, entre outras.

A raça recorta não somente classes, mas 
gêneros, sexualidades, deficiências. A 
experiência de ser negro ainda 
representa um passo atrás no que 
tangem as diversidades, as identidades e 
as oportunidades em nosso país.

Pesquisa do Dieese mostra que um 
trabalhador negro recebe menos que o 
de um não negro, independentemente 
da região onde mora ou de sua 
escolaridade. As estatísticas têm raça. 
Ainda que, muitas vezes, não 
queiramos ver. Já o racismo é aquele 
que habita em nós. Está em nossos 
pequenos atos, no nosso dia a dia. 
Admitamos! Não devemos minimizar 
algo tão grave e tão importante de ser 
discutido. Este é o primeiro passo.

Quem nunca trocou de calçada quando 
viu um homem ou uma mulher negra 
vindo em sua direção, mesmo que 
“inconscientemente”?

Quantas pessoas negras trabalham na 
sua empresa ou empreendimento? 
Quantas delas em cargos de liderança ou 
executivos? Pensou muito? Então você 
está prestes a ser convencido de que, 
segundo a biologia, a raça até pode ser 
humana, mas em nossa sociedade, nem 
todos têm as mesmas oportunidades ou 
são tratados humanamente ainda.

Venha com a gente lutar com raça para 
que a igualdade racial em 2018, ano 
emblemático que marca 130 anos após 
a abolição formal da escravidão no 
Brasil, seja uma causa cada vez mais 
ampla.

Nós, indivíduos da raça humana, 
precisamos e desejamos ser tratados 
mais humanamente, independente da 
raça ou quaisquer outras identidades no 
Brasil ou no mundo.

Esta causa é nossa! A humanidade 
também pode ser!

Luana Génot
Diretora Executiva do ID_BR.



Bruno Gagliasso | Ator.

‘‘IGUALDADE
RACIAL:
UMA CAUSA
DE TODOS.’’
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Linha do tempo

ID_BR significa Identidades do Brasil. Somos uma 
organização sem fins lucrativos, pioneira no Brasil e 

100% comprometida com a promoção de direitos 
humanos. Desenvolvemos a campanha Sim à 

Igualdade Racial, cujo objetivo é a conscientização e 
engajamento de organizações, e da sociedade civil, em 

prol das ações afirmativas e crescimento 
socioeconômico da população negra e periférica, 

através da inserção no mercado de trabalho.

2013

2014

Luana Génot participa da Conferência Mundial da Juventude da ONU, no Sri 
Lanka, traz diversos aprendizados para o Brasil, começa a trabalhar em uma 

multinacional do ramo da beleza, e as desigualdades do mercado de trabalho a 
motivam a criar um modelo de negócio que estimule a diversidade étnico-racial 

no mundo corporativo.

Luana Génot inicia o mestrado em Relações Étnico-raciais e recebe mentoria 
para desenvolvimento do plano de negócios do ID_BR. Ela cria o conceito da 
campanha Sim à Igualdade Racial, com símbolo do coração representando a 

promoção da igualdade racial, e vende camisas com esta estampa. Em 
novembro deste ano, acontece a primeira Corrida Sim à Igualdade Racial, 

realizada na cidade do Rio de Janeiro. 

Com o objetivo de reunir pessoas falando sobre suas identidades, Luana Génot 
organiza a mostra ID_BR CARA: PELE: JEITO, na PUC-RIO, onde pessoas 
gravavam vídeos falando sobre sua pele e a influência disso em suas vidas.

2015

2016

O ID_BR é oficialmente criado, com Estatuto e CNPJ de ONG. Logo no 
primeiro semestre, realiza a 2ª Corrida Sim à Igualdade Racial, no Rio de 

Janeiro, e o 1º Jantar Sim à Igualdade Racial, evento beneficente realizado 
no Restaurante Brasil a Gosto. Posteriormente, é lançado o programa de 

educação que concede bolsas integrais de cursos de inglês em São Paulo. 
No segundo semestre, acontece o 1º Fórum Sim à Igualdade Racial, 

realizado no Museu do Amanhã, RJ; neste mesmo evento, o ID_BR lança a 
sua consultoria empresarial com o Selo Sim à Igualdade Racial.

Instituto Identidades do Brasil.



A população negra consome 1,5 trilhões de reais por ano. Se esta população 
formasse um país, ela estaria no G20 do consumo mundial. 
*Locomotiva Instituto de Pesquisa

5% é o percentual de negros em cargos executivos nas 500 maiores empresas do 
país. Menos de 1% são ocupados por mulheres.
*Instituto Ethos

150 anos é o tempo estimado para que o número de executivos negros nas 
empresas seja igual ao de executivos brancos.
*Instituto Ethos

83% dos consumidores reconhecem as boas causas e estão dispostos a apoiar as 
marcas e empresas que possuem este engajamento.
*Edelman

É IMPORTANTE SABER...

