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O PAPEL DAS EMPRESAS NO INVESTIMENTO 

SOCIAL PRIVADO, ESG E EQUIDADE RACIAL 

 

Investimento Estatal e o Investimento Social Privado: a 

sociedade civil como potencializadora do investimento 

público 
 

O Investimento Social Privado x Investimento Público 

Conforme enunciado em seções anteriores, a busca por equidade racial no país e no 

ambiente profissional é objeto crescente de debate no Brasil e no mundo. Governos, 

empresas e organizações da sociedade civil têm se organizado para que a pauta esteja 

presente nas mais variadas esferas de participação popular, da constituição de partidos 

políticos e acesso às universidades públicas e colégios privados, até processos seletivos 

de empresas e nas representações artísticas – todas são esferas capazes de reconstruir 

o imaginário popular e com grande potencial de empoderamento de grupos 

subrepresentados. 

Além do resgate da identidade negra e do estabelecimento de políticas afirmativas 

(em universidades, dentro de empresas e instâncias públicas), a baixa qualidade da 

educação pública é comumente apontada como responsável pela desproporcional 

representatividade de negros em universidades e cursos de prestígio, e em cargos de 

liderança e governança de grandes empresas. 

Nos Estados Unidos, em um estudo publicado na Economic Policy Institute1, foi 

estimado um gap salarial médio de 22% para homens negros na comparação com 

homens brancos (vide gráfico abaixo para adultos com 11-20 anos de experiência e 

vários níveis de escolaridade) e de 11,7% para mulheres negras na comparação com 

mulheres brancas, mesmo controlando por fatores como educação, anos de 

experiência e região, indicando a existência de um racismo estrutural persistente no 

país ao longo do tempo. 

 

                                                           
1 https://www.epi.org/publication/black-white-wage-gaps-expand-with-rising-wage-inequality/  

 

https://www.epi.org/publication/black-white-wage-gaps-expand-with-rising-wage-inequality/
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No Brasil, a situação é ainda mais alarmante: a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD-IBGE) apontou que em 2019 a diferença salarial entre brancos e 

negros foi de 45% em média. Estudo econométrico publicado pelo BID para o Brasil 

(Garcia, Ñopo e Salardi, 20092)  aponta para um crônico descompasso salarial entre 

negros e não-negros, também controlando por fatores observáveis (gênero, idade, 

região e ocupação) e para todos os percentis salariais, vide imagem abaixo. Vale 

ressaltar que para os percentis salariais mais altos a diferença é maior. Os autores 

atribuem o resultado não só ao racismo estrutural, como também à qualidade da 

educação pública que cobre proporcionalmente mais negros do que não-negros no 

Brasil. 

 

Gap salarial entre negros e brancos para distintos percentis salariais 

(fatores não-explicados) 

 

 

Cabe lembrar que a educação de qualidade é hoje considerada um direito humano e 

também um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030) elencados pela 

ONU, tendo por finalidade a formação de sujeitos cidadãos, com capacidade reflexiva 

e potencial produtivo para o mercado de trabalho, e colaborando para a diminuição 

                                                           
2 https://publications.iadb.org/publications/english/document/Gender-and-Racial-Wage-Gaps-in-Brazil-
1996-2006-Evidence-Using-a-Matching-Comparisons-Approach.pdf 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Gender-and-Racial-Wage-Gaps-in-Brazil-1996-2006-Evidence-Using-a-Matching-Comparisons-Approach.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Gender-and-Racial-Wage-Gaps-in-Brazil-1996-2006-Evidence-Using-a-Matching-Comparisons-Approach.pdf
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das desigualdades sociais. Além disso, a educação pública é comumente encarada 

como reflexo de um projeto de país e uma das principais trilhas para a inclusão social. 

Reforçando essa compreensão, historicamente no Brasil enraizou-se a percepção de 

que o acesso à escolarização de qualidade traz como consequência lógica a propensão 

à ocupação de cargos intelectuais e com maior estabilidade financeira, em oposição a 

trabalhos braçais e muitas vezes precários. Ainda que problemático, esse paradigma 

Brasileiro só será revertido com a melhoria da educação pública, para qual esse 

documento convoca o setor privado a se envolver. 

 

Eficiência em investimentos públicos na Educação 

O debate sobre educação tem focado cada vez mais na qualidade do ensino, não 

somente no montante destinado a esse setor, já que não há diagnóstico que relacione 

de maneira inequívoca o financiamento público da educação ao desempenho dos 

estados brasileiros na educação – a partir de certos patamares de investimento. 

Do ponto de vista agregado, o Brasil investe cerca de 6% de seu PIB com educação, 

média superior aos 5,5% dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico). Algumas estatísticas relacionadas à melhoria 

educacional (como alfabetização e nível de evasão) têm mostrado avanços, porém os 

resultados de aprendizagem não acompanham o aumento no fluxo de investimento. O 

desempenho do Brasil em matemática no PISA (Programa Internacional de Avaliação 

dos Estudantes3) é decepcionante: em 2018, a nota geral foi de 384, ficando abaixo na 

comparação com Chile (417 pontos), Turquia (454) e México (409), países de 

demografia e nível de renda semelhantes e que gastam montantes proporcionalmente 

parecidos ou até menores do PIB com educação. Em análise realizada pela Todos pela 

Educação4 do artigo When Education Expenditure Matters: An Empirical Analysis of 

Recent International Data (Vegas e Coffin, 2015), que relaciona o investimento por 

aluno no ensino secundário e as notas do PISA em matemática, nota-se que, embora o 

país apresente níveis de financiamento abaixo do patamar de US$ 8mil/ano (a partir 

do qual o PISA pouco reage ao valor investido), o país tem desempenho muito inferior 

ao esperado. 
 

 

                                                           
3 https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/ 
e 
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2019/relatorio_PISA_2018_prelimi
nar.pdf (para dados de 2015: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf ) 
4 https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/258.pdf  

https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2019/relatorio_PISA_2018_preliminar.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2019/relatorio_PISA_2018_preliminar.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/258.pdf
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Alguns dos pontos que indicam a baixa eficiência dos recursos alocados envolvem a má 

preparação dos alunos na Educação Infantil, o déficit de formação e motivação de 

professores da rede público e ineficiências da gestão escolar. Como exemplo, 

recentemente, países como Uruguai e Índia demonstraram que a tecnologia tem 

servido como ferramenta fundamental para entender as necessidades dos alunos e 

melhorar os resultados gerais, demonstrando a importância da adoção de modelos 

personalizados de aprendizagem. 

Colocando a lupa no Brasil, alguns municípios e estados do Norte e Nordeste têm 

demonstrado maior eficiência nos gastos com educação, apesar de terem 

investimentos públicos menores. Como exemplo, o Ceará teve 10 municípios entre os 

20 melhores classificados no ensino fundamental do Brasil, com o município de Sobral 

ocupando o primeiro lugar (IDEB, 2017)5. Nesse estado, a política pública de 

transferências adicionais de ICMS para as prefeituras condiciona o financiamento a 

melhores desempenhos escolares, em um modelo até então inédito de financiamento 

baseado em resultados. Essa iniciativa demonstrou impacto nos dados gerais da 

educação no estado, cuja pontuação no IDEB saltou de 3,2 em 2008 para 6,4 em 2019, 

se igualando à pontuação do estado de São Paulo para os anos finais do ensino 

fundamental. Na comparação financeira, no entanto, temos que o Ceará investia em 

2019 cerca de R$ 4.608 por aluno por ano, enquanto que em São Paulo o investimento 

foi de R$ 5.778. Alavancando o uso dos recursos, no Ceará utiliza-se um modelo de 

Ciência da Aprendizagem calçado em três princípios fundamentais para redes de 

ensino: a) oportunidades e incentivos para a melhoria; b) devolutivas constantes e 

focadas; c) compreensão da aprendizagem como processo que une alegria, rigor e 

propósito6,7.  

A Todos pela Educação realizou um trabalho autoral em 20198, que disponibiliza dados 

e estudos para a tomada de decisões no campo da educação pública, para a sociedade 

e gestores públicos. Nele, observa-se que, a partir de certos níveis de investimento 

por aluno (VAAT de R$ 4.300 em 2015), a nota do IDEB nos anos iniciais do ensino 

fundamental pouco se altera, demonstrando o potencial que iniciativas no campo da 

gestão de escolas e secretariais públicas de educação têm para alavancar os resultados 

da educação no Brasil, mesmo quando muito abaixo do patamar de níveis de 

financiamento de US$ 8mil/ano por aluno. 

                                                           
5 https://www.qedu.org.br/estado/106-ceara/evolucao 
6 https://brasil.un.org/pt-br/89584-reforma-educacional-no-ceara-e-modelo-para-enfrentar-deficit-de-
aprendizagem-no-brasil 
7 http://documents1.worldbank.org/curated/en/200981594196175640/pdf/The-State-of-Ceara-in-
Brazil-is-a-Role-Model-for-Reducing-Learning-Poverty.pdf  
8 https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/319.pdf?477736800  

https://www.qedu.org.br/estado/106-ceara/evolucao
https://brasil.un.org/pt-br/89584-reforma-educacional-no-ceara-e-modelo-para-enfrentar-deficit-de-aprendizagem-no-brasil
https://brasil.un.org/pt-br/89584-reforma-educacional-no-ceara-e-modelo-para-enfrentar-deficit-de-aprendizagem-no-brasil
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/319.pdf?477736800
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Nessa conjuntura, o investimento social privado surge como um coprodutor e 

potencializador de bens públicos, como a educação. Vale ressaltar que as diversas 

atividades educacionais desenvolvidas por organizações da sociedade civil (apoio e 

reforço escolar, atividades esportivas e culturais, oficinas e capacitações 

profissionalizantes, apoio na gestão, etc.) não substituem ou eximem o Estado de suas 

responsabilidades no campo educacional, mas somam para um maior desenvolvimento 

de grupos e comunidades em situação de inequidade e vulnerabilidade social. Essa 

potencialidade convoca a participação das corporações como agentes da sociedade 

civil, na execução de ações que se configurem como projetos de interesse público-

privado na defesa, produção e distribuição de bens e serviços, fortalecendo o acesso a 

um direito humano fundamental como a educação. 

Nesta direção, anteriormente apresentaremos cases e estudos que demonstram como 

as empresas que investem em equidade racial – “para dentro e para fora de suas 

porteiras” – podem se beneficiar com o ciclo virtuoso gerado pela melhoria da 

educação pública, inserção de profissionais negros em seus quadros e ganhos 

financeiros para seus acionistas. 

 

Educação e Investimento Social Privado no Brasil 

Ainda que concernente à esfera governamental de intervenção, mostraremos ao longo 

desta seção como as organizações da sociedade civil são capazes de agir e transformar 

a educação pública no Brasil9, com o apoio financeiro e material de empresas 

socialmente responsáveis. 

O GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) levanta bianualmente o 

investimento social privado realizado por seus associados, na pesquisa conhecida como 

Censo GIFE. Na edição de 2018, foi apontado que foram investidos R$ 3,25 bilhões em 

iniciativas que contribuem para o desenvolvimento social. A principal área de 

investimento é a educação, temática na qual 80% dos associados do GIFE alocam parte 

de seus recursos filantrópicos. Quanto ao modo de operação desses investimentos, 

                                                           
9 https://ufpb.br/ebap/contents/documentos/0250-264-estado-e-terceiro-setor.pdf 

 

https://ufpb.br/ebap/contents/documentos/0250-264-estado-e-terceiro-setor.pdf
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observa-se que 61% realizam suas atividades sociais no campo educacional através de 

projetos próprios, enquanto 39% o fazem através de estratégias de grantmaking, ou 

seja, com a doação de recursos a projetos e programas de terceiros. 

