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Capacitação: 
Contratação de Pessoas Refugiadas

O Fórum Empresas com Refugiados realizou a primeira capacitação exclusiva a membros sobre 
contratação de pessoas refugiadas. Mais de 50 pessoas de 25 empresas diferentes participaram 
da formação no dia 28 de setembro de 2021. 

Depoimentos

A programação contou com apresentações 
sobre a causa do refúgio, benefícios de 
contratar refugiados, processos de seleção 
e documentação para empregabilidade. 
Foi facilitada por ACNUR, Tent, Foxtime 
e contou com a participação especial de 
Husam, refugiado sírio, bem como de 
Graziele Suares, analista de sustentabilidade 
da Unidas, que falou da experiência de 
contratação da empresa. Os participantes 
tiveram ainda a oportunidade de vivenciar 
uma dinâmica de grupo para discussão de 
um caso de contratação de uma mulher 
refugiada. A dinâmica foi moderada por 
convidados das empresas referência no 
tema: Iguatemi, Sodexo, Renner e Foxtime.

A opinião dos participantes sobre 
o treinamento:

   94,7% avaliaram o treinamento 
como ótimo;

   100% acreditam que o treinamento 
agregou conhecimento e ofereceu 
conteúdos aplicáveis ao dia a dia de sua 
organização;

   94,7% acharam ótima a seleção 
dos palestrantes;

   77,8% acharam ótima a dinâmica 
em grupo

Excelente a troca de informações 
entre empresas. Vai ajudar muito o 
desenvolvimento do processo de 
contratação em minha empresa

O treinamento foi muito bom, quanto 
mais conversarmos sobre este tema, 

trocarmos experiências vai nos 
auxiliar a continuar nos engajando 

com o tema

VEM POR AÍ

Vamos conversar? 
Sensibilização de 
colaboradores sobre refugiados

A série Vamos Conversar? traz para 
o debate um tema importante para 
as empresas que querem se engajar 
na causa do refúgio. Venha conhecer 
ações realizadas pelas empresas para 
sensibilizarem suas equipes para o tema. 

Quando: 
09/12/2021, das 14h00 às 15h00
Onde:
Microsoft Teams -  
confirmar presença por email: 
empresascomrefugiados@pactoglobal.org.br

Apenas para membros do Fórum 
Empresas com Refugiados

Webinar | Boa prática Sitel

Junte-se a nós para uma conversa com a Sitel Brasil sobre como a empresa está apoiando os 
refugiados no Brasil com oportunidades de emprego. Durante este webinar, Adriana Wells, gerente 
de recursos humanos da Sitel Group, discutirá os esforços da Sitel para contratar refugiados em seus 
call centers no Brasil e na Colômbia. Este webinar é parte de uma série co-organizada pelo ACNUR, 
o Pacto Global e a Tent Partnership for Refugees, com foco em como a comunidade empresarial 
brasileira pode melhor integrar os refugiados no país.

Quando: 
18/11/2021, das 11h às 11:45
Onde: 
Online. As inscrições devem ser feitas neste link.

Aberto ao público

2ª Capacitação sobre Contratação 
de Pessoas Refugiadas
Diante do sucesso da primeira edição e do 
número de pessoas interessadas em novas 
capacitações sobre o tema, o Fórum vai realizar 
mais uma sessão do treinamento.

Quando: 
01/12/2021, das 10h às 12h
Onde:
Online. As inscrições devem ser 
feitas neste link.
Apenas para membros do Fórum Empresas com 
Refugiados

Novembro

Boas Práticas que Transformam

A Intervalor, empresa de serviços financeiros, começou a 
contratação de refugiados em 2021. Recentemente, a empresa 
lançou uma nova operação para atender um cliente com 
atuação na América Latina, graças ao espanhol fluente dos 
refugiados venezuelanos contratados. A inspiração para 
se envolver com o tema veio da plataforma Empresas com 
Refugiados. Acesse para saber mais sobre a boa prática 
da Intervalor.

ACESSE  AQUI

Empresas em Ação

Padarias artesanais contratam profissionais refugiados em São Paulo

O Programa de Apoio Para a Recolocação dos Refugiados (PARR), idealizado 

pela empresa mobilizadora EMDOC, notou o aumento da procura de padarias 

artesanais por auxiliares de padaria entre profissionais em situação de refúgio. Três 

estabelecimentos do segmento se interessaram por entrevistá-los e cada local 

realizou uma contratação. O PARR facilitou as entrevistas e contratações.

Fronteira Digital

A International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, lidera a 

iniciativa Fronteira Digital, uma capacitação técnica para ampliar oportunidades de 

emprego para pessoas refugiadas e migrantes localizadas em abrigos de Boa Vista. O 

projeto piloto terá duração de quatro meses e vai oferecer uma formação customizada 

para 30 pessoas por meio de cursos de Microsoft 365 e Power Platform disponíveis na 

plataforma de e-learning da Microsoft e de sessões de mentoria e acompanhamento. 

A iniciativa conta com a parceria da Microsoft Brasil, do ACNUR e da AVSI Brasil.

EY realiza formação de pessoas refugiadas no programa EY empodera

A capacitação teve início em maio de 2021 e conta com sete pessoas entre refugiadas 

e migrantes. Após formação, as pessoas são incentivadas a participarem do processo 

seletivo de Trainees da EY, com turmas previstas para outubro e novembro. O EY 

Empodera é um programa de capacitação de pessoas que por diversas razões tiveram 

acesso limitado à educação e às oportunidades para ingressarem no mercado de trabalho.

Aprendizagem

O podcast “Somos Newa”

de Carine Roos, abordou o tema de 
acolhimento e empregabilidade de pessoas 
refugiadas no Brasil. O Fórum esteve 
representado com a Vanessa Tarantini 
(ACNUR) que explicou a importância do 
trabalho para a real integração dessas 
pessoas à sociedade e orientou como as 
empresas podem colaborar.

