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BOLETIM

Neste mês de dezembro o Fórum Empresas com Refugiados completa seis meses de atividades 
desde seu lançamento em junho. Temos a honra de contar com 34 membros que percebem a 
importância em apoiar a inclusão de pessoas refugiadas no mercado de trabalho e veem valor na 
troca de experiências que o Fórum promove. Neste primeiro semestre de vida, muita coisa já foi feita: 

Para 2022, o Fórum pretende seguir engajando empresas e pessoas, promover encontros - 
esperamos que presenciais também! - e mobilizando trocas de conhecimentos e experiências.  
O impacto disso tudo, é muito maior do que podemos imaginar, dá só uma olhada:

  9 eventos e treinamentos realizados;

  + 900 pessoas impactadas pelas atividades do Fórum (eventos, treinamentos e 
sensibilizações de empresas);

   +200 horas de voluntariado corporativo junto aos parceiros estratégicos Foxtime 
e EY,  que contribuem para a execução das atividades e fortalecimento da iniciativa.

ACONTECEU

2ª edição do Treinamento sobre 
Contratação de Pessoas Refugiadas
Diante do retorno tão positivo que o Fórum recebeu após o primeiro treinamento sobre 
contratação de pessoas refugiadas, foi realizada a segunda edição no dia 1 de dezembro 
de 2021. Novos membros e outras pessoas que não tiveram a oportunidade de participar 
na primeira rodada puderam aprender sobre processo seletivo inclusivo, legislação e ouvir 
empresas que já estão mais avançadas no cenário. O encontro contou com a participação 
de mais de 30 pessoas de 20 empresas diferentes. A formação foi ministrada por Danielle 
Pieroni (Foxtime), Ileana Cruz-Marden (Tent Partnership for Refugees), Maria Marquez 
(Localiza) e teve a participação especial da refugiada Rosa, que falou sobre os desafios 
vividos no Brasil.

Caso tenha interesse em receber o material, 
entre em contato com empresascomrefugiados@pactoglobal.org.br

Vamos Conversar? 
Sensibilizando colaboradores sobre pessoas refugiadas
A série Vamos Conversar? trouxe para o debate a sensibilização de equipes nas empresas 
para que possam incluir e acolher pessoas refugiadas. A roda de conversa ocorreu dia 9 de 
dezembro. A integração das equipes com o colaborador refugiado pode ser fator decisivo 
para a permanência e desenvolvimento com a pessoa refugiada contratada na empresa e 
para o sucesso da iniciativa. Na ocasião, a empresa Intervalor apresentou suas estratégias de 
sensibilização de funcionários como referência de boa prática. O encontro contou com 
40 pessoas. O Fórum preparou um material que empresas podem usar para prepararem 
suas sensibilizações.

Dezembro

Fórum para Empregabilidade de Refugiados e Migrantes
Manaus sediou a primeira edição do Fórum para Empregabilidade de Refugiados e 
Migrantes, organizado pela ONG Hermanitos, em parceria com ACNUR. Participaram do 
encontro representantes de empresas do Amazonas, incluindo setores de recursos humanos, 
autoridades públicas do estado, do município e também do poder judiciário. O objetivo foi 
apresentar os benefícios na contratação de pessoas refugiadas, promover o intercâmbio de 
boas práticas e experiências no tema. O Fórum Empresas com Refugiados apoiou a iniciativa.
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Eu vim para o Brasil para ajudar a 
minha família, eu era a que tinha 

mais chance de ter oportunidades. 
Sonho em morar sozinha, ter minha 

independência. Quero ter minha 
casa e meu trabalho. Estou me 

desenvolvendo bem aqui na Intervalor 
 

Andrea Alvarez

Minha experiência na Unidas 
tem sido muito boa, abre muitas 
oportunidades. Meus colegas de 

trabalho são como uma família. Era 
o apoio que necessitava. Meu plano 

para futuro é seguir trabalhando aqui, 
trazer minha família e minha filha para 

cá. Não é fácil, mas com esforço e 
entusiasmo será possível 

 
Paola Alvarado

Depoimentos de pessoas refugiadas 
contratadas por empresas do Fórum

Contratação
Quer contratar pessoas refugiadas? 
Acesse a nova ferramenta 
da plataforma Empresas 
com Refugiados!
Anuncie sua vaga na plataforma Empresas com 
Refugiados. Preencha o formulário disponível no site com 
a vaga que você está oferecendo. A vaga será enviada 
a todas as organizações que tem cadastro de currículos 
de pessoas refugiada na região escolhida. Para saber 
mais sobre os processos de contratação de pessoas 
refugiadas, aproveite também para consultar os materiais 
disponíveis gratuitamente na plataforma.