 

Gráfico: Organizações por subáreas dos projetos ou programas mais representativos 

relacionados a educação 

 

 

 

O investimento social em educação efetuado por empresas é mais discreto. A Pesquisa 

BISC – Benchmarking do Investimento Social Corporativo, realizada pela Comunitas 

(2018), que conta com a participação de 259 empresas e 17 institutos e fundações 

empresarias, aponta o direcionamento de R$ 920 milhões para projetos educacionais. 

Dentre o montante investido, 87% dos investimentos foram realizados por institutos 

corporativos e apenas 13% diretamente pelas empresas. Existe um grande potencial de 

participação das empresas na melhoria da qualidade do ensino público no Brasil10. 

 

                                                           
10 https://sinapse.gife.org.br/download/28834 

https://sinapse.gife.org.br/download/28834
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Gráfico: Contribuição entre institutos e empresas (Benchmarking do Investimento Social 

Corporativo – 2018) 

 

 

Assim, independentemente da fonte de informação para o ISP (Censo GIFE ou Pesquisa 

BISC) é pequeno o investimento realizado pela iniciativa privada em educação, se 

comparado com o aportado pelos entes públicos (de R$ 117,2 bilhões em 201711). No 

entanto, o papel do investimento social, por sua natureza e potência financeira, jamais 

será o de preencher todas as lacunas de financiamento e cobertura deixadas pelo 

Estado Brasileiro. Assim, além de prover serviços diretos a seus beneficiários – como 

creches, atividades de contraturno e complementação à jornada escolar – o 

investimento social tem o potencial de catalisar e alavancar melhorias nas entregas do 

poder público nos níveis municipais, estaduais e federal12, ao operar com maior 

liberdade, apetite a risco e poucas amarras burocráticas. 

Exemplos de organizações que atuam nesse sentido não faltam e vão desde a influência 

em políticas públicas (advocacy) e discussões sobre a Base Nacional Curricular, até ao 

apoio à gestão de escolas públicas, com técnicas de gestão e parâmetros de eficiência 

trazidos do setor privado. A seguir, apresentamos um preâmbulo sobre a importância 

do investimento social em equidade racial educacional, além de relatar alguns cases 

no Brasil e no mundo. 

 

Investimento Social Privado em Equidade Educacional e Inserção Profissional no 

Mundo 

Ainda que os países apresentem distintas realidades em seus modelos educacionais e 

no balanço de financiamento público e privado, é comum a existência de redes de 

apoio estatais ou filantrópicas para garantir o acesso e a permanência nos estudos de 

populações em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes majoritariamente 

composta por perfis étnicos e raciais bem definidos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra 

e na Austrália, existe uma combinação entre a subvenção estatal a 

mensalidades/tuitions, o apoio de organizações filantrópicas e o financiamento por 

entidades financeiras com fins lucrativos, especialmente no ensino superior. 

                                                           
11 https://revistapesquisa.fapesp.br/engrenagem-complexa/ 
12 https://gife.org.br/qual-e-a-importancia-da-conexao-entre-investimento-social-privado-e-gestao-
publica/ 

https://revistapesquisa.fapesp.br/engrenagem-complexa/
https://gife.org.br/qual-e-a-importancia-da-conexao-entre-investimento-social-privado-e-gestao-publica/
https://gife.org.br/qual-e-a-importancia-da-conexao-entre-investimento-social-privado-e-gestao-publica/


APÊNDICE TÉCNICO – PACTO DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE RACIAL 

p.8 

No Brasil, ainda que organizações, como o Instituto Ling e a Fundação Estudar, operem 

há mais de 25 anos oferecendo bolsas de estudos universitário para jovens talentosos, 

ainda não existe uma rede ampla para o apoio a jovens em situação de vulnerabilidade 

– a maioria negros – para que cursem o ensino superior. Mesmo em universidades 

públicas com políticas de cotas étnico-raciais, como a USP e a Unicamp13, as faculdades 

de elite ainda são majoritariamente ocupadas por egressos das classes médias e altas 

e de raça branca, apesar de que, no Estado de São Paulo, os negros representavam, 

em 2019, cerca de 46% da população entre 18-24 anos, segundo a PNAD. 

Sobre as políticas afirmativas para ingresso em universidades públicas, o Brasil já 

dispõe de relevantes evidências empíricas14 atestando que alunos cotistas – sejam por 

cotas raciais sejam sociais – apresentam desempenho acadêmico igual ou mesmo 

superior ao de alunos não-cotistas, reforçando o argumento de que as cotas são 

efetivas e não prejudicam a performance das universidades. Alguns desses estudos, 

inclusive, evidenciam que a falta de apoio e as condições financeiras extra-

universidade ainda são um empecilho para uma performance ainda mais positiva em 

“cursos de elite”, ou seja: se as cotas são instrumentos eficazes ao oferecer 

oportunidades, o papel das organizações da sociedade civil e de governos ainda é 

fundamental para tirar obstáculos para que esses jovens extraiam seu máximo 

potencial. 

 

Tabela: Distribuição por raça do ingresso em universidades públicas de São Paulo – USP e 

Unicamp (2019) 

 

  

 

No caso da educação básica, a dificuldade está na qualidade oferecida pela rede 

pública, que há décadas deixou de ser objeto de desejo das classes mais altas e tem 

                                                           
13 https://jornal.usp.br/artigos/o-sistema-de-cotas-etno-raciais-adotado-pela-usp/  
14 Vide https://www.poli.usp.br/noticias/3270-apesar-de-ter-melhor-desempenho-aluno-cotista-precisa-
de-apoio.html, https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742009000200014&script=sci_arttext e 
https://www.scielo.br/pdf/aval/v24n1/1982-5765-aval-24-01-305.pdf 
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https://jornal.usp.br/artigos/o-sistema-de-cotas-etno-raciais-adotado-pela-usp/
https://www.poli.usp.br/noticias/3270-apesar-de-ter-melhor-desempenho-aluno-cotista-precisa-de-apoio.html
https://www.poli.usp.br/noticias/3270-apesar-de-ter-melhor-desempenho-aluno-cotista-precisa-de-apoio.html
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742009000200014&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/pdf/aval/v24n1/1982-5765-aval-24-01-305.pdf
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sofrido com problemas crônicos que vão do subfinanciamento estatal à gestão de baixa 

qualidade nas escolas e secretarias de educação. 

Nas próximas seções, traremos exemplos de investimentos sociais realizados no Brasil 

e no mundo que buscam suprir os gaps educacionais de grupos menos favorecidos. 

 

Cases de sucesso internacionais sobre o desenvolvimento educacional e 

profissional de estudantes negros 

Nos Estados Unidos, a sociedade civil organizada foi pioneira na luta por equidade 

racial. Bem antes da erradicação das Leis de Jim Crow, que institucionalizavam o 

racismo no ordenamento social de vários estados americanos, a National Association 

for the Advancement of Colored People (NAACP, fundada em 1909) já estruturava 

programas e intervenções para assegurar os direitos da população negra, perpassando 

todo o período de luta por direitos civis de meados do século XX até os dias atuais. 

Organizações que zelam por políticas afirmativas nos EUA têm mantido sua relevância 

no país, tendo em vista recentes revezes na justiça que acabaram por banir programas 

de cotas raciais para ingresso em universidades nos EUA15, que tiveram início nas 

décadas de 1960 e 1970.  

Recentemente, além de movimentos civis organizados, o setor privado tem se 

engajado crescentemente com a causa da inclusão educacional para as populações 

afrodescendentes. Como exemplo, o JPMorgan Chase, líder mundial em serviços 

financeiros, tem realizado grandes doações financeiras para confrontar as dificuldades 

de acesso à educação superior de qualidade em escala global16. Em 2020, o banco 

lançou a iniciativa Advancing Black Pathways, que objetiva o aumento de 

oportunidades educacionais e inserção no mercado de trabalho para estudantes 

negros. Uma das principais ações da iniciativa é a disponibilização 4.000 vagas de 

emprego na organização em diversos níveis hierárquicos, além de firmar parcerias com 

universidades e organizações não governamentais, de forma a prover oportunidades de 

desenvolvimento de carreira, impactando o desenvolvimento profissional e oferecendo 

melhores condições financeiras. Também, incorporando esse mesmo programa, a 

instituição disponibilizou cursos online de gestão financeira e orientação profissional 

para estudantes negros recém-formados17. 

No estado de Washington, a Puget Sound Educational Service District (PSESD), agência 

regional de educação do estado, desenvolve ações para a melhora da equidade e 

qualidade da educação para o ensino fundamental e médio na rede pública e privada 

estadual. Para alcançar tal feito, a organização estimula parcerias em rede para 

melhorar a eficiência financeira das escolas, estuda a efetividade dos programas 

educacionais, promove lideranças que tragam inovações em práticas pedagógicas e 

aproxima as escolas com recursos informacionais de práticas educativas em nível 

regional, estadual e federal. Por meio dos programas, o valor do retorno social somou 

US$ 58 milhões de dólares para escolas e estudantes do ensino infantil.  

                                                           
15 https://ballotpedia.org/State_data_on_colleges_considering_race_in_admissions 
16 https://www.dispatch.com/opinion/20181115/column-jpmorgan-chase-turns-150-invests-in-higher-
education 
17 https://www.insidephilanthropy.com/grants-for-higher-education/jpmorgan-chase-grants-for-higher-
education.html e https://www.jpmorganchase.com/impact/people/advancing-black-pathways  

https://ballotpedia.org/State_data_on_colleges_considering_race_in_admissions
https://www.dispatch.com/opinion/20181115/column-jpmorgan-chase-turns-150-invests-in-higher-education
https://www.dispatch.com/opinion/20181115/column-jpmorgan-chase-turns-150-invests-in-higher-education
https://www.insidephilanthropy.com/grants-for-higher-education/jpmorgan-chase-grants-for-higher-education.html
https://www.insidephilanthropy.com/grants-for-higher-education/jpmorgan-chase-grants-for-higher-education.html
https://www.jpmorganchase.com/impact/people/advancing-black-pathways
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Focalizando a desigualdade de oportunidades da população negra, a unidade de 

Cincinnati da United Way, organização sem fins lucrativos americana, desenvolveu o 

programa Black-led Social Chance. A ONG, por meio da iniciativa, seleciona líderes 

comunitários negros e organizações comunitárias que endereçam ações para enfrentar 

problemas relacionados à desigualdade de renda. Entre as ações educacionais do 

programa, a organização oferece sessões de preparação, treinamento e 

enriquecimento cultural, para aumentar o número de alunos negros de baixa renda que 

ingressam em universidades; investe em programas de contraturno escolar e aulas de 

reforço privadas, para aumentar a performance acadêmica de crianças negras; realiza 

programas de educação empreendedoras para estudantes de 7 a 18 anos, entre outras 

estratégias. Entre 2020 e 2021, o investimento para as ações será de US$ 500 mil18. 

No mundo anglo-saxão, onde o engajamento da sociedade civil é histórico e, 

coincidentemente, onde também existe uma representatividade demográfica 

relevante de minorias étnicas, a Save the Children Australia executa projetos 

educacionais junto à população aborígene, que representava 3,3% da população, em 

2016. Na Austrália, crianças e adolescentes aborígenes de 0 a 14 anos têm propensão 

duas vezes maior de apresentar deficiências físicas, do que crianças não indígenas, 

privando-as de atingir o potencial educacional, por problemas de acesso a alimentação 

balanceada e a equipamentos de saúde. Com a intenção de atender os jovens 

aborígenes e mitigar a lacuna socioeconômica histórica, a organização trabalha em 

parceria com organizações indígenas para a elaboração de estratégias educacionais e 

profissionais de inclusão social e fortalecimento desse grupo no mercado de trabalho19. 

