


Instituto Identidades do Brasil – 
ID_BR.
Somos uma organização sem fins 
lucrativos, pioneira no Brasil e 100% 
comprometida com a promoção de 
direitos humanos. Com foco na luta 
p e l a  i g u a l d a d e  r a c i a l , 
desenvolvemos a campanha Sim à 
Igualdade Racial, cujo objetivo é a 
conscientização e engajamento de 
organizações e da sociedade civil em 
prol  das ações afirmat ivas e 
crescimento socioeconômico da 
população negra,  através da 
inserção no mercado de trabalho.

QUEM SOMOS:

“Empresas com índices altos de 
diversidade de raça têm 35% mais 
probabilidade de obter resultados 
acima da média no seu ramo”.

-McKinsey & Company.



Aproximadamente 50 Milhões de pessoas alcançadas 
em nossos canais online e mídias parceiras

+ 500 mil reais arrecadados em bolsas

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



Carla, 19 anos, aluna do nosso 
programa Sim à Igualdade 
Racial - Cel.Lep. 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.

QUEREMOS MUDAR A VIDA 
DE PESSOAS COMO A CARLA.

#Educação



Carla e outros 29 jovens/adultos estão sendo beneficiados pelo programa 
educacional Sim à Igualdade Racial em parceria com o Cel.Lep, com o intuito de 
estarem ainda mais preparados para assumirem postos de liderança em 
cargos executivos nas empresas.

#Educação



É IMPORTANTE SABER...

54% da população brasileira é negra. - *IBGE

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



O PROBLEMA

A base de tudo está no Racismo Institucional, que faz 
com que os negros, que representam 54% dos brasileiros,

 não consigam ter  acesso às melhores oportunidades 
de trabalho e emprego.

OS MOTIVOS

Entre outros motivos históricos, acreditamos que a 
negação do racismo e a crença de que existem somente 

desigualdades sociais são alguns dos fatores que agravam 
o quadro, além do mito da meritocracia.

A SOLUÇÃO

O engajamento de diversos setores sobre o racismo 
institucional e a necessidade de luta pela igualdade racial 
podem ajudar a mudar a forma de criação de empregos,

trabalhos e oportunidades num geral. 



EMPREGABILIDADE

EVENTOS E CAMPANHAS 

Selo e ações ao longo do ano no intuito de posicionar e 
conectar empresas com profissionais / população 

negra e periférica, além de ações pontuais.

Triangulacão entre instituições de ensino, ongs, projetos 
sociais, escolas e universidades com o objetivo de ampliar 

oportunidades educacionais para jovens negros e periféricos.     

Fórum  - Jantar - Corrida

Campanha Jogo do privilégio Branco

Campanha Igualdade Racial uma causa de todos

Doe com Paypal / Recorrente - Licenciamento
     

EDUCAÇÃO

É POR CONTA DE TODOS ESSES FATORES QUE O ID_BR ELEGEU TRÊS 
PILARES PRIORITÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. 



NOSSO SELO.

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.



I FÓRUM.

Mais de 250 pessoas estiveram no I Fórum Sim à Igualdade Racial, no Museu do 
Amanhã, no Rio de Janeiro. O evento reuniu empresas como Google, Coca-Cola, 
Rede Globo, entre outras para discutirem cases relativos a promoção da 
igualdade racial, estratégias iniciais, desafios e medidores de impacto que 
provam que a igualdade racial faz empresas crescerem.

#EventoseCampanhas



II FÓRUM.

Realizado no dia 05/10/17, no auditório da Dow Brasil em São Paulo, o II Fórum Sim 
à Igualdade Racial contou com mais de 150 participantes, mais de 40 empresas 
representadas, em mais de 6 horas com trocas de experiências e conexões.

#EventoseCampanhas



Realizado no dia 08/08/18, na Casa Natura Musical, em 
São Paulo, o III Fórum Sim à Igualdade Racial contou 
com uma rotatividade de aproximadamente 600 
pessoas em oito horas de evento.



JANTAR BENEFICENTE.

I Jantar II Jantar

#EventoseCampanhas



III JANTAR
BENEFICENTE
SIM À IGUALDADE RACIAL



III JANTAR
BENEFICENTE
SIM À IGUALDADE RACIAL

+ 4 milhões de likes em posts de divulgação do evento

+ 50 veículos da imprensa falaram sobre o evento

+ de 320 pessoas presentes no jantar



CORRIDA.

Realizada no dia 20 de novembro de 2015, a primeira edição da Corrida Sim à Igualdade 
Racial marcou o lançamento da campanha de mesmo nome, no Rio de Janeiro.

#EventoseCampanhas



PARCERIAS

+

“A gente descobriu que com as duas mil empresas 
que a gente aplicou a pesquisa, 60% delas não 
t e m  n i n g u é m  a loc a d o  p r a  co m b a t e r  a 
desigualdade racial dentro das organizações, e 
que das 150 melhores empresas pra se trabalhar, 
80% tem, 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 | GPTW

#Empregabilidade

Vídeo GPTW: https://goo.gl/CCnWx3



#EventoseCampanhas
#Empregabilidade

Link material: goo.gl/utpWUh



“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.

#Empregabilidade



Recentemente, fizemos uma parceria com o ID_BR e 
essa parceria 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).

#Empregabilidade

Vídeo Josélio: https://goo.gl/U8nevW



"O trabalho que desenvolvemos no Serasa é de médio/longo prazo. 
Estamos com 06 meses de trabalho e já vamos renovar nosso selo 
em 2018. Em nosso primeiro ano, temos o objetivo de engajar mais 
internamente a empresa e nossos mais de 2500 colaboradores 
com a temática para termos desdobramentos externos e maior 
presença negra no mercado financeiro nos próximos anos” - Victor 
Loyola - Vice-Presidente de Business Services na Serasa Experian. 

#Empregabilidade

Vídeo Victor: https://goo.gl/yGF6i9



#Empregabilidade

“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.

Vídeo Maria Filó:https://goo.gl/SoVkqy



“Não tenho dúvidas de que a igualdade racial é a coisa 
certa a se fazer. Crescimento da marca e melhora na 
performance são sem dúvida consequências. Após o 
jantar, por exemplo, ganhei pelo menos 200 seguidores 
no Linkedin e mais pessoas dizendo que gostariam de 
trabalhar na Bayer por se engajarem com causas 
importantes como a igualdade racial”
- Theo van der Loo – CEO Bayer

#Empregabilidade

Vídeo Theo: https://goo.gl/mwjtsN 



Vista a nossa causa!
Valor: R$ 150,00 (com frete)

Compre uma camisa da Campanha Sim à Igualdade Racial
e ajude o ID_BR a manter os seus projetos ativos.

 luana@simaigualdaderacial.com.br

 roberto@simaigualdaderacial.com.br

Faça seu pedido:



ESTA CAUSA É NOSSA!



"Enquanto a cor da pele for privilégio pra uns e 
problema pra outros, será nossa responsabilidade 
transformar igualdade em realidade. A igualdade 
racial é, portanto, uma causa de todas e todos nós"
- Luana Génot - Diretora Executiva - ID_BR



QUEM FALA DA GENTE:

QUEM ESTÁ COM A GENTE:

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES:

NOSSOS PARCEIROS:



EMPRESAS QUE ESTIVERAM CONOSCO EM EVENTOS

iSicredi



/ID_BR

/salveidbr

/ID_BR

/ID_BR

www.simaigualdaderacial.com.br

ENTRE NO NOSSO SITE E SEJA UM
CONTRIBUINTE DA IGUALDADE RACIAL.

Doação para pessoa 
física e jurídica.