Educação para Refugiados

O ACNUR, junto do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública e do Ministério da 
Educação, lançou em 18 de outubro o Portal de 
Educação educacaopararefugiados.com.br. 
O portal disponibiliza uma série de vídeos de 
pessoas refugiadas que se aprofundam em 
interculturalidade e nos significados de suas raízes 
culturais. Além disso, estão disponíveis também 
o Guia Nacional de Educação para Educadores, 
Pais, Responsáveis e Crianças Refugiadas no Brasil, 
outros materiais de referência sobre o tema.

Saiba mais sobre Trabalho Temporário

A iniciativa Proteja o Trabalho lançou uma breve 
cartilha sobre contratos temporários de trabalho, 
a fim de esclarecer dúvidas sobre este tipo de 
contratação. O material está disponível no site, 
que traz informações para migrantes e refugiados 
sobre as medidas adotadas nas relações de 
trabalho e emprego, nos idiomas português, 
espanhol, inglês, francês e árabe. Proteja o 
trabalho é uma iniciativa do ACNUR junto ao 
Ministério da Economia, OIT e OIM.

             ESCUTE O EPISÓDIO AQUI

Para participar, as empresas devem comprometer-se com 
os Valores do Fórum e preencher um formulário de adesão.

Quer fazer parte do
Fórum Empresas com Refugiados?

Conheça nossos valores :

Respeito e promoção dos 
direitos das pessoas refugiadas 

Igualdade de oportunidades 
e tratamento justo para as 

pessoas refugiadas 

Promoção de ações em prol dos 
direitos das pessoas refugiadas 

na sociedade

Inclusão da contratação 
e apoio a pessoas 

refugiadas entre as ações 
de sustentabilidade e de 
diversidade da empresa

Sensibilização para o respeito 
às pessoas refugiadas entre 

funcionários e partes 
interessadas 

 PARA ACESSAR O  FORMULÁRIO, CLIQUE AQUI

As empresas:

e as organizações:

são as mais novas integrantes do 

Fórum Empresas com Refugiados.

Quem faz parte do Fórum Empresas 
com Refugiados

Dell

Takeda

Associação de Ensino Social 
Profissionalizante (ESPRO)

CVC Corp

Mills CSO Global

Fórum de Empresas 
e Direitos LGBTI+

32 membros!
Para conhecer todos os membros 
da iniciativa

Agora somos

CLIQUE AQUI.

Apoio:

Iniciativa: Parceria estratégica:

Vamos conversar? Evento para 
Empresas em Belém

E TEM MAIS

No dia 4 de novembro, aconteceu o Fórum 
Empresarial de Empregabilidade para Refugiados 
e Migrantes, promovido pelo ACNUR, Ministério 
Público do Estado do Pará (MPPA) e o Instituto 
Internacional de Educação do Brasil (IEB). O 
principal objetivo do evento foi sensibilizar, 
esclarecer e informar a respeito da contratação 
de refugiados. Foram convidados a participar 
do fórum, o empresariado local, associações, 
federações, poder público e universidades.

SAIBA MAIS AQUI

Crédito: IEB/Rafaela Ferreira
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No dia 22 de outubro, o Fórum Empresas 
com Refugiados lançou a nova série 
Vamos Conversar?, uma oportunidade para 
membros debaterem temas relacionados à 
causa do refúgio. A estreia foi sobre a crise 
humanitária no Afeganistão e contou com a 
participação de especialistas sobre o tema.

ASSISTA A GRAVAÇÃO AQUI

https://www.educacaopararefugiados.com.br/videos
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/proteja/arquivos/proteja-o-trabalho-_-o-que-e-trabalho-temporario.pdf
mailto:empresascomrefugiados@pactoglobal.org.br
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceutrz8rG9cespT0Khuyb6MoSXSHW3Va 
https://forms.gle/x1Dm3yL3iWVrcx648
https://forms.gle/x1Dm3yL3iWVrcx648
https://www.empresascomrefugiados.com.br/
https://www.empresascomrefugiados.com.br/
https://www.empresascomrefugiados.com.br/post/intervalor-abre-operação-para-américa-latina-com-contratação-de-profissionais-refugiados
https://drive.google.com/file/d/1pniS2d_1JOwC8XU1rOd8u75fC0rm3iBI/view?usp=sharing
http://www.educacaopararefugiados.com.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/proteja/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/proteja/estrangeiro/espanol
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/proteja/estrangeiro/english
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/proteja/estrangeiro/francais
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/proteja/estrangeiro/arabe
https://open.spotify.com/episode/5cu5ziDjF237BqUyHyjJAp?si=i0RKYASdRTa4ohdVdAOq8Q&utm_source=whatsapp&dl_branch=1&nd=1
https://www.empresascomrefugiados.com.br/forum
https://www.empresascomrefugiados.com.br/forum
https://www.empresascomrefugiados.com.br/quem-faz-parte-forum
https://www.empresascomrefugiados.com.br/quem-faz-parte-forum
https://www.empresascomrefugiados.com.br/quem-faz-parte-forum
https://www.acnur.org/portugues/2021/11/10/em-belem-pa-forum-reune-empresarios-poder-publico-e-sociedade-civil-para-discutir-empregabilidade-de-indigenas-warao-refugiados/
 https://drive.google.com/file/d/1pniS2d_1JOwC8XU1rOd8u75fC0rm3iBI/view
https://drive.google.com/file/d/1pniS2d_1JOwC8XU1rOd8u75fC0rm3iBI/view
https://drive.google.com/file/d/1pniS2d_1JOwC8XU1rOd8u75fC0rm3iBI/view?usp=sharing