 

Cases de investimento social voltados à melhoria da educação pública e inserção 

profissional no Brasil 

Temos ótimos exemplos de organizações da sociedade civil que oferecem apoio a 

escolas públicas e redes municipais de educação. A Parceiros da Educação, organização 

sem fins lucrativos que atua no estado de São Paulo, trabalha em parceria com as 

escolas e redes públicas de ensino, desenvolvendo objetivos de médio e longo prazo 

que resultem em melhora da aprendizagem dos alunos. Ao trabalharem próximos 

dessas redes, também conseguem identificar oportunidades de melhoria e de apoio, 

que potencializam os investimentos púbicos em educação. Em 2019, as pontuações no 

IDESP (Índice de Desenvolvimento das Escolas de São Paulo), comparando dados das 

escolas apoiadas pela iniciativa e as não apoiadas, foram de 5,86 e 5,64 

respectivamente, nos anos iniciais do ensino fundamental. A discrepância de 

performance é ainda maior ao compararmos as pontuações dos anos finais, que foram 

de 4,57 para as escolas apoiadas e 3,51 para as não apoiadas. A Parceiros atua 

principalmente por meio de 2 pilares de intervenção, o pedagógico e o da gestão, 

através da provisão de cursos, treinamentos, mentoria e elaboração de planos de ação 

junto às equipes gestoras (coordenadores pedagógicos, diretores de escola e 

secretários de educação) e professores, além de desenvolver iniciativas pontuais para 

                                                           
18 https://www.uwgc.org/community-impact/black-led-social-change 

 
19 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17837/pdf/sca-workforce-development-
framework.pdf 

 

https://www.uwgc.org/community-impact/black-led-social-change
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17837/pdf/sca-workforce-development-framework.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17837/pdf/sca-workforce-development-framework.pdf
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a melhoria da infraestrutura das escolas e o engajamento das comunidades do 

entorno20. 

O Instituto Ayrton Senna, que atua em 385 municípios e 3.502 escolas, atingiu a meta 

de 95% de aprovação nas escolas em que estabeleceram parcerias nos anos iniciais do 

ensino fundamental. A atuação se dá, principalmente, através da metodologia de 

educação por projetos. Se configurando como um plano de trabalho integrado, 

envolvem a atitude proativa de enfrentamento dos problemas identificados nas escolas 

ou nas redes de ensino. Junto às escolas, desenvolvem estratégias para propor 

soluções, mobilizando os diversos conhecimentos, para que os alunos percebam e 

vivenciem o conhecimento como uma construção diária, integrando o currículo e a 

formação integral dos estudantes21. 

O Instituto PROA desenvolve ações com o intuito de oportunizar o desenvolvimento do 

indivíduo através do planejamento de projeto e vida concreto e sustentável, 

concretizado por meio do acesso à educação de qualidade, para adolescentes e jovens 

da rede pública de educação. Com o objetivo de inserir jovens no mercado de trabalho, 

oferecem cursos e formações profissionalizantes e de inserção cultural gratuitos, 

orientação no início da carreira profissional e formação comportamental voltada ao 

mercado de trabalho. Dos jovens formados entre 2016 a 2018, 80% foram empregados 

após a participação nos cursos e 65% estavam cursando o ensino superior. Dentre os 

formandos do 1º semestre de 2019, 89% foram empregados22. 

No atendimento direto a crianças e adolescentes e no apoio a jovens à procura do 

primeiro emprego os exemplos também são fartos. É possível mencionar o trabalho 

pioneiro de organizações tradicionais como a Liga Solidária e a ASA (Associação Santo 

Agostinho), ambas administrando CEIs (Centros de Educação Infantil) e CCAs (Centros 

para Crianças e Adolescentes) na cidade de São Paulo, ou mesmo o Solar Meninos de 

Luz, que desde 1991 opera nas comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, no Rio 

de Janeiro. 

Por outra via, organizações como ISMART, PRIMEIRA CHANCE e PROJETO GAUSS 

oferecem bolsas de estudos para que jovens talentosos em situação de vulnerabilidade 

social possam cursar boas escolas privadas e alcançar seu máximo potencial. No campo 

da formação universitária, instituições como INSTITUTO SEMEAR e programas de bolsas 

de universidades privadas ou filantrópicas (como a FGV Direito, o Insper e a PUC-RJ) 

dão suporte financeiro, muitas vezes casado com mentoria, para que jovens talentos 

possam manter-se em cursos superiores de alto-nível, mesmo que sem condições 

econômicas a priori. Com atuação voltada à educação técnica e vocacional, iniciativas 

consagradas, como o Programa Formare da Fundação Iochpe e o CEAP (Centro 

Educacional Assistencial Profissionalizante), têm oferecido formação de qualidade e 

inserido milhares de jovens em carreiras que garantem uma elevação significativa do 

patamar de renda de suas famílias.  

No mais, ganham relevância no Brasil as organizações voltadas para o desenvolvimento 

de competências socioemocionais e de habilidades técnicas valorizadas pelo mercado 

de trabalho. Exemplos como o da Cidadão Pró-Mundo (com ensino gratuito de inglês 

em periferias), Gerando Falcões (com cursos de empreendedorismo e inovação social) 

                                                           
20https://parceirosdaeducacao.org.br/wp-content/uploads/2020/04/PE-Relatorio-2019-vs6.pdf 
21https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/quem-somos/relatorio-anual-2019.html 
22 https://www.proa.org.br/p/resultados 

https://parceirosdaeducacao.org.br/wp-content/uploads/2020/04/PE-Relatorio-2019-vs6.pdf
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/quem-somos/relatorio-anual-2019.html
https://www.proa.org.br/p/resultados
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e Fundação Estudar (com formações voltadas ao desenvolvimento de soft-skills) 

alcançam cada vez mais jovens em suas regiões de atuação e inspiram organizações 

por todo o país. 

 

Impacto comprovado: Investimento Social em Educação 

O artigo “Retorno da educação no Brasil”, de Fernando Filho e Samuel Pessôa (200823), 

apresenta a relação entre o grau de escolaridade e o salário individual, por meio da 

estimativa de Taxas Internas de Retorno (TIR) por anos de estudo e por ciclo escolar 

(ensino fundamental, médio e superior). Segundo o estudo, a TIR dos investimentos em 

anos adicionais de escolaridade (estimada com dados de 2004) chegam a 14,4% ao ano 

para indivíduos que completaram o ensino superior (vide tabela), taxa de retorno muito 

acima da Selic observada ao longo do ano de 2020 (entre 2,0 e 3,0% ao ano). 

 

 

 

Estudos de avaliação de impacto mais recentes apontam que, além dos anos de 

escolaridade, as ações promovidas por gestores escolares e educadores também 

apresentam resultados importantes na performance escolar e desenvolvimento de 

jovens e adultos no mercado de trabalho. 

O Programa Jovem de Futuro do Instituto Unibanco, que estabeleceu parcerias com o 

poder público, foi estruturado para fortalecer a competência de liderança e gestão de 

diretores de escolas e coordenadores pedagógicos, através do compartilhamento de 

práticas que geram impacto na permanência escolar e nas taxas de conclusão do ensino 

médio. Nas escolas atendidas, o impacto na nota média de língua portuguesa equivale 

a 31% de melhora, em matemática os números foram ainda maiores, apresentando 87% 

da evolução global, em comparação com escolas do grupo de controle. Para estimular 

a reflexão sobre as práticas escolares, o Programa utiliza um método chamado Circuito 

de Gestão, inspirada na metodologia PCDA, que, em tradução literal do inglês, significa 

planejamento, execução, monitoramento e replanejamento das ações. 

                                                           
23 http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3357/4/PPE_v38_n01_Retorno.pdf  

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3357/4/PPE_v38_n01_Retorno.pdf
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Historicamente, o Jovem de Futuro teve atuação em 11 estados brasileiros, em 2015, 

estabeleceu parcerias com 3.549 escolas em 7 estados. Para viabilizar a transformação 

pretendida, também são oferecidas ações gratuitas de formação, assessoria técnica, 

governança, mobilização e avaliação. A avaliação de impacto foi produzida pelo 

Instituto Unibanco em 202024. 

Criado em 1999, o programa Melhoria da Educação da Fundação Itaú Social ofereceu 

capacitações para cerca de 4.700 profissionais da rede pública de educação, em 1.151 

municípios do Brasil (2018)25. Com o objetivo de garantir direito à educação e promover 

o aprendizado com equidade aos estudantes, a ação focaliza o fortalecimento das 

secretarias de educação, por meio de formação continuada – cursos, encontros 

formativos e assessorias técnicas – às equipes que atuam na gestão pedagógica e gestão 

administrativa de municípios e estados. Nas formações, são elaborados diagnósticos 

regionais nos territórios, identificando os desafios comuns na valorização dos 

profissionais da educação, formação continuada e apoio pedagógico complementar das 

aprendizagens (língua portuguesa e matemática).  

Em 2019, o programa iniciou o desenvolvimento do portfólio de tecnologias 

educacionais, que serão disseminadas com livre acesso e uso para todas as redes de 

ensino parceiras. Avante – Educação e Mobilização Social, CEERT (Centro de Estudos 

das Relações de Trabalho e Desigualdades) e Comunidade Educativa CEDAC, são 

algumas das instituições parcerias nas formações do programa26. 

O investimento social privado em iniciativas educacionais no campo da educação 

técnica e vocacional também tem trazido impactos comprovados. O CEAP (Centro 

Educacional Assistencial Profissionalizante) é uma organização fundada em 1985 que 

atua como uma escola profissionalizante gratuita, oferecendo anualmente cursos 

técnicos e profissionalizantes para cerca de 1.000 jovens, entre 10 e 18 anos, em 

regiões de vulnerabilidade social.  

Em avaliação de impacto realizada pelo IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do 

Investimento Social), em 201927, utilizando o protocolo SROI (Social Return of 

Investment), encontrou-se que para cada R$ 1,00 investido em cursos técnicos 

operacionalizados pelo CEAP, são criados R$ 3,00 em valor social, divididos em 4 eixos 

de mudança, conforme tabela abaixo: 

 

Eixos de Mudança 
Benefício social gerado 

pelo programa (em %) 

1. Perspectivas de futuro e disposição em perseguir objetivos 37 

2. Formação técnica de excelência 23 

3. Ética e responsabilidade na relação com família, amigos e 

sociedade 
22 

                                                           
24 https://www.institutounibanco.org.br/wp-
content/uploads/2020/05/IU_avaliacao_impacto_educacao-26052020_baixa.pdf  

 
25 https://resultados2018.itausocial.org.br/programas 
26 https://resultados2019.itausocial.org.br/programas 

 
27 https://www.idis.org.br/avaliando-o-impacto-social-dos-cursos-tecnicos-ceap/ 

https://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2020/05/IU_avaliacao_impacto_educacao-26052020_baixa.pdf
https://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2020/05/IU_avaliacao_impacto_educacao-26052020_baixa.pdf
https://resultados2018.itausocial.org.br/programas
https://resultados2019.itausocial.org.br/programas
https://www.idis.org.br/avaliando-o-impacto-social-dos-cursos-tecnicos-ceap/
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4. Desenvolvimento de habilidades sociais 18 

 

Adicionalmente, a diferença entre o salário anual líquido dos ex-alunos do CEAP de 19 

a 24 anos e a média dos jovens da cidade de São Paulo na mesma faixa etária foi de 

R$ 11.319, demonstrando a importância de iniciativas educacionais de 

profissionalização para seus beneficiários. 

Em documento anexo, propomos um processo para seleção de organizações e projetos 

voltados à equidade educacional racial e à inserção profissional de jovens negros no 

mercado de trabalho, com foco em critérios claros de impacto e governança que 

possam auxiliar investidores sociais – empresas e filantropos – com interesse em 

contribuir para a transformação social do Brasil através da equidade racial. 

