
 

 

 
CARTA ABERTA DE APOIO À EXPO FAVELA 

 
 
O Pacto de Promoção da Equidade Racial, iniciativa inovadora que chegou para revolucionar a forma com 
que as empresas e investidores institucionais podem contribuir para equacionar o problema da equidade 
racial no Brasil, expressa o seu apoio a toda Equipe e Organização da EXPO FAVELA e a todas as demais 
iniciativas que incentivem o empreendedorismo, o protagonismo e a valorização das pessoas negras.  
 
De caráter inovador e transformacional, a EXPO FAVELA foi um grande encontro de oportunidades para a 
favela e o asfalto. A feira de negócios, cujos expositores foram empreendedores e startups da favela, teve 
como objetivo dar visibilidade para essas iniciativas e promover o encontro entre investidores para que 
possam acelerar seus empreendimentos. 
 
Tamanha sua relevância, a edição 2022 da feira contou com a participação de diversos membros da 
governança da Associação Pacto da Equidade Racial.  
 
O Pacto é a junção de empresas, movimentos sociais e representantes da sociedade civil, no esforço coletivo 
para reduzir as desigualdades sociais e raciais no Brasil, por meio de um novo protocolo ESG. A proposta do 
Pacto é promover a adoção desse novo protocolo por empresas e investidores institucionais, contemplando 
ações que estimulem uma maior equidade racial.  
 
Recentemente, a Associação Pacto da Equidade Racial lançou também o Índice ESG de Equidade Racial 
Setorial. A metodologia foi desenvolvida para estabelecer um parâmetro para cada segmento da economia 
nacional e servir como referência para as empresas que desejam combater a desigualdade racial. 
 
Além de ser uma referência, o índice também direciona as empresas a estabelecerem suas próprias metas 
de desenvolvimento e perseguir seus objetivos, com o suporte do Pacto. O índice setorial traz uma nova 
referência às empresas, além de ser um instrumento extremamente inédito.  
 
Assim como a EXPO FAVELA, o Pacto estimula e propõe relações éticas saudáveis entre as empresas e os 
empreendedores, seja através de ações afirmativas e /ou investimento social privado pautado na melhoria 
da qualidade da educação pública e a formação de profissionais negros. 
 
O Pacto de Promoção da Equidade Racial é uma iniciativa apolítica, com o objetivo de somar esforços com 
outras iniciativas e organizações em prol da redução da desigualdade racial. Portanto, não se opõe ou colide 
com projetos já existentes. Pelo contrário, sua missão é unir forças com as empresas, instituições e a 
sociedade cível para potencializar iniciativas como da EXPO FAVELA para promover equidade racial e a 
diversidade, combater o racismo estrutural brasileiro, além de contribuir para a transformação da história 
do nosso país. 
 
O Pacto reafirma a sua postura agregadora e conciliadora, que objetiva uma unidade a favor da equidade 
racial e combate ao racismo. 
 
Obrigado, 
 
GILBERTO COSTA 
Diretor-executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial 
 

http://pactopelaequidaderacial.org.br/

