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BOLETIM

Março de 2022 chega ao fim com a retomada do boletim do Fórum Empresas com Refugiados. Nestes 
três meses de “ano novo”, muita coisa aconteceu, os motores para 2022  já estão aquecidos  e vamos 
compartilhar com você as novidades nesta newsletter. 

A primeira atividade do Fórum foi convidar os membros para uma edição do Vamos Conversar? 
que traçou o planejamento da iniciativa para este ano. A ideia foi entender quais as necessidades 
dos membros e propor ações efetivas e de impacto às empresas. Neste planejamento, estão 
contemplados novos treinamentos, rodas de conversa, produtos e materiais de referência, webinars, 
mentorias entre empresas e até um evento presencial (se a pandemia deixar!) para sairmos do virtual.

Além das atividades previstas no calendário de 2022, o Fórum tem como objetivo manter o tema 
de inclusão de pessoas refugiadas aquecido entre os membros, para que se torne parte da agenda, 
dos comitês e das políticas de diversidade das empresas. O ano começou com milhões de novos 
refugiados no cenário global e a inclusão dessas pessoas é pauta urgente. Convidamos você e sua 
empresa a se engajar e fazer a diferença na vida destas pessoas. 

Vem com a gente!

ACONTECEU

Vamos Conversar: Planejamento 2022
O primeiro encontro de membros do Fórum Empresas com Refugiados ocorreu dia 17 de 
fevereiro e reuniu 39 pessoas de 25 organizações diferentes. As empresas contribuíram com 
sugestões de atividades, como a proposta de mobilização de outras áreas e organizações do 
setor privado e a estruturação de uma mentoria entre as próprias empresas membros.

Workshop | Empregabilidade de Pessoas Refugiadas LGBTIQ+
O Fórum Empresas com Refugiados e Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ realizaram 
um encontro com organizações para discutir a empregabilidade de refugiados LGBTIQ+. O 
workshop aconteceu dia 15 de março de 2022 e contou com a apresentação de Reinaldo 
Bulgarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Mais de 60 pessoas 
acompanharam o evento online. O Fórum LGBTI+ é uma organização participante do Fórum 
Empresas com Refugiados e ambas unem esforços para articular o setor privado em torno 
do compromisso com o respeito e a promoção aos direitos humanos LGBTIQ+ no ambiente 
empresarial e na sociedade. 

Live Solidária: Juliette Freire apoia empoderamento de refugiadas
A influenciadora digital e cantora Juliette, vencedora do BBB 21, iniciou no dia 26 de março 
sua primeira turnê, intitulada Caminho. No show de estreia, realizado no Rio de Janeiro, 
a artista chamou a atenção para a urgência do apoio a mulheres refugiadas e destacou 
a relevância do projeto Empoderando Refugiadas. A iniciativa conjunta da Agência da 
ONU para Refugiados (ACNUR), Rede Brasil do Pacto Global e ONU Mulheres fomenta a 
empregabilidade de mulheres em situação de refúgio no Brasil.

O show foi gravado e será transmitido em abril para todo o Brasil no YouTube da cantora, 
como parte do projeto “Lives Solidárias – permitindo mudanças positivas através da música”, 
cujo objetivo é conscientizar a população sobre os impactos da pandemia e a Agenda 2030 
da ONU. Juliette foi a artista convidada pelo YouTube Music, em parceria com a Rede Brasil 
do Pacto Global, para dar destaque ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU 
número 5, Igualdade de Gênero.

A proposta de levantar o tema durante a transmissão é informar sobre a dura realidade das 
mulheres refugiadas e ressaltar a importância de elas terem seus direitos assegurados, com 
a chance de construir futuros melhores em qualquer lugar. O lançamento também marca 
o pré-lançamento da 7ª edição do Empoderando Refugiadas, que já conta com o YouTube 
como apoiador. Para mais informações, acesse mulheresrefugiadas.org ou acompanhe as 
redes sociais do @acnurbrasil e @pactoglobalbr.

2022

Webinar: A experiência 
de contratação da BRF
A BRF, empresa com mais de 5,2 mil 
refugiados e migrantes, contou a história 
da construção desse processo de inclusão 
em um webinar realizado dia 17 de 
março de 2022. Quem apresentou foi a 
Janaina Verona, Coordenadora de Talent 
Acquisition na empresa. Também participou 
do encontro a refugiada venezuelana 
Ledismar Lezama, contratada pela BRF 
desde o fim de 2021. Mais de 80 pessoas 
acompanharam o webinar. O público teve 
a oportunidade de fazer perguntas e saber 
mais sobre a estruturação de um programa 
de inclusão tão completo. Clique aqui 
para acessar o case da BRF, disponível na 
plataforma Empresas com Refugiados. 

Colaborador da BRF Yvenel Alice 
(Crédito: Leandro Schmidt) 

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:

Inclusão de refugiadas é tema de reportagem da EPTV

A Iguatemi foi referência em uma reportagem da EPTV, afiliada da Globo na região 
de Campinas, sobre a contratação de pessoas refugiadas. A empresa é apoiadora do 
Empoderando Refugiadas e já contratou mais de 16 mulheres formadas pela iniciativa. Duas 
delas, foram personagens da reportagem e contaram um pouco de suas histórias. O vídeo 
completo pode ser conferido aqui. 