 

Impactos da equidade racial para a sustentabilidade das 

empresas e seu entorno 
 

Corporações que não estejam formulando estratégias de equidade racial estão 

perdendo a maior oportunidade dos últimos tempos para impulsionar a inovação e o 

crescimento de suas instituições. Em pesquisa da McKinsey & Company, empresa de 

consultoria empresarial americana, aponta-se que empresas com diversidade racial em 

cargos executivos têm 33% mais propensão ao lucro (2017)28. Outro estudo 

estadunidense, realizado pela American Sociological Review, demonstra que a 

diversidade racial da base de consumidores exerce mais influência nas vendas, do que 

o impacto do tamanho da organização29. Uma organização que apresente um quadro 

de colaboradores racialmente diverso cria produtos e serviços para uma base de 

consumidores também mais diversa. Uma organização que não adota medidas de 

diversidade dificilmente continuará a ter bons resultados em uma sociedade que está 

se transformando.  

Times mais diversos conseguem resolver problemas de forma mais rápida, apresentam 

ampliação na gama de consumidores, maior lucro e participação em ações no mercado. 

Líderes de negócios precisam reinventar os aspectos de suas empresas para lidar com 

diferentes circunstâncias e preferências, já que a tendência da população negra no 

Brasil é de aumentar nos próximos anos30.  

Com o título “A Grande Ideia”, Porter e Krames lançaram a teoria de Criação de Valor 

Compartilhado (Creating Shared Value), na revista de administração de Harvard31. 

Apresentaram o pressuposto de que nem todo lucro é igual, o lucro gerado que envolva 

um propósito social representa uma forma mais avançada de capitalismo, de forma 

que permite que a sociedade se desenvolva mais rápido, enquanto as companhias 

                                                           
28https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/de
livering%20through%20diversity/delivering-through-diversity_full-report.ashx 
29https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/journals/docs/pdf/asr/Apr09ASRFeature.p
df 
30 https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/em-sete-anos-aumenta-em-32percent-a-
populacao-que-se-declara-preta-no-brasil.ghtml 
31 https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value  

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/delivering%20through%20diversity/delivering-through-diversity_full-report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/delivering%20through%20diversity/delivering-through-diversity_full-report.ashx
https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/journals/docs/pdf/asr/Apr09ASRFeature.pdf
https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/journals/docs/pdf/asr/Apr09ASRFeature.pdf
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/em-sete-anos-aumenta-em-32percent-a-populacao-que-se-declara-preta-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/em-sete-anos-aumenta-em-32percent-a-populacao-que-se-declara-preta-no-brasil.ghtml
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
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crescem ainda mais. O resultado é um ciclo positivo, comunidades e companhias 

prosperam juntas, o que torna o lucro sustentável à longo prazo. 

As empresas têm oportunidades de incrementar ações de promoção da equidade racial 

em todas as suas áreas e ações, desde a contratação, treinamento, promoção de 

funcionários, design de produtos, marketing, vendas, logística, etc. Há mudanças 

possíveis também na estrutura de governança e na forma de fazer lobby e filantropia.  

De acordo com Porter e Kramer, as organizações podem criar valor compartilhado em 

três níveis e, em cada um, há a oportunidade de melhorar o desenvolvimento 

econômico e sua performance: 

 

1 
Remodelando produtos e mercados 

Atender melhor mercados já existentes e acessar novos mercados, por meio 

de desenvolvimento de produtos inovadores e serviços que diminuem as 

desigualdades de acesso e atendem às necessidades da população não-

branca. 

2 
Redefinindo a produtividade na cadeia de valor 

Reduzir custos, aumentando qualidade e melhorando a produtividade nas 

operações da empresa por meio do avanço da equidade racial. 

3 
Fortalecendo o contexto do negócio 

Nutrir uma base competente de capital humano e fornecedores externos 

qualificados, aumentando a demanda do consumidor, criando oportunidades 

de trabalho para comunidades de pessoas não-brancas. 

 

Empresas em todos os setores têm a ganhar com a maior equidade racial em seus 

quadros de funcionários. Nos Estados Unidos e no Brasil, empresas da área de venda 

de bens de consumo, bancos e empresas de tecnologia têm criado ações robustas 

quanto à inclusão racial. Abaixo temos as ações para equidade racial de algumas 

empresas segmentadas pela teoria de Criação de Valor Compartilhado (CSV)32: 

 

ESTADOS UNIDOS33 

Remodelando produtos e mercados 

Paypal 

(Carteira Digital) 

O Empréstimo de Capital de Giro do PayPal (PPWC) usa formas 

alternativas de avaliação de crédito e, portanto, elimina fatores 

tradicionalmente influenciados pela raça (desigualdades de 

renda). Até o momento, o PPWC já direcionou US$ 3 bilhões para 

115.000 clientes. 25% de seus empréstimos foram em condados 

carentes de crédito, que são predominantemente comunidades 

negras e latinas. 

                                                           
32https://www.policylink.org/sites/default/files/The%20Competitive%20Advantage%20of%20Racial%20Eq
uity-final_0.pdf 
33https://www.policylink.org/sites/default/files/The%20Competitive%20Advantage%20of%20Racial%20Eq
uity-final_0.pdf 

https://www.policylink.org/sites/default/files/The%20Competitive%20Advantage%20of%20Racial%20Equity-final_0.pdf
https://www.policylink.org/sites/default/files/The%20Competitive%20Advantage%20of%20Racial%20Equity-final_0.pdf
https://www.policylink.org/sites/default/files/The%20Competitive%20Advantage%20of%20Racial%20Equity-final_0.pdf
https://www.policylink.org/sites/default/files/The%20Competitive%20Advantage%20of%20Racial%20Equity-final_0.pdf
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Brown’s Super 

Stores, Operador da 

ShopRite 

(Mercado e loja de 

departamento) 

O operador do ShopRite, Brown’s Super Stores, encontrou uma 

oportunidade de expansão de mercado lucrativa, ao estabelecer 

mercearias em desertos de alimentos na área da Filadélfia, onde 

vivem predominantemente pessoas de baixa renda não-brancas. A 

empresa oferecia alimentos customizados e serviços 

complementares que faltavam, como clínicas de saúde. As sete 

lojas da empresa geram US$ 250 milhões em receitas e atendem 

250.000 pessoas. 

Redefinindo a produtividade na cadeia de valor 

Gap Inc. 

(Vestuário) 

A Gap Inc. criou um programa de talentos com o dobro das taxas 

médias de retenção, fornecendo um treinamento de habilidades 

curso e um programa de estágio de 10 semanas através do 

programa This Way Ahead (98% dos participantes sendo negros e 

latinos). 

Kaiser Permanente 

(Cobertura médica e 

planos de saúde) 

Kaiser Permanente analisou dados e encontrou disparidades 

significativas nas taxas de hipertensão entre brancos e negros, 

então projetou um conjunto de estratégias de cuidado 

culturalmente responsivas que reduziram o gap de 6,3% para 2,8 % 

e reduziu significativamente os custos operacionais. 

Fortalecendo o contexto do negócio 

Symantec 

A Symantec usou sua base corporativa para lançar o Symantec 

Cyber Career Connection, um programa que treina e coloca os 

jovens – principalmente negros - nas carreiras de segurança 

cibernética. Symantec planeja expandir o programa 

nacionalmente, a fim de criar uma força de trabalho mais 

diversificada para todo a indústria de cibersegurança. 

 

BRASIL 

Remodelando produtos e mercados 

Salon Line 

(Produtos de beleza 

capilar) 

Em 2017, a expressão “cabelos cacheados” ultrapassou pela 

primeira vez a busca pelos lisos no Google no Brasil, um 

crescimento de 232%. A empresa paulista Salon Line conquistou 

fãs com a linha “Tô de Cacho”, com condicionadores, cremes para 

pentear e máscaras de cabelo. Eram cinco itens em 2016, em 2018 

já somavam 90 produtos especialmente para cabelos cacheados e 

crespos. As mulheres negras se veem representadas na 

comunicação visual e nos rótulos dos produtos34. 

Redefinindo a produtividade na cadeia de valor 

EY 

(Consultoria) 

A consultoria de finanças EY lançou, em setembro de 2020, a 

Black Professional Network, iniciativa interna para promover o 

avanço em recrutamento, desenvolvimento profissional e retenção 

de profissionais negros. O objetivo da rede é criar 

relacionamentos sólidos entre todos os colaboradores e reforçar a 

                                                           
34 https://vejasp.abril.com.br/cidades/beleza-negra-cosmeticos-expansao/  

https://vejasp.abril.com.br/cidades/beleza-negra-cosmeticos-expansao/
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diversidade, consciência cultural, educação e excelência 

profissional na organização35. 

Magazine Luiza  

(Varejista) 

A Magazine Luiza, em 2020, lançou um programa de trainee 

apenas para pessoas negras. O objetivo do programa é de trazer 

mais diversidade para os cargos de liderança da companhia no 

futuro. A partir da reflexão sobre as desigualdades geradas pelo 

racismo estrutural no Brasil, a empresa chegou à compreensão de 

que o “ponto de partida” é diferente e que deveriam ter uma 

ação mais incisiva para reverter o quadro de executivos da 

empresa36. 

Fortalecendo o contexto do negócio 

Bayer 

(Empresa química e 

farmacêutica) 

Empresa de Ciências da Vida, focada em saúde e nutrição, lançou 

o Programa de Trainee Liderança Negra Bayer. A iniciativa 

objetiva, além da maior inclusão e diversidade, fortalecer a 

inovação e alcançar novos resultados, para abranger as 

necessidades da sociedade, por meio de olhares mais plurais37. 

 

Movimento Black Money e seu impacto no Brasil 

Ao longo da história, houve o fortalecimento econômico de diversos grupos étnicos. As 

comunidades judaica e asiática, por exemplo, redirecionaram o consumo intragrupo 

para apoiar o desenvolvimento econômico de seu próprio círculo de pessoas. Esta ação 

fortaleceu essas organizações perante o mercado também. O redirecionamento do 

consumo para produtos e serviços produzidos e comercializados por pessoas negras 

segue esse mesmo raciocínio38. O movimento Black Money tem como objetivo 

potencializar os afroempreendimentos, fazendo com que o dinheiro de uma parte da 

população circule entre ela mesma, de forma a desenvolver financeiramente e 

intelectualmente esse grupo39. 

A prática deriva de um ensinamento ancestral de convivência em comunidade, porém 

a consolidação desse movimento se deu nos Estados Unidos, no começo do século XX, 

com o empresário, político e jornalista Marcus Garvey. A prática sobrevive até os dias 

atuais, possibilitando que pessoas negras tenham referências em outros países, que 

também possuem uma população negra expressiva.  

No Brasil, 29% dos negros que trabalham têm o seu próprio negócio, totalizando 14 

milhões de empreendedores, que movimentam R$ 359 bilhões em renda própria 

anualmente. Porém, 82% desses empreendedores não possuem CNPJ, 12% a mais do 

que as estatísticas de empreendedores não-negros e 57% deles acreditam que pessoas 

negras sofrem preconceito quando tentam abrir seu próprio negócio40. O consumo da 

                                                           
35 https://www.ey.com/pt_br/news/2020-press-releases/09/ey-traca-metas-para-ampliar-a-equidade-
racial-dentro-da-empresa  
36 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/magazine-luiza-abre-programa-de-trainee-
exclusivo-para-pessoas-negras.shtml  
37 https://liderancanegra.ciadetalentos.com.br/  
38 https://movimentoblackmoney.com.br/comprar-produtos-pensados-para-pessoas-negras  
39 https://marketingdecrescimento.com.br/black-money 
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população negra no Brasil é responsável pela movimentação de R$ 1,7 trilhão por ano 

(2017). Se a população negra brasileira formasse um país, seria o 11º país do mundo 

em termos populacionais e 17º em volume de consumo. Apesar disso, 72% dos 

consumidores negros consideram que não se veem representados em propagandas 

comerciais. Ainda nessa pesquisa, 82% da população negra gostaria de ser mais ouvida 

pelas empresas41. Diante de dados alarmantes sobre a disparidade de condições 

financeiras e de representatividade, há espaço para a criação e potencialização de 

negócios, produtos e serviços que sejam direcionados para a maioria étnica da nação. 

