
Sitel apresenta boa prática no webinar do Processo de Quito “Comunidades de Acolhida” 

O Processo de Quito, iniciado em 2018, é o nome dado às reuniões e compromissos 
estabelecidos entre países latino-americanos para coordenar a resposta à crise migratória 
venezuelana, sendo que a primeira reunião foi na capital do Equador. Em sua oitava rodada, 
o Brasil assumiu a Presidência Pro Tempore propondo os temas prioritários: comunidades 
de acolhida; juventude; grupos vulneráveis: indígenas, negros, pessoas em situação de rua e 
pessoas com deficiência; e coordenação estratégia: articulação entre governos, sociedade 
civil, organismos internacionais e setor privado. A Sitel, empresa mobilizadora do Fórum 
Empresas com Refugiados, compartilhou sua experiência no webinar realizado em 12 de maio 
de 2022, que contou com um grupo de trabalho focado sobre a participação do setor privado 
no tema de comunidades de acolhida.

Trabalho Temporário: mais uma modalidade de contratação de pessoas refugiadas

Desde a assinatura do Acordo de Cooperação entre ASSERTTEM - Associação Brasileira do 
Trabalho Temporário - e o ACNUR, em outubro de 2021, a contratação de pessoas refugiadas 
por meio da modalidade do Trabalho Temporário - previstas nos termos da Lei Federal 
6.019/74 e do Decreto nº 10.854/2021 - tem sido amplamente discutida. A ASSERTTEM e o 
Fórum Empresas com Refugiados realizaram um webinar sobre o tema no dia 18 de maio. O 
objetivo do evento foi desmistificar e esclarecer o direito ao trabalho da população refugiada 
e promover acesso ao mercado de trabalho. A ASSERTTEM é uma organização participante 
do Fórum Empresas com Refugiados. Assista a gravação aqui.

EY e Iguatemi se unem para 
desenvolver pessoas refugiadas

A EY e a Iguatemi, duas empresas 
signatárias do Fórum Empresas com 
Refugiados, realizaram sessões de 
mentoria durante a tarde de 6 de 
abril para as mulheres refugiadas 
contratadas pelo grupo de shoppings. 
As colaboradoras tiveram a chance de 
aprender com profissionais da EY sobre 
educação financeira e tirar dúvidas sobre 
desenvolvimento de carreira e outras 
questões trabalhistas. A ação é uma 
iniciativa que surgiu no âmbito do Fórum. 
Os encontros foram presenciais em São 
Paulo e Campinas, e contaram com 17 
participantes. 

Sistema B realiza webinar Diversidade Sem Fronteiras

As empresas Iguatemi, Social Bank e Carambola compartilharam em um webinar 
suas boas práticas na promoção da inclusão de pessoas refugiadas no mercado 
de trabalho. Comentaram também sobre os desafios e soluções encontradas 
nesta jornada de promoção da diversidade. O Webinar Diversidade Sem Fronteiras 
foi realizado em 13 de abril pelo Sistema B junto ao Fórum Empresas com 
Refugiados, com o intuito de engajar novas empresas às iniciativas. Participaram 
do evento Alonso Neto (Social Bank), Gustavo Glasser (Carambola) e Saulo 
Farto Chaves (Iguatemi). O evento foi gravado e está disponível neste link.
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Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia 
presente nas ações de inclusão 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 

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:

Empresas em Ação

Aprendizagem
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ACONTECEU

Vamos Conversar: Gênero e Políticas de Diversidade
Entre março e abril, o Fórum realizou duas edições do Vamos Conversar? para os membros 
da iniciativa. O primeiro encontro, realizado em 31 de março, fechou o mês da mulher com 
uma discussão sobre o papel das empresas no empoderamento econômico de refugiadas 
e migrantes. Quarenta pessoas de 33 empresas e organizações diferentes participaram do 
debate, que contou com a participação de Flávia Muniz, da ONU Mulheres.

Já o segundo encontro, realizado em 28 de abril, colocou em pauta a inclusão de pessoas 
refugiadas na política de diversidade das empresas. A conversa foi baseada em um 
documento sobre o assunto, que está sendo elaborado pelo Fórum com a participação de 
mais de 20 empresas.

