
Olá! Seja bem-vindo (a) ao 
Fórum Empresas com Refugiados!

Quem faz parte

Vem por aí

Este é o mais novo canal de comunicação do Fórum Empresas com Refugiados com membros, 
participantes e interessados em conhecer mais sobre a inclusão de pessoas refugiadas no mercado 
de trabalho. 

O Fórum Empresas com Refugiados é uma iniciativa da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e 
Rede Brasil do Pacto Global. Nosso intuito é promover a troca de experiências entre empresas, ações 
de capacitação para a contratação de pessoas refugiadas e fomentar o compartilhamento de boas 
práticas na inclusão destas pessoas nos ambientes de trabalho.

O Fórum Empresas com Refugiados é formado 
por empresas e outros tipos de organizações 
não empresariais interessadas na causa. Para 
conhecer as empresas que já fazem parte 
da iniciativa desde o lançamento,  
Recentemente, se juntaram ao time do fórum 
as seguintes organizações:

CLIQUE AQUI.

28/09 - Capacitação: Contratação 
de pessoas refugiadas
O Fórum vai oferecer às empresas 
mobilizadoras e participantes o primeiro 
treinamento voltado à contratação 
e inclusão de pessoas refugiadas. A 
capacitação terá como objetivo apresentar 
o tema e compartilhar visões e práticas de 
empresas com trajetória solidificada na 
inclusão de pessoas refugiadas no quadro 
de colaboradores. 
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Quando: 28/09/2021, das 10h às 12h
Onde: Online - para se inscrever, clique aqui.
Público: apenas membros do Fórum 
Empresas com Refugiados
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BOLETIM

Boas práticas que 
Transformam

Empresas em ação

Aprendizagem

A plataforma Empresas com Refugiados reúne 
boas práticas de empresas de diferentes 
setores e tamanhos que já promovem a inclusão 
de pessoas refugiadas em seus quadros de 
colaboradores. Neste mês, foi publicado o 
relato do trabalho desenvolvido pela Localiza, 
que emprega 145 refugiados e migrantes de 
12 nacionalidades diferentes. Para saber mais 
sobre o trabalho desenvolvido pela locadora e 
conhecer as pessoas impactadas pela iniciativa, 
acesse empresascomrefugiados.com.br 

Nesta seção, vamos trazer iniciativas de inclusão de pessoas refugiadas promovidas pelas empresas 
que participam do Fórum, para que possam ser referências e inspiração para outras organizações.

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e o ACNUR trabalham 
em parceria com o objetivo de incluir jovens refugiados no mercado de 
trabalho, a partir de vagas de estágio e aprendizagem. Nesse sentido, 
as duas organizações lançaram uma cartilha para empresas que tenham 
interesse em contratar este público para vagas de aprendizagem. 
A Cartilha  contou com o apoio da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Ministério da 
Economia, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) da 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (Seprt).

BRF capacita equipe para o acolhimento 
e inclusão de pessoas refugiadas: 
o Fórum Empresas com Refugiados 
facilitou um workshop para cerca de 
150 pessoas do time de Embaixadores 
da Integridade da BRF, formado por 
colaboradores voluntários, no dia 18 de 
agosto. Atualmente, segundo a empresa, 
a BRF conta com 6500 migrantes e 1500 
refugiados em seu quadro de funcionários.

Com programa de Diversidade e Inclusão, contratação 
de migrantes e refugiados salta 140% na Localiza em 
5 anos, alcançando 145 contratações

BRK Ambiental e Foxtime lançam 
2ª edição do programa Reinventar: 
iniciativa lançada em 31 de agosto, tem 
como objetivo formar encanadoras para 
atuarem na área ou como instaladoras 
hidráulicas. A capacitação técnica é 
oferecida para mulheres brasileiras e 
venezuelanas da região metropolitana 
de Maceió.

 

PARA ACESSAR A CARTILHA, CLIQUE AQUI

Renner sensibiliza gestores de RH 
para contratação de refugiadas: 
apoiadora do projeto Empoderando 
Refugiadas, a Renner convidou gestores 
de recursos humanos de todo o Brasil 
para um workshop de sensibilização 
para a inclusão de pessoas refugiadas 
nas equipes locais. No mesmo dia, 
recrutadores da Renner entrevistaram 
novas candidatas do Empoderando 
Refugiadas em Boa Vista, reafirmando 
o compromisso da empresa com a 
contratação de pessoas refugiadas.

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 

Inclusão da contratação 
e apoio a pessoas 

refugiadas entre as ações 
de sustentabilidade e de 
diversidade da empresa

Promoção de ações em prol dos 
direitos das pessoas refugiadas 

na sociedade

Sensibilização para o respeito 
às pessoas refugiadas entre 

funcionários e partes 
interessadas 

 PARA ACESSAR O  FORMULÁRIO, CLIQUE AQUI

crédito: Localiza

Participantes do Empoderando Refugiadas em 
entrevistas de trabalho na Lojas Renner de Boa Vista. 

crédito: Divulgação



Veja o vídeo do Fórum Empresas com Refugiados aqui

Além destas, tivemos outras 4 empresas que 
aderiram como observadoras, categoria voltada 
às empresas e organizações que visam iniciar 
seu engajamento no tema.

Iniciativa:

Apoio:

Parceria estratégica:

https://www.empresascomrefugiados.com.br/quem-faz-parte-forum
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS1IaR7Y9xOH9zQs4GuDZDH8T1fJA3MBQxAi3kBx_FCLS8Cw/viewform
https://www.empresascomrefugiados.com.br/banco-de-praticas
https://www.empresascomrefugiados.com.br/post/com-programa-de-diversidade-e-inclus%C3%A3o-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-migrantes-e-refugiados-salta-140-na-localiza
https://www.empresascomrefugiados.com.br/post/com-programa-de-diversidade-e-inclus%C3%A3o-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-migrantes-e-refugiados-salta-140-na-localiza
https://www.empresascomrefugiados.com.br/post/com-programa-de-diversidade-e-inclus%C3%A3o-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-migrantes-e-refugiados-salta-140-na-localiza
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/08/RITM0344577_Cartilha_Aprendizagem_ACNUR_V10-1.pdf
https://www.empresascomrefugiados.com.br/forum
https://www.youtube.com/watch?v=LE8fPBDzHTs&t=15s