De acordo com os consumidores brasileiros, 96% não comprariam de marcas que, de 

alguma forma, não respeitem a diversidade, 85% preferem marcas que promovam e 

apoiem iniciativas em prol de uma maior diversidade, enquanto 81% dos negros 

afirmam que não aceitam calados qualquer tipo de preconceito na comunicação. Se a 

população negra recebesse salários equiparados aos dos brancos, R$ 776 bilhões seriam 

injetados por ano na economia42.  

 

Iniciativas nacionais que fortalecem o investimento em organizações fundadas por 

negros 

Há iniciativas nacionais que vêm gerando impacto em grande escala, ao investir em 

negócios criados por negros e em iniciativas que objetivam a equidade racial.  

O Fundo Baobá para Equidade Racial, criado em 2011, é o primeiro fundo dedicado, 

exclusivamente, para a promoção da equidade racial para a população negra no Brasil. 

Eles trabalham principalmente por editais de financiamento. Sua atuação é dividida 

em três grandes dimensões: articulação social, mobilização de recursos e investimento 

programático, cujo público-alvo são organizações e lideranças negras comprometidas 

com o enfrentamento ao racismo. Parte significativa das doações efetivadas pelo 

Fundo Baobá são direcionadas para a região Nordeste do país, já que se configura como 

região estratégica para a promoção de equidade pela composição demográfica, 

histórico de resiliência e inovação no campo. 

O edital Negras Potências, lançado em fevereiro de 2018, apoiou iniciativas e soluções 

de impacto que contribuem para o empoderamento de meninas e mulheres negras. 

Para fazer parte do edital, as organizações deveriam atingir a meta mínima, entre 

R$10 mil e R$100 mil, através da proporção de um terço arrecadado por financiamento 

coletivo e dois terços via complemento do Movimento Coletivo (parceria entre 

Benfeitoria, Instituto Coca-Cola e Movimento Coletivo). Aqueles que não conseguiram 

chegar na meta através dessa metodologia deveriam estornar o valor dos apoiadores. 

O projeto impactou diretamente mais de 100 famílias de diferentes lugares do país. 

Em 2020, outra importante ação em parceria com a Fundação Lemann e a W.K. Kellogg 

Foundation foi lançada. Foi criado um fundo patrimonial de US$ 2 milhões (R$7,5 

milhões), que é administrado pelo Fundo Baobá. Cerca de 5% dos rendimentos serão 

destinados a bolsas de estudo para estudantes negros em programas de pós-graduação 

nas áreas de saúde, educação e gestão pública, nas Universidades de Harvard, 

                                                           
41 https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/populacao-negra-movimenta-r-17-trilhao-no-brasil-
revela-pesquisa-do-instituto-locomotiva/ 
42 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,entre-graduados-branco-ganha-quase-30-a-mais-
que-
negro,70002085985#:~:text=Se%20os%20negros%20recebessem%20sal%C3%A1rios,pir%C3%A2mide%20socia
l%20subiram%20um%20degrau  
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Columbia, Stanford, MIT, Illinois de Urbana-Champaign e Oxford. A partir deste ano 

(2020), os estudantes terão todas as despesas anuais custeadas. Como citado 

anteriormente, essa ação reitera transformações sociais que são sustentadas pelo 

investimento robusto em educação, ferramenta imprescindível de acesso ao mercado 

de trabalho e desenvolvimento econômico da população negra43. 

A PretaHub é um negócio social brasileiro, criado através do Instituto Feira Preta, 

fundado há 18 anos44, que age a partir da relação entre produção, consumo, 

apropriação cultural, economia e empreendedorismo negro, entendendo o papel dessa 

população como fundamental na mudança estrutural da sociedade e do mercado. Ao 

alavancar o empreendedorismo negro, a organização prega que o consumo de produtos 

advindos de cadeias de fornecedores negros é fundamental para o reconhecimento de 

sua potência criativa e para o empoderamento racial dos empreendedores.45 

 

O poder da representatividade e personalização de produtos e serviços 

O poder da representatividade já foi comprovado no trato com outros grupos 

minoritários ou subrepresentados nos espaços de poder, como mulheres e a 

comunidade LGBTQIA+. 

Na questão de gênero, é emblemático o caso da indústria automotiva. Atualmente, as 

mulheres representam quase 50% do público consumidor de automóveis. As principais 

mudanças planejadas em algumas linhas de produção das montadoras foi a ampliação 

de oferta de cores, presença de vários porta-objetos, espelhos no quebra-sol e tecidos 

mais confortáveis nos bancos46. Foi abandonada a convicção tradicional de compra do 

carro pela potencialidade mecânica, houve incremento de recursos para pesquisa e 

personalização de produtos, com vistas ao aumento o resultado financeiro. 

Outra tendência mercadológica são produtos oferecidos para a comunidade LGBTQIA+, 

grupo responsável pela movimentação de R$ 150 bilhões ao ano, no Brasil, com 

consumo47. Pensando na potencialidade financeira desse grupo, na parada do orgulho 

LGBTQIA+ em São Paulo, marcas como Doritos, Burguer King e Skol lançaram produtos 

e brindes personalizados com a bandeira que representa o movimento. Apesar das 

organizações promoverem o consumo dos seus serviços, a personalização foi pensada 

para dar visibilidade para a causa. O público LGBTQIA+ reconheceu as ações como 

positivas, por proporcionarem representatividade midiática e gerarem locais de fala48. 

Na última década, com o avanço da tecnologia e dos meios de produção, foi possível 

diversificar a gama de oferecimento de produtos e serviços interessantes para 

diferentes públicos. Segundo uma pesquisa da Forbes nos Estados Unidos, 91% dos 

consumidores estão mais propensos a comprar produtos de marcas que ofereçam 

ofertas e recomendações de produtos que são relevantes para eles, enquanto 66% 

                                                           
43 https://fundacaolemann.org.br/noticias/bolsas-de-pos-graduacao-para-estudantes-brasileiros-negros  
44 https://pretahub.com/quem-somos/  
45 Para conhecer mais negócios sociais com foco em empreendedorismo negro: 
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/01/de-preto-para-preto-9-negocios-sociais-
que-impactam-a-populacao-negra.shtml   
46 https://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/e-a-cara-delas-12-carros-que-agradam-as-mulheres-
0wk846vcec3a9ilucdmybdigu/  
47 http://diversidade.blogsdagazetaweb.com/tag/insearch/ 
48http://www.formacerta.com.br/blog/por-que-personalizar-um-produto-entenda-o-poder-da-
personalizacao/ 
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declara que não compram produtos ou serviços que não ofereçam uma experiência 

personalizada. Um exemplo seguindo esse raciocínio seria que uma mulher negra não 

teria interesse em comprar um produto específico para tipos capilares diferentes do 

dela. Ainda nesta pesquisa, 71% dos millenials (nascidos na década de 1980 até final 

da década de 1990), mais conhecidos no Brasil como “Geração Y”, reportaram que se 

sentem frustrados quando marcas enviam e-mails que eles consideram irrelevantes pra 

si, os afastando de possíveis compras49. Investir em experiência do consumidor e 

personalização de serviços é uma oportunidade de oferecer produtos que melhor se 

adequam às necessidades dos clientes50, gerando valor agregado e reconhecimento por 

parte do público dos esforços da organização.  

Empresas que desejam conquistar novos públicos e, assim, obter incremento no 

resultado financeiro devem oferecer produtos que se adequem à diversidade racial 

presente em seus territórios. A indústria de cosméticos, por exemplo, tem apresentado 

bons resultados ao oferecer produtos pensando na maior diversidade de cores de bases 

e corretivos. A marca de cosméticos Fenty Beauty, lançada pela cantora Rihanna 

Fenty, atraiu muitas consumidoras e consumidores a comprarem seus produtos a partir 

da estratégia de oferecer produtos adequados para todos os tons de pele. O catálogo 

de bases oferecido pela empresa, por exemplo, possui quarenta cores, demonstrando 

a preocupação ativa de oferecer personalização e boas experiências com a marca para 

todos os consumidores51. 

Já no contexto da indústria de cosméticos no Brasil, a Avon foi a primeira marca a ter 

uma protagonista negra em uma campanha de maquiagem. Em 2018, lançaram uma 

campanha com dezoito tons de base, que foram criados para se adaptarem às nuances 

de mais de 94 milhões de brasileiras. Em 2019, lançaram uma linha de batons Nude 

Ultramatte, com nove opções de cores que contemplam diversas tonalidades de pele. 

 

“Ao longo dos anos procuramos direcionar o nosso posicionamento como 

empresa para ampliar ainda mais o nosso público englobando diferentes perfis. 

O nosso foco em políticas de diversidade foi fundamental para fazer com que 

mais pessoas se sentissem representadas pelos nossos produtos e pelas 

bandeiras que levantamos.”  

     Danielle Bibas, VP de Marketing da Avon 

 

Ainda em 2019, a Avon patrocinou o evento “Noite da Beleza Negra” do Ilê Aiyê, maior 

concurso de beleza negra do país. Todos os produtos usados no concurso foram da 

Avon, além disso foram responsáveis por treinar maquiadores e maquiadores que 

prepararam as candidatas. As ações da empresa têm como objetivo firmar o 

compromisso como marca que constantemente trabalha para apoiar mulheres na 

descoberta do poder transformador de si mesma, trabalhando a ideia de 

                                                           
49 https://www.forbes.com/sites/shephyken/2017/10/29/personalized-customer-experience-increases-
revenue-and-loyalty/?sh=3cb54fbc4bd6 
50https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/02/18/50-stats-showing-the-power-of-
personalization/?sh=782fbb542a94 

 
51 https://commonthreadco.com/blogs/coachs-corner/cosmetics-marketing-industry-trends  
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empoderamento, de forma a estarem presentes e atuarem na sociedade de maneira 

consciente52. 

Como pudemos observar ao longo deste documento, ações diretas de desenvolvimento 

educacional e inclusão social apresentam impacto positivo no aumento do poder 

aquisitivo da população negra. Além do possível em investimento em projetos sociais, 

demonstramos também que as empresas podem gerar impacto por outros meios, como 

o treinamento, seleção e contratação de profissionais negros, ações que proporcionam 

ganhos em inovação e resolução de problemas para as empresas. Por último, 

demonstramos como as empresas constroem relações ganha-ganha, através da 

personalização de seus produtos e serviços para atender essa população. A inclusão 

social e financeira da população negra constitui potencialidade de desenvolvimento 

econômico para o país. É preciso que as empresas também se mobilizem nesta direção 

para tornarmos o Brasil uma nação com equidade racial e prosperidade. 

 

Importância e parâmetros ESG para as empresas e o ISP 

como parte da solução 
 

Conforme ressaltado na proposta de novo protocolo ESG adequado à realidade 

brasileira, vemos a importância de empresas endereçarem a equidade racial, em suas 

mais variadas facetas, na operação de seus negócios e políticas de responsabilidade 

social. 

Além da adoção de políticas afirmativas e que busquem a maior inserção de 

colaboradores negros em suas quadros funcionais, existe a percepção crescente de que 

as empresas devem atuar em seus entornos e junto aos mais diversos stakeholders – 

não só acionistas, mas também clientes, colaboradores, território e entes públicos – 

alterando a realidade na qual atuam e apoiando a sociedade na solução. Em seção 

anterior, trouxemos evidências empíricas e cases de organizações que adotam políticas 

voltadas à promoção da equidade racial e perceberam ganhos do ponto de vista da 

demanda e também da oferta, seja pela mudança de cultura corporativa aberta à 

inovação, seja por atender às demandas reprimidas por produtos nichados e por 

empresas com olhar para o diverso. 

Com a adoção de um novo protocolo ESG referendado por asset managers de peso no 

Brasil e em total sincronia com as linhas de atuação de grandes investidores 

institucionais internacionais – como fundos de pensão e fundos soberanos – a busca por 

equidade racial traz uma nova dimensão positiva para as empresas: balanços mais 

saudáveis, com o acesso ao mercado internacional de crédito, em condições mais 

favoráveis e a atração de investidores com apetite por empresas ESG. 

