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NOSSO TIME

Luana Génot
Diretora Executiva

Wellington Mendes
Gerente Administrativo Financeiro

Bruno Ribeiro
Gestor de Comunicação

Roberto Andraus
Diretor de Parcerias – SP

Nuno Azevedo
Consultoria e educação

Leonne Gabriel
Comunicação e Relacionamento

CLIQUE NAS FOTOS E ACESSE O LINKEDIN DO TIME

https://www.linkedin.com/in/luana-g%C3%A9not-01369743
https://www.linkedin.com/in/wellington-rodrigues-mendes-43a36b39
http://linkedin.com/in/brunocostamkt
https://www.linkedin.com/in/roberto-andraus-9525bb16
https://www.linkedin.com/in/nunoazevedo13
https://www.linkedin.com/in/leonne-gabriel-27813913b


NOSSOS NÚMEROS

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

+ de 30 patrocinadores e apoiadores 
corporativos entre 2017 e 2018



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

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

54%    da população brasileira é negra
*IBGE

DADOS IMPORTANTES



FATORES ECONÔMICOS 

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

O trabalhador negro recebe em média um salário 
menor que de um não negro, independente da região 

onde mora ou de sua escolaridade.

A diferença de renda entre mulheres brancas e negras 
é de 56%; entre os homens a diferença chega a 85,3% 



é o tempo estimado para que o número 
de executivos negros nas empresas
seja igual ao de executivos brancos

O QUE PODEMOS 
FAZER PARA DIMINUIR 
ESTE TEMPO?

VEM QUE O ID_BR TE ENSINA



NOSSOS PILARES

EMPREGABILIDADE

Selo e ações ao longo do ano no intuito de posicionar e 
conectar empresas com profissionais / população 
negra e periférica, além de ações pontuais.

EVENTOS E CAMPANHAS 

Fórum  - Jantar - Corrida

Campanha Jogo do privilégio Branco

Campanha Igualdade Racial uma causa de todos

Doe com Paypal / Recorrente - Licenciamento
     

Triangulacão entre instituições de ensino, ongs, projetos 
sociais, escolas e universidades com o objetivo de ampliar 
oportunidades educacionais para jovens negros e periféricos.     

EDUCAÇÃO



EMPREGABILIDADE



SELO SIM À IGUALDADE RACIAL

O selo Sim à Igualdade Racial busca promover 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 trabalha a valorização da marca perante toda a 
cadeia produtiva, através de uma série de ações afirmativas desenvolvidas 
de forma personalizada, para que ao final de um período de intensa 
atividade, a empresa possa ter atingido os níveis pré-definidos com foco em 
desenvolver, promover e comunicar a igualdade racial.



SELO SIM À IGUALDADE RACIAL

INFLUÊNCIACOMPROMISSO ENGAJAMENTO

1 ANO DE AÇÃO 2 ANOS DE AÇÕES 3 ANOS DE AÇÕES



CASOS DE SUCESSO

VEJA O VÍDEO
DA AEGEA

VEJA O VÍDEO
DA SERASA

VEJA O VÍDEO
DA MARIA FILÓ

ACESSE O MATERIAL
DA THOUGHTWORKS

https://www.youtube.com/watch?v=Q9_MJN5sCR0
https://www.youtube.com/watch?v=L5FKO1pyJSk
https://www.youtube.com/watch?v=CQTPcjPjMwM
https://drive.google.com/file/d/0B5HBhYVaY2pAZ05ZdUFpT21OajA/view


EDUCAÇÃO



 
programa 

sim a igualdade racial 
de bolsas de estudo

`

SAMUELANA CAROLINA CARLA



PROGRAMA SIM À IGUALDADE 
RACIAL DE BOLSAS DE ESTUDO

Além de bolsas de estudos em cursos de inglês, os alunos 

do ID_BR participam de atividades externas que visam 

conectá-los com parceiros do Instituto. 

Parte dos nossos recursos é exclusivamente destinado para 

este programa educacional.

VEJA O VÍDEO
DO PROGRAMA

https://www.youtube.com/watch?v=BBY3tzHEM0o


EVENTOS E CAMPANHAS



ACESSE A PÁGINA
DO III FÓRUM

http://simaigualdaderacial.com.br/site/?p=576


III JANTAR SIM À IGUALDADE RACIAL | RIO DE JANEIRO

ACESSE A PÁGINA
DO III JANTAR

http://jantarsimaigualdaderacial.com.br


I CORRIDA SIM À IGUALDADE RACIAL | RIO DE JANEIRO



QUEM FALA DA GENTE:

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES:

PARCEIROS ATUAIS:

PARCEIROS JÁ ATENDIDOS:

PARCEIROS EDUCACIONAIS E INSTITUCIONAIS:



Vista a nossa causa.

ACESSE: www.basico.com

http://www.basico.com


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.

VEJA O VÍDEO
DO EVENTO

https://www.youtube.com/watch?v=amh05HNgsrE


/ID_BR/salveidbr /ID_BR /ID_BR
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http://simaigualdaderacial.com.br
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