Treinamento sobre Contratação de Pessoas Refugiadas
Em abril, o Fórum ofereceu mais uma edição da capacitação sobre contratação de pessoas 
refugiadas, voltadas às empresas e profissionais que querem iniciar o engajamento com 
o tema. Aos moldes das edições anteriores, o treinamento contou com a participação de 
Danielle Pieroni (Foxtime) e Daniela Guzman (Tent). Participaram também a refugiada Risset, 
contratada pela CVC Corp, e Flávia Muniz, da ONU Mulheres, que contribuiu com o debate 
da questão de gênero. Ao final do treinamento, foi feita uma dinâmica com o público de 52 
pessoas de 23 empresas diferentes.

Lançamento do Empoderando Refugiadas
Foi lançada no dia 3 de maio a sétima edição do Empoderando Refugiadas, iniciativa 
que capacita e fomenta a empregabilidade de mulheres refugiadas. Neste ano, o projeto 
oferecerá 80 vagas de formação a mulheres que estão acolhidas em abrigos localizados em 
Boa Vista e promoverá a interiorização delas e das famílias para outras cidades do Brasil. 
O lançamento teve a participação de mais de 100 pessoas, representantes de quase 50 
organizações diferentes. A edição conta com patrocínio do setor privado. Para saber como 
apoiar, entre em contato com empoderandorefugiadas@pactoglobal.org.br.

2022

Workshop com as ONGs
Em parceria com ManpowerGroup, Troca e Foxtime, o Fórum Empresas com Refugiados 
facilitou um workshop online no dia 5 de maio para organizações que atuam na inclusão 
de pessoas refugiadas no mercado de trabalho brasileiro. No workshop, foi lançada uma 
Nota Orientativa com orientações sobre a plataforma Empresas com Refugiados, cadastro 
de currículos e potenciais de contratação de pessoas refugiadas na agenda de diversidade 
de empresas. A programação contou com a participação de Polyana Macedo (Manpower 
Group), Ingrid Magalhães, (Foxtime) e Dandara Ribeiro (Troca). O documento também 
teve a contribuição do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e Instituto Modo Parités. 
Para acessá-lo, ente em contato com  empresascomrefugiados@pactoglobal.org.br.

VEM POR AÍ

Junho

Agosto

Julho

Quando: 
09/06/2022,  
das 10h às 11h

Quando: 
07/07/2022,  
das 10h às 11h

Quando: 
20/07/2021,  
das 9h30 às 12h 

Vamos Conversar? Empregabilidade de jovens refugiados
Edição do Vamos Conversar? traz ao debate a inclusão de adolescentes e jovens refugiados 
no mercado de trabalho brasileiro, em parceria com o CIEE. 

Primeiro Encontro Anual  
do Fórum Empresas com Refugiados
Após um ano de existência, o Fórum vai realizar um encontro 
presencial para seus membros. O evento terá a duração de 
um dia e ocorrerá em São Paulo. Em breve, divulgaremos 
mais informações. A programação está imperdível! 

Vamos Conversar? Inclusão de pessoas refugiadas indígenas
A situação de refugiados e migrantes indígenas da etnia warao no Brasil apresenta grandes 
desafios que serão debatidos neste encontro. 

4ª Capacitação sobre Contratação de Pessoas Refugiadas 
O Fórum Empresas com Refugiados oferecerá uma nova edição da Formação de 
Contratação de Pessoas Refugiadas em julho. O propósito deste treinamento é apresentar 
o tema de forma dinâmica e proporcionar um ambiente de discussão e trocas entre as 
empresas que já contratam e aquelas que têm interesse em contratar pessoas refugiadas 
para seus quadros de colaboradores.

Onde: 
Online. 

Onde: 
Online. 

Onde: 
Online. 