Um resultado sintomático de que empresas aderentes aos protocolos ESG são 

consideradas mais sustentáveis e com melhores expectativas de futuro pelo mercado 

já está refletido em indicadores como o S&P500 ESG Index e o ISE B3 (Índice de 

Sustentabilidade Empresarial). Desde que foram criados, esses índices, que incorporam 

critérios de exclusão e ponderação com base em critérios de sustentabilidade, já 

                                                           
52 https://propmark.com.br/anunciantes/diversidade-esta-no-centro-das-acoes-da-avon/ 
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performam melhor do que seus originais S&P50053 (vide gráfico abaixo) e Ibovespa (o 

ISE apresentou rentabilidade de 204% desde sua criação, contra 175% do Ibovespa no 

mesmo período54). 

 

 

 

 

Uma importante evidência do apetite por empresas ESG é encontrada em pesquisa 

publicada em 2019 pela State Street Global Advisors55 junto a 427 investidores 

institucionais, mostrando que, para a maior parte das categorias desses investidores, 

já é prática o uso de critérios ESG para a tomada de decisões alocativas, seja através 

de uma integração sistemática, seja parcialmente. A relevância dos critérios ESG junto 

a Endowments e Fundações demonstra como o setor filantrópico tem sido vanguarda 

no tema (vide gráfico). Nos Estados Unidos, os 10 maiores fundos patrimoniais 

                                                           
53 https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-esg-index/#overview e 
https://www.cmegroup.com/education/articles-and-reports/why-esg-is-outperforming-the-sp-500.html  
54 https://www.infomoney.com.br/cotacoes/ise/  
55 https://www.ssga.com/library-content/pdfs/official-institutions-/how-sovereign-asset-owners-think-
about-esg.pdf  
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(endowments) de universidades somam juntos mais de US$ 200 bilhões em ativos56 e 

são clientes preferenciais de asset managers e cobiçados como investidores por todos 

os tipos de empresas, tendo em vista seu caráter de longo prazo. 

 

 

 

CB: Central Banks | PPF: Public Pension Funds | SWF: Sovereign Wealth Funds | 

Corp Pens: Corporate Pension Plans | Ins: Insurance Firms 

 

No tocante às temáticas, os quesitos sociais do ESG ainda não tinham, em 2019, a 

proeminência, em comparação com critérios de governança e ambientais, que 

ganharam com o advento da pandemia de Covid-19 e os protestos em função da morte 

de George Floyd. Segundo os autores, “questões sociais são uma prioridade muito 

menor, talvez por serem mais difíceis de definir e sua transmissão em risco e retorno 

é percebida como menos direta”. No entanto, dentre as temáticas sociais lembradas, 

nota-se a relevância dos “Direitos Humanos” e da “Equidade Social e Diversidade”. 

 

                                                           
56 https://www.bestcolleges.com/blog/university-endowments-college-decision/  

https://www.bestcolleges.com/blog/university-endowments-college-decision/
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Reforçando essa tendência, o estudo The Growth Opportunity of a Century – Are you 

ready for the ESG change?, publicado em 2020 pela PwC de Luxemburgo, apontou que 

77% dos investidores institucionais entrevistados planejam parar investir em produtos 

que não são ESG, nos próximos 2 anos57. O estudo prevê também que, já em 2025, 57% 

dos ativos em fundos mútuos na Europa estarão alocados em fundos com parâmetros 

ESG. Ao propor um roadmap para corporações que queiram alinhar-se ao mundo ESG, 

o relatório é taxativo sobre a importância de políticas de recursos humanos mais 

inclusivas: 

 

 

 

Na mesma linha e reforçando a hipótese de que o interesse de investidores por 

empresas ESG tem também raízes egoístas (e não só altruístas), o estudo Delivering 

                                                           
57 https://www.pwc.lu/en/sustainable-finance/esg-report-the-growth-opportunity-of-the-century.html 
e https://esgclarityasia.com/esg-fund-assets-in-europe-to-overtake-conventional-products-by-2025/ 

https://www.pwc.lu/en/sustainable-finance/esg-report-the-growth-opportunity-of-the-century.html
https://esgclarityasia.com/esg-fund-assets-in-europe-to-overtake-conventional-products-by-2025/
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through Diversity58, publicado ainda em 2018 pela consultoria McKinsey, aponta 

correlação positiva entre performance financeiras e a existência de maior equidade no 

quadro de colaboradores, seja ela racial ou de gênero. Assim, apesar da ainda baixa 

representatividade de mulheres e minorias étnicas no quadro de grandes empresas, 

aquelas mais diversas tendem a se situarem também entre as mais lucrativas. 

 

 

 

 

Com a tendência crescente de grandes fundos de pensão, fundos soberanos e 

endowments, sem mencionar grandes casas financeiras como a BlackRock, adotarem 

critérios ESG mais restritos, tem surgido iniciativas no mercado financeiro com o 

objetivo com o uniformizar entendimentos e métricas globais sobre os critérios ESG. 

Com esse intuito, uniram forças no segundo semestre de 2020 o IBC (International 

Business Council), o WEF (World Economic Forum)  e as Big-4 empresas de auditoria 

internacional (Deloitte, EY, KPMG e PwC) para a produção do white paper Measuring 

                                                           
58 https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-
diversity#  

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity


APÊNDICE TÉCNICO – PACTO DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE RACIAL 

p.26 

Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of 

Sustainable Value Creation59, que contou com o processo de escuta de mais de 203 

stakeholders envolvidos com o tema, de empresas associadas e não-associadas ao IBC 

a investidores, ONGs, entre outros. 

Ao longo de suas mais de 90 páginas, o documento de caráter propositivo e 

autoregulatório indica um modelo de avaliação de empresas que considere 4 pilares: 

Planeta, Gente, Governança e Prosperidade, em analogia direta com os 3 elementos 

ESG (Ambiente, Social e Governança) e com a inclusão de um fator que “ressalte a 

prosperidade das sociedades e o papel que as empresas têm em servir de combustível 

para o crescimento econômico, a inovação e o compartilhamento de riquezas”60. 

 

 

 

Dentro do pilar de Gente – ou seu similar Social – ganha destaque a construção de 

indicadores padronizados para endereçar os ODS 1, 3, 4, 5, 8 e 10, através dos 

subtópicos Dignidade e Igualdade, Saúde e Bem-Estar, e Habilidades para o Futuro. 

Para o primeiro subtópico de Dignidade e Igualdade, são propostas 2 métricas-núcleo 

adaptadas a partir do GRI (Global Reporting Initiative) e que estão em direta 

correlação com o tema de equidade racial abordado no presente documento. O 

primeiro considera a distribuição dos “colaboradores por idade, gênero e outros 

indicadores de diversidade”, sendo a origem étnica um deles, e a equiparação salarial 

para essas instâncias de diversidade, considerando cargos e locais de trabalho: 

 

                                                           
59 https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-
consistent-reporting-of-sustainable-value-creation  
60 “The inclusion of prosperity as the fourth pillar takes this project’s work beyond simply “ESG”, 
highlighting the importance of prosperous societies and the role of businesses in fuelling economic 
growth, innovation and shared wealth.” 

https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation


APÊNDICE TÉCNICO – PACTO DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE RACIAL 

p.27 

 

 

 

Do ponto de vista da prosperidade, o documento traz também o total do investimento 

social como uma de suas métricas expandidas, demonstrando como o papel ativo das 

empresas para a transformação do entorno (“para fora de suas porteiras”) já é visto 

como relevante por importantes stakeholders do mundo ESG. Segundo os autores, “a 

medição do investimento social continua a evoluir à medida que os setores público e 

privado tentam medir suas contribuições para as comunidades e sociedades onde 

vivem e trabalham. Atividades sociais corporativas, que podem ter começado 

enfrentando desafios nas comunidades locais com investimentos na comunidade (por 

exemplo, contribuições em dinheiro para parceiros da comunidade), se expandiram 

para incluir outros tipos de investimento social, como envolvimento de funcionários, 

o uso da influência da empresa para levantar fundos de terceiros, desenvolvimento de 

produtos com finalidade social e muito mais”. 
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Uma métrica ESG que considere o investimento social privado das empresas vai ao 

encontro de movimentos como o Pledge 1%61 que motiva a doação por empresas da 

ordem de 1% para organizações da sociedade civil de sua escolha - seja em equity, seja 

em voluntariado, seja em produtos, seja em lucros. Com mais de 8.500 empresas 

signatárias voluntariamente em mais de 100 países62, o manifesto prega – inspirado em 

campanhas como o Giving Pledge63 e o Generation Pledge64 que focam em indivíduos e 

herdeiros ricos – que empresas são capazes de liderar mudanças econômicas e sociais 

através da mudança de cultura das empresas. Além de benefícios altruísticos, o Pledge 

1% argumenta que ao doarem as empresas podem auferir também benefícios próprios, 

como gozar de melhor imagem perante seus consumidores e colaboradores (atuais e 

potenciais). 

 

 

                                                           
61 https://pledge1percent.org/  
62 https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2019/05/13/pledging-1-percent-to-charity-made-
easy-for-companies/?sh=2dca665165b1  
63 https://givingpledge.org/  
64 https://www.generationpledge.org/  

https://pledge1percent.org/
https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2019/05/13/pledging-1-percent-to-charity-made-easy-for-companies/?sh=2dca665165b1
https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2019/05/13/pledging-1-percent-to-charity-made-easy-for-companies/?sh=2dca665165b1
https://givingpledge.org/
https://www.generationpledge.org/


APÊNDICE TÉCNICO – PACTO DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE RACIAL 

p.29 

A influência e resultados de documentos como o elaborado pelo WEF e as Big-4 e 

também de movimentos como o Pledge 1% poderão ser sentidos nos próximos anos. No 

entanto, já existem iniciativas consolidadas de análise ESG que contemplam a 

diversidade racial e os investimentos sociais privados realizados por empresas. Nas 

próximas seções, traremos um mapeamento nacional e internacional de gestores de 

recursos com atuação ESG, que buscam incorporar esses temas em seus mecanismos 

de tomada de decisão e que já afetam positivamente o balanço de empresas que 

optaram por essas práticas.  

 

Integração ESG por gestoras de ativos pelo Mundo 

Como apresentado anteriormente, há uma crescente conscientização sobre a 

influência de fatores ambientais, sociais e de governança no desempenho das 

organizações. A sustentabilidade de um negócio é um dos fatores mais importantes 

para nortear os investimentos realizados por investidores institucionais, e a 

longevidade de uma organização está diretamente ligada às ações que garantam a sua 

existência nas próximas décadas, para muito além dos dados contábeis e econômicos 

tradicionalmente relatados. No contexto contemporâneo, a avaliação das empresas 

tornou-se mais complexa com a necessidade de contemplar ativos intangíveis como, 

por exemplo, a reputação ou mesmo o risco reputacional de uma marca65. 

O valor total de ativos sobre gestão de fundos que levam em consideração aspectos 

ambientais, sociais e de governança (ESG) aumentou substancialmente nos últimos 

quatro anos, passando de US$ 22,9 trilhões em 2016, para US$ 40,5 trilhões em 2020, 

segundo a pesquisa da Opimas, consultoria americana de mercados de capital66. A 

pesquisa realizada levou em consideração produtos que, mesmo não nomeados como 

ESG ou sustentável para as empresas, apresentam relação com as métricas ESG em seu 

portfólio. Fundos que apresentam relação com as métricas ESG representam 75% dos 

fundos nos Estados Unidos, enquanto na Europa já representam 82% dos ativos em 

fundos67. 

