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PLATAFORMA EMPRESAS COM REFUGIADOS

Parceria: Rede Brasil do Pacto Global e apoio da ONU Mulheres e 
Projeto Empoderando Refugiadas

Lançamento: São Paulo, 03/04/2019

Na plataforma, você pode descobrir uma oportunidade de, como 
empresa da iniciativa privada, abrir as portas para pessoas refugiadas e 
redescobrir crescimento, inovação e diversidade no ambiente de 
trabalho.

Categorias de Engajamento:
- Promoção da empregabilidade;
- Apoio ao empreendedorismo;
- Incentivo a meios de conhecimento e educação;
- Realização de iniciativas de sensibilização e engajamento.



PLATAFORMA EMPRESAS COM REFUGIADOS

Seções da Plataforma:

Faça Parte
• Como Engajar?
• Inscreva sua Prática

Banco de Práticas

Materiais de Referência

Contratação de Refugiados
• FAQ
• Organizações de Encaminhamento

Contato



PLATAFORMA EMPRESAS COM REFUGIADOS

Requisitos:

 A prática deve ser avaliada e aprovada pelo Comitê Gestor da 
Plataforma

 A prática deve ter ocorrido dentro de 12 meses anteriores à inscrição 
na Plataforma;

 A prática deve ser de uma empresa (privada, pública ou sociedade de 
economia mista), de uma fundação/instituto empresarial ou de uma 
associação empresarial. 

Em todas as categorias serão avaliados projetos que tenham um 
planejamento de médio a longo prazo, que contem com ações 
recorrentes (não pontuais) e atreladas ao planejamento estratégico da 
empresa. 
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WWW.EMPRESASCOMREFUGIADOS.COM.BR

PRÁTICAS DE REFERÊNCIA



WE WORK
Sensibilização & Engajamento

Startup assume o compromisso global de contratar 1500 
refugiados até 2023 e atua na sensibilização de pessoas e 

empresas para engajamento à causa



Mattos Filho Advogados
Sensibilização & Engajamento

Escritório é referência em prática pro bono no Brasil e criou 
programa específico para atender pessoas em situação de 

vulnerabilidade social



MAPFRE
Empregabilidade

Juntamente com o grupo Mulheres do Brasil e Instituto 
Techmail, companhia desenvolve capacitação, sensibiliza 

empregadores e contrata refugiados



Agência Planisfério –
Estou Refugiado

Empregabilidade

Com o lema “o preconceito acaba quando a compreensão 
começa”, projeto faz a ponte entre empresas e refugiados 

em busca de emprego



RESTAURANTE CAXIRI
Empregabilidade

Imigrantes são 20% do quadro de funcionários do negócio 
que investe na culinária regional amazônica



INSTITUTO LOJAS RENNER
Empregabilidade & Educação

Programa profissionalizante formou 240 pessoas e 
empregou 35 refugiados no grupo varejista



FOXTIME
Empregabilidade

Empresa trabalha com a recolocação de migrantes no mercado 
de trabalho e oferece coaching para estimular o 

empreendedorismo das mulheres



INSTITUTO TECHMAIL
Empregabilidade & Educação

Instituto Techmail começou com a formação de jovens em 
vulnerabilidade e estendeu a oferta de cursos também aos 

refugiados



EMDOC
Empregabilidade

Empresa de consultoria imigratória cria projeto social e reúne 
apoiadores que buscam a inclusão dos refugiados no mercado 

de trabalho brasileiro



CARREFOUR
Empregabilidade

Rede varejista orgulha-se de ser a porta de entrada de centenas 
de refugiados que buscam se inserir no mercado de trabalho 

brasileiro



SODEXO
Empregabilidade

Com DNA globalizado, empresa iniciou o processo de 
contratação de refugiados de forma espontânea no Brasil e 

hoje emprega mais de 92 pessoas



CONSULADO DA MULHER
Empreendedorismo

Braço social da marca de eletrodomésticos da Whirlpool ajuda 
refugiadas a saírem da informalidade com acompanhamento e 

profissionalização de seus negócios



SANTANDER
Empreendedorismo

Programa de capacitação Parceiros em Ação oferece apoio 
especializado e educação financeira para pessoas em 

vulnerabilidade social
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Vanessa Tarantini – tarantin@unhcr.org
WWW.EMPRESASCOMREFUGIADOS.COM.BR