Empresas com índices altos de diversidade de raça têm 35% mais probabilidade 
de obter resultados acima da média no seu ramo.
*McKinsey & Company
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Das 150 melhores empresas pra se trabalhar, 80% têm pessoas alocadas 
para trabalhar a questão racial. Um bom ambiente de trabalho para negros é 
um bom ambiente de trabalho para todos.
*Great Place To Work

Cenário Brasil: para além das classes sociais.

Segundo o DIEESE (2014) o trabalhador negro recebe em média um 
salário 36,1% menor que de um não negro, independente da região 
onde mora ou de sua escolaridade. 

Dados do IBGE (2017) mostram que a taxa de desemprego da 
população negra é de 14,6%. Entre as pessoas de pele branca, a taxa 
de desemprego ficou em 9,9%.



Elisa Lucinda | Atriz, Cantora e Poetisa.

‘‘SOMOS 54%
DO BRASIL.’’
População negra de acordo com o IBGE 2015.
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Visando ampliar a conexão e empregabilidade entre empresas, profissionais, comunidades 
negras e periféricas, atuamos no planejamento e desenvolvimento de ações contínuas para 
a mudança de culturas e práticas corporativas que são chanceladas com o nosso selo.

Fórum | Jantar | Corrida | Jogo do Privilégio Branco | Igualdade Racial : Uma causa de todos | 
Doe com PayPal | Recorrente | Licenciamento. 

Acreditamos que a criação de oportunidades educacionais de qualidade representa um dos 
fatores-chave para promoção da igualdade racial. Por isso, gerenciamos programas de 
educação que conectam instituições privadas que ofereçam bolsas de estudos a integrantes 
de projetos sociais, escolas públicas, coletivos, ONGs e universidades. 

::NOSSOS PILARES::

Quem tem o selo:

Nossos parceiros:

Estiveram conosco em eventos:

EVENTOS E CAMPANHAS

Parceria institucional:

Além de mais de 50 empresas.

EMPREGABILIDADE

EDUCAÇÃO
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Fortalecendo a cultura da sua empresa em prol do Sim à Igualdade Racial.
Selo | palestras | dinâmicas | censos | grupos focais | desenvolvimento 

de conteúdo | campanhas de conscientização interna e externa.
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EDUCAÇÃO

 Ela acredita que jovens negros 
precisam de oportunidades para 

fazer a diferença em qualquer lugar, 
e nada disso será possível sem 

educação e sem pessoas que 
realmente acreditem neles.

Carla e outros 29 jovens estão sendo beneficiados 
pelo programa Sim à Igualdade Racial, em parceria 
com o Cel.Lep. O intuito é deixá-los preparados para 
assumirem postos de liderança em cargos executivos 
nas empresas.

No Rio de Janeiro, o programa 
Sim à Igualdade Racial teve 
início neste ano de 2017, e já 

conta com 10 alunos que 
estudam inglês com  bolsas 

integrais, concedidas em 
parceria com o curso Britannia.

Carla Andrade, 19 anos, 
aluna do nosso programa 

Sim à Igualdade Racial - Cel.Lep.

ID_BR + Curso Britannia

O programa Sim à Igualdade 
Racial é voltado para jovens 
negros e periféricos, ele visa 

diminuir a desigualdade no 
mundo corporativo e é renovado 
anualmente de acordo com cada 

empresa. 
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II Fórum Sim à Igualdade Racial

II Jantar Beneficente Sim à Igualdade Racial

Corrida Sim à Igualdade Racial

Adquira cotas para os eventos de 2018: 
      eventos@simaigualdaderacial.com.br



‘‘EU SOU
ALIADA
DESTA
CAUSA.’’
Luiza Helena Trajano 
Presidente da Magazine Luiza.
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‘‘O trabalho que desenvolvemos no Serasa é de 
médio/longo prazo. Já renovamos nosso selo em 2018. 

Temos o objetivo de continuar engajando continuamente a 
empresa, e nossos mais de 2500 colaboradores, com a 
temática racial para termos desdobramentos externos e 

maior presença negra no
mercado financeiro nos próximos anos.” 

Victor Loyola - Vice-Presidente de Business Services na 
Serasa Experian. 

‘‘Enquanto 0.4 das pessoas ocupando lugares de 
liderança em empresas privadas forem mulheres negras, 
a gente tem que continuar dizendo sim, e por isso a 
ThoughtWorks diz Sim à Igualdade Racial.’’ 
Renata Gusmão - Diretora de Justiça Social e Econômica 
da ThoughtWorks. 

‘‘Recentemente, fizemos uma parceria com o ID_BR e ela 
tem sido de grande valia. Nós estamos olhando para o 
tema de igualdade dentro da companhia de uma forma 

muito especial, e dessa forma, a gente espera contribuir 
para um Brasil cada vez mais igual.’’ 