                                                           
65 Sobre o risco reputacional em tempos de pandemia: https://www.ft.com/content/3615ceb2-abbe-
11ea-abfc-5d8dc4dd86f9  
66 http://www.opimas.com/research/570 
67 https://www.pionline.com/esg/global-esg-data-driven-assets-hit-405-trillion 

https://www.ft.com/content/3615ceb2-abbe-11ea-abfc-5d8dc4dd86f9
https://www.ft.com/content/3615ceb2-abbe-11ea-abfc-5d8dc4dd86f9
http://www.opimas.com/research/570
https://www.pionline.com/esg/global-esg-data-driven-assets-hit-405-trillion
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68 

 

Há um movimento em massa de fundos internacionais que têm integrado métricas ESG 

para incorporar empresas em seus portfólios. A BlackRock, maior gestora de fundos de 

investimento do mundo, com US$ 7,43 trilhões de ativos sob gestão (em 2019), está 

em processo de incorporação de métricas ESG para avaliar toda sua carteira. De acordo 

com a organização, as ações para integrar a sustentabilidade no processo de 

investimento refletem a diversidade dos clientes atendidos, que reconhecem a 

responsabilidade da gestora para a transformação do mercado financeiro. Hoje, todas 

as equipes de investimento da BlackRock possuem métricas próprias de integração ESG, 

devendo, de forma obrigatória, emitir uma declaração formal de integração ESG para 

sustentar a respectiva abordagem pretendida para o portfólio de investimentos69. 

A Amundi, maior companhia de investimentos da Europa, anunciou, em 2018, um plano 

de três anos para integrar valores ESG em todas as carteiras de investimento que 

administram70. Os critérios utilizados se baseiam na metodologia “Best-In-Class”, que 

consiste em classificar as práticas ESG de acordo com o setor em que opera. Até junho 

de 2020, € 310 bilhões foram investidos em fundos ESG da companhia71. Como exemplo, 

setores com maior influência sobre a emissão de gases estufa, como o automotivo, 

apresentam peso maior nos fatores ambientais e sociais, tendo em vista a 

responsabilidade na contenção dos danos causados ao meio ambiente e às comunidades 

adjacentes locais (vide tabela abaixo). A gestora também exclui de seu portfólio de 

investimento companhias que atuem na produção de armamentos ou que infrinjam 

                                                           
68 https://www.visualcapitalist.com/rise-of-sustainable-investing/ 
69https://www.blackrock.com/ch/individual/en/literature/publication/blk-esg-investment-statement-
web.pdf e https://www.blackrock.com/ch/individual/en/themes/sustainable-investing/esg-integration  
70 https://www.amundi.com/int/ESG/ESG-Amundi-s-action-plan-for-2021 
71https://www.amundi.com/int/Common-Content/Instit/Services-aux-professionnels/2019-01-
Responsible-Investment/Responsible-Investing 

https://www.visualcapitalist.com/rise-of-sustainable-investing/
https://www.blackrock.com/ch/individual/en/literature/publication/blk-esg-investment-statement-web.pdf
https://www.blackrock.com/ch/individual/en/literature/publication/blk-esg-investment-statement-web.pdf
https://www.blackrock.com/ch/individual/en/themes/sustainable-investing/esg-integration
https://www.amundi.com/int/ESG/ESG-Amundi-s-action-plan-for-2021
https://www.amundi.com/int/Common-Content/Instit/Services-aux-professionnels/2019-01-Responsible-Investment/Responsible-Investing
https://www.amundi.com/int/Common-Content/Instit/Services-aux-professionnels/2019-01-Responsible-Investment/Responsible-Investing
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algum dos três princípios da Global Compacto sem que apresentem ações de correção 

críveis72. 

 

 

 

O JP Morgan Chase também se comprometeu a incorporar fatores ESG em seus fundos. 

Para tal, utilizam as métricas ESG para atingir dois principais objetivos: 

1. Aprimorar análises de risco-retorno de longo prazo, através da inclusão de fatores 

ESG com materialidade financeira às análises e tomadas de decisão de investimento. 

Além de fatores clássicos de governança (qualidade dos conselhos, salários de altos-

executivos e direitos de acionistas), o banco cogita a inclusão de temáticas como a 

destinação resíduos sólidos, direitos dos trabalhadores, diversidade e outros;  

2. Oferecer a clientes mais engajados um portfólio de Sustentainable Investment 

Strategies, que engloba à análise uma gama maior de fatores ESG específicos aos 

interesses do cliente, podendo ter materialidade financeira ou não. 

Nesse processo, o banco desenvolveu um sistema de pontuação para avaliar a 

integração ESG dentro de seus times de investimento73. Para tal, criaram um núcleo 

de estudos sobre métricas ESG, denominado Sustainable Investment Leadership Team-

ESG Data & Research Working Group, composto pelo time de investimentos 

sustentáveis, senior portfolio managers, analistas de research e especialistas em 

relação com investidores dentro de seus quadros. Como resultado, o banco atingiu US$ 

1,7 trilhões (em 2020) em fundos integrados a critérios ESG74.  

                                                           
72https://www.amundi.com/int/ezjscore/call/ezjscamundibuzz::sfForwardFront::paramsList=service=Pr
oxyGedApi&routeId=_dl_MGIyNGU5MWQ0OGNhN2UzNTllYWZkMjdiNTQwY2Q5N2Q_download 
73https://www.esgtoday.com/jp-morgan-am-introduces-new-scoring-system-to-evaluate-esg-
integration/ 
74 https://am.jpmorgan.com/blob-
gim/1383683505205/83456/JPM52791_JPMAM_ESG_Integration_Brochure.pdf 

https://www.amundi.com/int/ezjscore/call/ezjscamundibuzz::sfForwardFront::paramsList=service=ProxyGedApi&routeId=_dl_MGIyNGU5MWQ0OGNhN2UzNTllYWZkMjdiNTQwY2Q5N2Q_download
https://www.amundi.com/int/ezjscore/call/ezjscamundibuzz::sfForwardFront::paramsList=service=ProxyGedApi&routeId=_dl_MGIyNGU5MWQ0OGNhN2UzNTllYWZkMjdiNTQwY2Q5N2Q_download
https://www.esgtoday.com/jp-morgan-am-introduces-new-scoring-system-to-evaluate-esg-integration/
https://www.esgtoday.com/jp-morgan-am-introduces-new-scoring-system-to-evaluate-esg-integration/
https://am.jpmorgan.com/blob-gim/1383683505205/83456/JPM52791_JPMAM_ESG_Integration_Brochure.pdf
https://am.jpmorgan.com/blob-gim/1383683505205/83456/JPM52791_JPMAM_ESG_Integration_Brochure.pdf
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Por fim, de acordo com pesquisa da Morningstar, fundos ESG apresentam maior 

longevidade do que os fundos que não integram esses critérios. Em média, 77% dos 

fundos ESG que estavam no mercado há 10 anos continuam existindo, comparado a um 

índice de sobrevivência de apenas 46% entre fundos tradicionais. A BlackRock, 

menciona ainda que 88% dos fundos com índices sustentáveis tiveram performance 

superior na comparação com seus contrapartes não- sustentáveis75. 

 

Estratégias de Equidade Racial no “S” de ESG 

Como mostrado anteriormente, grandes gestoras internacionais vêm utilizando 

metodologias ESG, por acreditarem em seu poder como instrumento para qualificar 

investimentos. Na outra ponta, companhias e empresários têm aumentado seu 

engajamento em questões sociais e ambientais e até mesmo feito um mea culpa quanto 

à falta de compromisso com a equidade racial, desenvolvendo, dentro de suas políticas 

ESG, medidas para reverter o racismo estrutural76.  

A seguir, apresentamos como a temática da equidade racial tem sido incorporada ao 

fator Social (o S do ESG) pelas grandes casas de investimento do mundo e que podem 

servir de inspiração para empresas e gestoras no Brasil em ações “para dentro e para 

fora de suas porteiras”. 

 

BlackRock 

A BlackRock lançou, em 2020, um pacote de ações de investimento e de práticas 

internas para avançar em equidade racial e inclusão. Segundo o Diretor Presidente da 

empresa, Larry Fink, “precisamos usar nossa voz e trabalhar com outras pessoas para 

defender mudanças em nosso setor e em toda a sociedade de maneira mais ampla”. 

Atualmente a companhia emprega cerca de 16 mil funcionários globalmente, sendo 

apenas 3% dos cargos de liderança ocupados por pessoas negras, enquanto a 

representação de negros em todos os níveis da companhia é de 5%. Até 2024, 

estipularam a meta de dobrarem a representação de negros em cargos de liderança e 

de chegar a 30% de representação negra em toda a companhia. 

                                                           
75https://www.financial-planning.com/articles/blackrock-joins-allianz-invesco-saying-esg-outperformed 
76 https://www.investmentexecutive.com/news/industry-news/supporting-racial-justice-through-esg-
investing/ 

https://www.financial-planning.com/articles/blackrock-joins-allianz-invesco-saying-esg-outperformed
https://www.investmentexecutive.com/news/industry-news/supporting-racial-justice-through-esg-investing/
https://www.investmentexecutive.com/news/industry-news/supporting-racial-justice-through-esg-investing/
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Para alcançar esses objetivos, a BlackRock desenhou 3 frentes de atuação77: 

1. BlackRock Talent and Culture: 

a. Guiar e desenvolver planos de carreira para os profissionais negros da 

organização; 

b. Focar na gestão de pessoas, com foco em retenção de profissionais 

negros, através de estratégias ativas de inclusão; 

c. Aumentar o comprometimento em recrutar profissionais negros; 

d. Aumentar a consciência sobre questões relacionadas à equidade racial, 

através de cursos mandatórios sobre equidade racial para todos os 

colaboradores; 

e. Accountability (transparência) e melhoria das métricas de diversidade; 

2. Our Role as a Fiduciary on Behalf of our Clients: 

a. Aumentar as parcerias com negócios liderados por grupos minoritários; 

b. Desenvolver e lançar produtos focados em equidade racial e justiça 

social; 

c. Promover a diversidade entre as organizações em que investem. 

3. Policy and Social Impact in the Communities where we operate: 

a. Continuar a contribuir para políticas públicas, a partir de parcerias com 

outras organizações, para gerar impacto e mudanças positivas para a 

sociedade; 

b. Continuar a liderar a indústria com transparência de dados sobre a 

diversidade na BlackRock; 

c. Através da BlackRock Foundation, realizarão um total de US$ 10 milhões 

em investimento social privado para dar suporte às comunidades negra 

e latina nos EUA. Desse montante, alocarão U$ 2 milhões para 

organizações nacionais focadas em uma justiça igualitária e US$ 3 

milhões para organizações com o mesmo propósito nas cidades em que 

operam fisicamente (Nova Iorque, Atlanta, Los Angeles e São Francisco). 

O restante do investimento será destinado para o desenvolvimento de 

empreendedores sociais negros e latinos78. 

 

JP Morgan Chase 

Em consonância com o movimento crescente para adereçar as desigualdades raciais 

nos Estados Unidos, a JP Morgan Chase irá investir US$ 30 bilhões para avançar na 

agenda de equidade racial nos próximos 5 anos. Segundo Jamie Dimon, Chairman e 

CEO do banco, “podemos fazer mais e melhor para quebrar os sistemas que 

propagaram o racismo e a desigualdade econômica generalizada, especialmente para 

                                                           
77 https://www.blackrock.com/corporate/about-us/social-impact/advancing-racial-equity  
78 https://www.blackrock.com/corporate/about-us/social-impact/advancing-racial-equity 
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negros e latinos. Já passou da hora da sociedade lidar com as desigualdades raciais de 

uma forma mais tangível e significativa.”. 

As ações apresentam perspectivas de influência em políticas públicas, geração de 

crédito para empreendedores negros, investimentos em filantropia e suporte aos 

funcionários das empresas. Elas se dividem em quatro principais áreas: 

1. Promote and Expand Affordable Housing and Homeownership for Underserved 

Communities 

a. 40.000 novas linhas de hipoteca para famílias negras e latinas (US$ 8 

bilhões); 

b. 20.000 refinanciamentos de hipotecas (US$ 4 bilhões); 

c. Financiamento de 100.000 aluguéis em unidades acessíveis, além do 

investimento em fundações comunitárias e fundos para a construção e 

reabilitação de moradias acessíveis para famílias com baixa renda nos 

Estados Unidos (US$ 14 bilhões). 