Apenas para membros do Fórum Empresas com 
Refugiados. Confirme sua presença através do e-mail: 
empresascomrefugiados@pactoglobal.org.br

Apenas para membros do Fórum Empresas com 
Refugiados. Confirme sua presença através do e-mail: 
empresascomrefugiados@pactoglobal.org.br

As inscrições devem ser feitas neste link. Apenas para 
membros do Fórum Empresas com Refugiados

© ACNUR/ Benjamin Mast

Quem faz parte do 
Fórum Empresas com Refugiados
A  AC Camargo, Grupo EGA, Impact Hub, Puravida e Schneider Electric do Brasil  
são as mais novas integrantes do Fórum Empresas com Refugiados.  

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

Agora somos

EMPRESASCOMREFUGIADOS.COM.BR/QUEM-FAZ-PARTE-FORUM 

ACESSE AQUI

ACESSE AQUI

O dia  17 de Maio foi escolhido como marco global Contra a Homofobia, 
Transfobia e Bifobia. Foi nesta data em 1990 que a Organização Mundial 
de Saúde desclassificou a homossexualidade como um distúrbio mental. 
Pessoas refugiadas LGBTIQ+, por vezes, se tornam refugiadas justamente 
por não serem aceitas em seus países de origem. No Brasil, a primeira 
solicitação de reconhecimento da condição de refugiado com base em 
orientação sexual e identidade de gênero aprovada pelo Comitê Nacional 
para os Refugiados (CONARE) ocorreu em 2002 e, desde então, o país 
tem demonstrado abertura em relação a esse tema por meio do CONARE. 

Diante disso, o Fórum Empresas com Refugiados e o Fórum de Empresas 
e Direitos LGBTI+, organização participante do Fórum Empresas com 
Refugiados, se uniram para trabalhar em parceria. 

No dia 13 de maio, foi realizado um encontro para debater ações de 
empregabilidade de pessoas refugiadas LGBTIQ+ para parceiros do 
ACNUR e agentes comunitários em preparação ao Dia Internacional 
contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia . Em breve, os dois Fóruns 
irão lançar uma nota orientativa sobre Empregabilidade de Pessoas 
Refugiadas LGBTIQ+ que trata sobre direitos desta população, benefícios 
da contratação e processos de integração e proteção. 

A venezuelana 
Desirée está em 
Roraima há cinco 

anos e ainda 
aguarda por uma 

oportunidade para 
mudar para outro 
estado com uma 

vaga de emprego.  
© ACNUR / 

Pedro Sibahi

Contratada pela Renner e interiorizada de Roraima para o Rio Grande do Sul há mais de 
dois anos, Veronica vem ganhando espaço na empresa. © ACNUR / Benjamin Masti

Mapa das Redes Comunitárias 
e de Serviços para Pessoas 
Refugiadas e Migrantes LGBTQI+
O ACNUR juntamente com a Defensoria Pública 
da União (DPU) e a Defensoria Pública do 
Estado do Pará (DPE-PA) lançou uma cartilha 
para auxiliar as pessoas refugiadas, solicitantes 
de refúgio e migrantes no Brasil a conhecerem 
seus direitos, para saberem como agir no 
momento de alugar ou comprar um imóvel 
(terreno ou casa), na área urbana ou rural. 

Iniciativas do ACNUR para inclusão 
econômica de pessoas refugiadas no Brasil
 Conheça o catálogo de iniciativas do Acnur para 
informar e engajar empresas, organizações da 
sociedade civil, organizações governamentais, 
academia e, sobretudo, orientar as pessoas refugiadas 
e migrantes sobre parcerias existentes nas seguintes 
áreas: empregabilidade, empreendedorismo, 
inclusão financeira, educação, direitos e informações 
gerais e pesquisas de interesse geral. 

Empregabilidade

O Fórum, uma iniciativa do ACNUR e da Rede Brasil do Pacto Global, é formado por empresas e outros tipos
de organizações empresariais interessadas em apoiar a inclusão de pessoas refugiadas no mercado de
trabalho brasileiro e visa promover a troca de experiências entre empresas, ações de capacitação para a
contratação e inclusão de pessoas refugiadas nos ambientes de trabalho assim como outros tipos de
experiências que apoiam esta população. O Fórum Empresas com Refugiados é também uma plataforma
que permite a construção de uma voz coordenada para incidência em políticas que beneficiem pessoas
refugiadas na sociedade brasileira.