Josélio Alves Raymundo - Diretor executivo da 
concessionária Águas Guariroba (Grupo Aegea).

“É preciso falar sobre diversidade nas empresas, a 
gente quer mais é que todo mundo se engaje, todo 
mundo participe, é preciso falar sobre a diversidade nas 
corporações, sobre o tema racial nas empresas, é por 
isso que a gente diz Sim à Igualdade Racial!” 
Isabel Beaklini - Coordenadora de Endomarketing da 
Maria Filó.

Eles dizem Sim à Igualdade Racial 



‘‘A Fundação Dom Cabral está dizendo sim à igualdade 
racial. Iniciamos uma parceria com o ID_BR, concedendo 
bolsas para executivos negros em dois programas. 
Estamos juntos pra vencer este desafio brasileiro.’’
Marina Spínola - Gerente Executiva de Comunicação 
Corporativa na Fundação Dom Cabral. 

“Descobrimos que com as duas mil empresas que 
aplicamos a pesquisa da GPTW, 60% delas não têm 
ninguém alocado para combater a desigualdade racial 
dentro das organizações, e que entre as 150 melhores 
empresas pra se trabalhar, 80% têm. Então a gente vê 
uma ligação direta de como um bom ambiente de 
trabalho para negros é um bom ambiente de trabalho 
para todos, e é por isso que estamos instaurando uma 
parceria com o ID_BR.” 
Aline Klein - Consultora na Great Place to Work.

“O ID_BR tem um modelo único e inovador, e com essa 
parceria, a Aegea espera engajar mais de 2000 
colaboradores em mais de 40 concessionárias 

espalhadas pelo Brasil, além de empresas dentro e fora 
do ramo do saneamento. A Igualdade Racial deve ser 
uma causa de todos e abraçada de forma significativa 

pelas lideranças das empresas.” 
Hamilton Amadeo - CEO da Aegea.

...E você?

O nosso selo busca o desenvolvimento de conteúdo educativo e desenho customizado de 
estratégias para a educação, engajamento, posicionamento e comunicação contínua durante 
12 meses, gerando valor atrelado a responsabilidade social de empresas e organizações 
através do selo (uso interno da logo e desenvolvimento de plano de ações) e licenciamento (uso 
da logo em produtos) em prol da igualdade racial, diversidade e inclusão de maneira geral.

SE ENGAJE E TENHA O NOSSO SELO
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‘‘EU NÃO
QUERO ESPERAR
150 ANOS
POR IGUALDADE.
E VOCÊ?’’
Érico Bras | Ator.



ONDE  QUEREMOS CHEGAR

Parceria com Great Place to Work para estimular ações afirmativas 
no mundo corporativo.

Parceria com Fundação Dom Cabral para ampliar a entrada 
de pessoas negras em programas de formação de executivos.

36 Alunos ativos no programa Sim à Igualdade Racial de bolsas de estudo.

Elaboração do guia prático do jornalismo humanizado em parceria 
com ThoughtWorks, adriana dias e Think Olga (disponível em nosso site).

1,5 milhões de visualizações no vídeo do jogo do privilégio branco.

+ de 30 mil pessoas em nossas redes sociais.

Nova sede no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. 

DESTAQUES 2017

NOSSO TIME
Luana Génot - Diretora Executiva.

Roberto Andraus - Diretor de Parcerias.

Bruno Ribeiro - Gestor de Comunicação.

Wellington Mendes - Gestor de RH e Finanças.

Esteban Cipriano - Gestor de Projetos de Educação.

Ampliar o número de empresas com o Selo Sim à Igualdade Racial.

Ampliar o número de doadores e colaboradores.

Ter 100 alunos inscritos no Programa Sim à Igualdade Racial de Bolsas de Estudos, 
com mentoria e conexão com as empresas em até 2 anos.

Oferecer palestras e workshops em nossa sede, e a partir disso sermos 
reconhecidos como centro de referência em igualdade racial no Rio de Janeiro.
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Revista ID_BR 2017

Criação e projeto gráfico: Bruno Ribeiro.

Textos e conteúdo: Bruno Ribeiro e Luana Génot.



Embaixadora do ID_BR, Beatriz Moreira Costa, conhecida como Mãe Beata de Iemanjá, 
foi uma líder religiosa que ganhou notoriedade por seus trabalhos relacionados à 
defesa dos direitos humanos, educação e saúde, além da sua incansável luta contra o 
racismo. Ela faleceu em Nova Iguaçu, mesmo local onde mantinha o seu terreiro Ilê 
Omi Oju Aro, patrimônio cultural do estado do Rio.

20/01/1931

27/05/2017

Mãe Beata de Iemanjá.
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