2. Grow Black and Latino-owned Business 

a. Prover 15.000 linhas de empréstimo para pequenos negócios em 

comunidades de maioria negra e latina (US$ 2 bilhões); 

b. Aumento das compras junto a fornecedores negros e latinos (US$ 750 

milhões). 

3. Improve Financial Health and Access to Banking in Black and Latino 

Communities 

a. Auxiliar 1 milhão de pessoas a abrirem contas correntes ou de poupança 

de baixo custo; 

b. Investimento de até US$ 50 milhões (via capital e depósitos) em Minority 

Depository Institutions (MDI) e Community Development Financial 

Institutions (CDFI) liderados por negros ou latinos, além de continuar o 

programa de mentoria a assessoria a essas instituições. 

4. Accelerate Investment in our Employess and Build a More Diverse and Inclusive 

Workforce 

a. Continuar a investir em uma força de trabalho mais representativa 

racialmente; 

b. Prover treinamentos financeiros para os colaboradores nos Estados 

Unidos; 

c. Disponibilizar US$ 2 bilhões em investimento social privado nos próximos 

5 anos para alavancar uma recuperação econômica inclusiva, dando 

suporte para comunidades negras, latinas e outros grupos vulneráveis79. 

 

Outros bancos e gestoras 

Se BlackRock e JP Morgan apresentam um enfoque ESG completo – com a adoção de 

políticas afirmativas, investimento social privado para a equidade racial e também 

                                                           
79https://www.jpmorganchase.com/news-stories/jpmc-commits-30-billion-to-advance-racial-equity 
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integração do protocolo ESG aos seus produtos de investimento – a maioria dos bancos 

e gestores de ativos pelo mundo tem iniciado seus esforços por mais sustentabilidade 

através da oferta de produtos de investimentos com crivos ESG. 

A gestora alemã MEAG, com US$ 334 bilhões sob gestão, aderiu ao PRI (Principles for 

Responsible Investment) da ONU e já considera critérios de exclusão e fatores ESG em 

todos seus fundos. Dentre os critérios Sociais, são elencados, dentre outros: a) 

diligência com direitos trabalhistas; b) princípio não discriminatório em contratações; 

c) condições justas de trabalho, remuneração apropriada, promoção da capacitação e 

oportunidades educacionais; e d) liberdade de reunião e sindicato80. 

Já o TD Bank, fundado em 1855 no Canadá e com mais de US$ 270 bilhões sob gestão, 

incorpora as seguintes variáveis de decisão não-financeiras no âmbito social de seu 

ESG: a) direitos humanos; b) impacto e contratação de colaboradores na comunidade 

local; c) uso de trabalho infantil; d) condições de trabalho; e) saúde e segurança; e f) 

política anticorrupção81. No caso canadense, em que existe uma histórica política pró-

migração e grande presença de imigrantes de origem asiática, a análise da variável 

“contratação de pessoas da comunidade” assemelhasse muito à verificação de políticas 

afirmativas com foco em equidade racial. 

Com sede na Suíça e atuando como private bank, a Globalance é uma empresa do 

Sistema B e tem se destacado não só como gestora de grandes fortunas, mas também 

na elaboração e avaliação de footprint de investimentos com foco em critérios ESG. 

Através de uma abordagem individual de cada empresa investida (e depois no agregado 

do portfólio), é possível verificar cases em que o “aumento do acesso a informação, 

educação e treinamento” e a “provisão de educação básica em regiões com baixa 

oferta” são considerados fatores positivos para a decisão de investimento em uma 

empresa82. 

Como exemplo latino-americano, temos o Grupo Bancolombia, um dos maiores e mais 

lucrativos do país83 e considerado como um dos mais sustentáveis do mundo, segundo 

o Índice de Sustentabilidade Global do Dow Jones84. Em seu modelo de 

sustentabilidade, o grupo inclui diretrizes como direitos humanos e inclusão não só 

para seus recursos humanos, como também para a política de compras, decisão de 

investimentos e concessão de empréstimos. 

 

                                                           
80 https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/6458.html  
81 https://www.td.com/ca/en/asset-management/documents/institutional/pdf/INST_ESG_Factors-
EN.pdf  
82 https://footprint.globalance-bank.com/en/assets/ntt-docomo-1  
83 https://www.larepublica.co/finanzas/bancos-con-mayores-ganancias-resultados-financieros-a-
septiembre-2019-2939226  
84 https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-
corporativa/sostenibilidad/reporte-de-sostenibilidad/modelo-de-sostenibilidad/  
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Por fim, vale mencionar a iniciativa inédita da fintech OpenInvest, com foco em 

investimentos de impacto e ESG. A plataforma ofertou aos seus clientes uma 

ferramenta para alocação de investimento com base em indicadores de Justiça Racial. 

Assim, a plataforma atribui maior peso a empresas que fixam metas quantitativas para 

diversidade racial dentro de seu quadro funcional e que publicam regulamente 

relatórios sobre o tema85. Com mais de US$ 55 milhões sob gestão e uma base de 520 

clientes86, essa iniciativa demonstra a importância que investidores individuais – 

pequenos, médios e grandes – já têm, ao fomentar boas práticas de equidade racial 

por empresas e influenciar gestoras de ativos. 

 

 

Utilização de métricas ESG Diversidade ou 

equidade racial 

entre os 

parâmetros ESG 

Ações internas de 

equidade racial 
Integrada Parcial 

BlackRock (US)  X X X 

JP Morgan Chase (EUA)  X X X 

TD Bank (Canadá) X  X N/D 

Amundi (França)  X - N/D 

MEAG (Alemanha) X  X N/D 

Globalance (Suiça) X  X N/D 

Grupo Bancolombia X  X X 

                                                           
85 https://finance.yahoo.com/news/now-invest-racial-justice-index-110050958.html e 
https://fortune.com/2020/08/20/openinvest-racial-justice-investment-screen-sp-500-companies/ 
86 https://www.investmentnews.com/openinvest-launches-esg-reporting-software-197221  
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Integração ESG em gestoras de ativos brasileiras 

Seguindo a tendência global, gestoras de ativos no Brasil também têm enxergado o 

potencial de investimento ESG como parte de seu portfólio ou em 100% das opções 

ofertadas a seus clientes. 

A FAMA Investimentos, fundada em 1993 e com R$ 3,1 bilhões sob gestão, possui 100% 

de sua operação integrada a critérios ESG. Além de filtros de exclusão setoriais e com 

foco em governança, a gestora entende que “as companhias devem ser analisadas de 

forma holística em todos os seus aspectos” sem segregar aspectos financeiros de 

aspectos éticos, de cultura corporativa e ambientais. Preocupada com a criação de 

“ESG de fachada” ou o enquadramento de empresas através de uma análise de check-

list, a gestora esclarece sua posição de que “o uso isolado de scores, check-lists ou 

indicadores como únicas formas de entender o ESG é uma postura míope e 

eventualmente pode até inibir o desenvolvimento de boas políticas”, ressaltando que 

“ESG é pensar em sustentabilidade a longo prazo” e não a simples exclusão ou 

evitamento de setores ou empresas87”. 

Também empenhada em incorporar métricas ESG, a Constellation Asset Management 

lançou em 2018 o fundo Constellation Compounders ESG FIA, que já conta com mais 

de R$ 400 milhões investidos88. Para compor o fundo, as empresas são avaliadas 

segundo metodologia própria da gestora, que elaborou perguntas norteadoras para 

avaliar o alinhamento aos critérios ESG: 

1. Os fatores ESG são importantes para a companhia e levados em consideração 

pelos executivos da empresa?  

2. A empresa possui relatório de sustentabilidade ou manual de boas práticas ESG?  

3. As metas de remuneração da empresa estão associadas a fatores ESG?  

4. Qual é a estratégia da companhia relacionada aos riscos ambientais?  

5. Qual o histórico da companhia nas questões ambientais (antecedentes de 

violações, notícias negativas, etc.)?  

6. É apropriado ajustar as estimativas das demonstrações de resultado e valuation 

(múltiplos, taxa de desconto) devido aos fatores ESG?  

7. A companhia causa impacto positivo ou negativo para a sociedade?  

8. Estratégia Long Only (focada na sustentabilidade de organizações no longo 

prazo); 

9. Forte apelo para ética e transparência nos negócios. 

Na mesma linha, a JGP lançou em 2020 o fundo JGP ESG Master Fundo de Investimento 

em Ações, após ser sensibilizada pelo desastre ecológico e humano em Brumadinho-

                                                           
87 https://www.famainvestimentos.com.br/esg e https://927ae365-d5b4-4f2b-a6ba-
28eca660d344.filesusr.com/ugd/610c4d_71e09e1f267346e4b891ed3673056196.pdf  
88 https://constellation.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Outubro-2020-Constellation-
Compounders-ESG.pdf  
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MG, em 201989. O fundo já conta com patrimônio de mais de R$ 40 milhões90 e, em 

iniciativa inédita relacionando o ESG à filantropia, a gestora decidiu dedicar 20% das 

taxas de administração arrecadadas com o fundo para o patrocínio de causas 

socioambientais. O primeiro apoio anunciado será feito para o Projeto Ilhas do Rio, 

operado pela ONG Instituto Mar Adentro e feito em parceria com a WWF Brasil e a 

Associação IEP91. 

Em suma, a pressão pela incorporação de metodologias de investimento responsável, 

seja pelas lideranças empresariais seja pelos consumidores e organizações da 

sociedade civil, tem levado gestoras de ativos de todo o mundo a repensarem sua 

atuação e análises de risco e retorno, tornam-se cada vez mais agentes ativos de 

mudanças sociais. 

Ainda que pouco significativo no Brasil, os fundos e iniciativas ESG ganharam destaque 

com o advento da pandemia do Covid-19. A contínua inserção internacional do país e 

busca por capitais internacionais devem alavancar não só os fundos ESG no País como 

– principalmente – a adoção de políticas de modo proativo pelas grandes empresas que 

aqui atuam. 

Nesse sentido, o presente documento demonstra a importância única da causa da 

equidade racial – e suas implicações – para a sociedade brasileira, composta 

majoritariamente por negros. Com isso, mostra-se imprescindível a proposição e 

implementação de um protocolo ESG adequado à realidade brasileira e que posicione 

a equidade racial no centro da agenda de empresas socialmente responsáveis, não só 

para a transformação cultural e prática “para dentro de suas porteiras” como também 

“para fora de suas porteiras”, gerando impactos positivos no em seu entorno e nas suas 

relações com stakeholders. 

De modo a auxiliar as empresas, gestoras de ativos e sociedade civil no diagnóstico da 

equidade racial, surge o Pacto de Promoção da Equidade Racial e o IEER – Índice ESG 

de Equidade Racial. Além disso, o Pacto sugere um conjunto de medidas práticas para 

endereçar os desequilíbrios raciais identificados, que vão desde políticas afirmativas e 

de mudança cultural corporativa até metodologias de investimento social que poderão, 

juntas, colaborar para a melhoria dos indicadores ESG das empresas. Além dos ganhos 

diretos para os negócios advindos da maior equidade racial, acreditamos no enorme 

potencial que essas políticas e investimentos trarão para o Brasil, constituindo-se em 

um círculo virtuoso de maior equidade racial e desenvolvimento humano e econômico. 

 

 

  

                                                           
89 https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/acoes/noticia/2020/06/01/jgp-lanca-seu-primeiro-
fundo-esg-e-inclui-criterios-socioambientais-em-outras-carteiras.ghtml  
90 https://www.jgp.com.br/asset-management/  
91 https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/acoes/noticia/2020/07/12/gestora-doa-taxa-de-
administracao-de-fundo-para-projeto-ilhas-do-rio.ghtml  
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