Público: Empresas e Organizações Empresariais

Acesso: empresascomrefugiados.com.br/forum

Fórum Empresas com Refugiados

A Plataforma Empresas com Refugiados é uma iniciativa do ACNUR Brasil e da Rede Brasil do Pacto Global
que reúne práticas corporativas que beneficiam a integração de pessoas refugiadas no país, e disponibiliza
informações gerais sobre pessoas refugiadas, materiais de referência, pesquisas relevantes e orientação
sobre o processo de contratação de pessoas refugiadas.

Público: Empresas e Organizações que apoiam
empregabilidade de pessoas refugiadas 

Acesso: empresascomrefugiados.com.br

Plataforma Empresas com Refugiados

                                                                                                                                                                                                           Maio de 2022

O ACNUR Brasil atua junto com organizações parceiras para apoiar a inclusão socioeconômica de pessoas
refugiadas e outras pessoas com necessidade de proteção internacional no país. Conforme preconizado
pelo Pacto Global para Refugiados, nossa abordagem busca o engajamento de múltiplos parceiros e setores
da sociedade, por meio de uma atuação catalizadora de esforços e iniciativas. Desta forma, buscamos
garantir a inclusão dessas populações nos serviços e programas públicos e privados existentes, incluindo o
acesso a emprego e à geração de renda, além de estimular o envolvimento do setor privado, academia e
atores do desenvolvimento com ações voltadas à plena integração social e econômica nas comunidades de
acolhida . A estratégia plurianual de meios de vida do ACNUR objetiva articular estes esforços com ações
integradas e voltadas a autonomia e autossuficiência da população refugiada.

O objetivo deste material é informar e engajar empresas, organizações da sociedade civil, organizações
governamentais, academia e, sobretudo, orientar as pessoas refugiadas e migrantes sobre iniciativas e
parcerias existentes nas seguintes áreas: empregabilidade, empreendedorismo, inclusão financeira,
educação, direitos e informações gerais e pesquisas de interesse geral. Com este catálogo, buscamos
simplificar o conhecimento e o acesso às ações do ACNUR na área de meios de vida pelas pessoas e
organizações interessadas.

Iniciativas do ACNUR para
inclusão econômica de pessoas
refugiadas no Brasil 
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ESPAÇOS MAPEADOS

Centro de Referência LGBT BH

CELLOS MG - Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual

Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT+ da UFMG

Ambulatório Trans Anyky Lima

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados

Coletiva Brejo das Sapas

Equi - Empregabilidade trans
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Transpasse

Diretoria de Políticas para a População LGBT

DECRIN

TAARE - Trabalho de Apoio a Migrantes Internacionais

Núcleo de Diversidade Sexual

CeR LGBTQI+
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ESPECIALIZADO EM REFÚGIO 
E MIGRAÇÃO

ESPECIALIZADO EM PESSOAS REFUGIADAS E MIGRANTES LGBTQI+

GERAÇÃO DE RENDA

JURÍDICO EDUCAÇÃO

SAÚDE ASSISTÊNCIA 

SEGURANÇA ALIMENTAR CONECTIVIDADE

OUTRAS DOAÇÕES SOCIABILIDADE

MINAS GERAIS
PRÉVIA DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS*

*Veja legenda detalhada na próxima página

https://www.youtube.com/watch?v=HqNtv3ChDWc&t=10s 
https://us06web.zoom.us/rec/play/D0TU1VUrvaKPsDbOPzPwi8nqSd_nfeL3iXlwJum6fZraCbfMqwXoIXCpN0xDZ0TWsL-dpp3zqyyYD90M.mFcklES4210NMYvb?continueMode=true&_x_zm_rtaid=sE2grPy0TWqIwGTDb5S1zA.1652822301782.6f96eadedeec9ad53b4396aff0e6feda&_x_zm_rhtaid=73
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