ACESSE AQUI

VEJA AQUI ALGUMAS 
SUGESTÕES DE PRESENTES!

Neste Natal, 
presenteie com produtos 
de pessoas refugiadas

Estamos chegando ao período do ano em que 
mais se trocam presentes. Uma ótima 
oportunidade de adquirir produtos que além 
da excelência ainda impactam a vida de 
pessoas refugiadas. A Plataforma Refugiados 
Empreendedores reúne perfis de diversas pessoas 
que estão empreendendo no Brasil. Você pode 
buscar pelo perfil dos produtos, pela localidade 
e pela origem do empreendedor. Tem comidas 
típicas, artesanato, peças de arte e serviços. Neste 
Natal, invista em produtos que transformam vidas! 
 
Estes produtos, serviços e tantos outros estão 
listados na plataforma Refugiados Empreendedores, 
iniciativa do ACNUR e Pacto Global.

E TEM MAIS

ACESSE A PLATAFORMA 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

Apoio:

Iniciativa: Parceria estratégica:

Quem faz parte do 
Fórum Empresas com Refugiados
A empresa  Sitel Group  e o  Hospital do Coração (HCOR)  são 
os mais novos integrantes do Fórum Empresas com Refugiados.

34 membros!
Para conhecer todos os 
membros da iniciativa, acesse:

Agora somos

CLIQUE AQUI

EY capacita refugiados empreendedores
A EY, no marco da Plataforma Refugiados Empreendedores, ofereceu um treinamento 
online sobre empreendedorismo para refugiados empreendedores no dia 5 de novembro. 
A sessão durou três horas e contemplou temas como gestão financeira, marketing digital 
e assistência jurídica. Cerca de 30 refugiados empreendedores participaram da formação. 
A EY é uma das parceiras da plataforma Refugiados Empreendedores e é também uma 
parceira estratégica do Fórum Empresas com Refugiados.

BRK Ambiental e Foxtime formam segunda turma do projeto Reinventar
Depois do sucesso da primeira edição do projeto, as empresas se uniram para levar a 
iniciativa a Maceió (Alagoas). Mulheres refugiadas e brasileiras em situação de vulnerabilidade 
social participaram de um curso de formação oferecido pelo Senai para atuarem como 
encanadoras e instaladoras hidráulicas. As aulas encerraram no final de novembro. Após a 
conclusão do curso, as mulheres estão aptas a atuarem na área e podem concorrer a vagas na 
BRK Ambiental.

Empresas em Ação
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Boas Práticas que Transformam
Amanco Wavin, empresa de tubos e conexões, é integrante 
do Fórum Empresas com Refugiados e contou sua história de 
engajamento com a inclusão de pessoas refugiadas para a 
plataforma. Além das 19 pessoas contratadas em 2021, entre 
refugiadas e migrantes, a empresa também se preocupa com 
o desenvolvimento e a permanência dos novos colaboradores. 
Por isso, passou a oferecer acompanhamento periódico 
especial a este grupo, bem como aulas de português.

CLIQUE AQUI E LEIA O CASE COMPLETO Crédito: Amanco Wavin

Aprendizagem

Cartilha de 
inclusão financeira
O Banco Central lançou a quarta edição 
da Cartilha de Informações Financeiras 
para Migrantes e Refugiados, em parceria 
com ACNUR, Conare e OIM. Entre todas as 
novidades da cartilha estão orientações sobre 
transações com Pix, sistema de pagamento 
instantâneo operacionalizado pelo Banco 
Central. A cartilha está disponível em 
português, espanhol, inglês, francês e árabe 
nos sites do Banco Central e ACNUR.

ACESSE AQUI

DIVULGUE PARA SEUS 
COLABORADORES REFUGIADOS!
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