CVC Corp participa de evento da ONU 
Mulheres sobre empoderamento 
econômico e inclusão social de 
refugiadas e migrantes

A empresa do setor de turismo é 
integrante do Fórum Empresas com 
Refugiados e contratou em 2021 a 
primeira colaboradora junto ao projeto 
Empoderando Refugiadas. A companhia 
foi convidada para participar do encontro 
para contar sobre os primeiros resultados 
dessa parceria que visa apoiar a inclusão 
de pessoas refugiadas no mercado de 
trabalho. Além disso, a venezuelana 
Risset, colaboradora da CVC, participou 
de um vídeo de campanha da iniciativa 
Moverse. A CVC Corp ainda assinou a 
carta compromisso para reforçar seu 
engajamento em prol desses temas.

Nova colaboradora refugiada da Sodexo 
conta como é trabalhar na empresa

A Sodexo já contratou mais de 300 
pessoas refugiadas e migrantes e há anos 
se destaca pela promoção de inclusão e 
diversidade. Parceira do Empoderando 
Refugiadas desde o início, a empresa 
contratou recentemente a Catherine, 
formada pelo projeto em Boa Vista. Após a 
formatura, ela foi aprovada na seleção da 
empresa e foi interiorizada com o esposo 
e o filho para Curitiba (PR). Atualmente, 
trabalha em São José dos Pinhais (PR). 
Catherine contou um pouquinho de sua 
história neste vídeo. Assista!

Empresas em Ação

Michelle Nunes e Risset Campos, 
representantes da CVC no 
evento da ONU Mulheres.

Catherine na sede onde trabalha 
em São José dos Pinhais (PR)

Boas Práticas que Transformam

A plataforma empresascomrefugiados.com.br 
conta com duas novas práticas de empresas 
que promovem a inclusão de pessoas 
refugiadas: BRF e Sitel. Como já falamos da 
primeira empresa acima, vamos contar um 
pouquinho da prática da Sitel Brasil.

A empresa faz parte do Sitel Group, líder 
global em produtos e soluções de experiência 
do cliente de ponta a ponta. Aqui no Brasil, a 
companhia conta com mais de 700 pessoas 
refugiadas e orgulha-se por ter criado um 
processo seletivo todo em espanhol para 
facilitar a contratação. Deste total, mais de 15% 
já foram promovidos. 

PARA SABER MAIS DESTE CASE DE SUCESSO, CLIQUE AQUI

Crédito: Arquivo pessoal.

Aprendizagem

Cartilha “Acesso à terra e moradia para 
pessoas refugiadas e migrantes no Brasil”
A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), 
juntamente da Defensoria Pública da União 
(DPU) e da Defensoria Pública do Estado do Pará 
(DPE-PA), lançou a cartilha de aprendizagem 
“ACESSO À TERRA E MORADIA PARA PESSOAS 
REFUGIADAS E MIGRANTES NO BRASIL”. O 
material pretende 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. 

Cartilha sobre
ACESSO À TERRA E MORADIA 
PARA PESSOAS REFUGIADAS E 
MIGRANTES NO BRASIL

ACESSE AQUI

Curso de  
Português Gratuito
A Fluency Academy, em parceria com o ACNUR, 
irá promover um curso de português online e 
gratuito para pessoas refugiadas e migrantes 
venezuelanas. Divulgue esta oportunidade 
para seus funcionários refugiados! 

Quem faz parte do 
Fórum Empresas com Refugiados
As empresas  Ecosan ,  Neon Pagamentos  e  Trench Rossi Watanabe  
e a  Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem)  são as 
mais novas integrantes do Fórum Empresas com Refugiados.

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

Agora somos

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

Quando:  06/04/2021, das 10h às 12h
Onde: Online. As inscrições devem ser 
feitas neste link.
Apenas para membros do Fórum Empresas 
com Refugiados

Quando: 28/04/2022, das 10h às 1h
Onde: Online. 
Apenas para membros do Fórum 
Empresas com Refugiados. Confirme 
sua presença através do e-mail: 
empresascomrefugiados@pactoglobal.org.br

VEM POR AÍ

Março

Abril

Quando: 
31/03/2021, das 10h às 11h

Vamos Conversar? O papel das empresas no empoderamento 
econômico de mulheres refugiadas e migrantes
Edição do Vamos Conversar? traz ao debate a temática de gênero. Participa deste encontro 
que fecha o mês da mulher a gerente de empoderamento econômico da ONU Mulheres, 
Flávia Muniz.

3ª Capacitação sobre 
Contratação de Pessoas 
Refugiadas
O Fórum Empresas com Refugiados oferecerá 
uma nova edição da Formação de Contratação 
de Pessoas Refugiadas no dia 06 de abril. 
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. 

Vamos Conversar? A 
Política de Diversidade da 
sua empresa inclui pessoas 
refugiadas? 
O Fórum Empresas com Refugiados 
promove a discussão sobre políticas 
de diversidades inclusivas para 
pessoas refugiadas. Na ocasião, 
será discutida a nota orientativa 
para as empresas, que contou com 
a participação e entrevistas dos 
membros da iniciativa. 

Onde: 
Online. 

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

SAIBA MAIS

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR 
A GRAVAÇÃO DO WEBINAR
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