
 

 

 

 

 

GT Direitos Humanos e Trabalho 
Rede Brasil Pacto Global 

Empoderando Refugiadas 



Empoderando Refugiadas 

• Inspirações: WEPs, Business for Peace: Business Action Pledge in Response 
to the Refugee Crisis (UN Global Compact & UNHCR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Projeto piloto entre alguns membros do GT Direitos Humanos e Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 



Empoderando Refugiadas 

Equipe do projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vanessa Tarantini     Heloisa Covolan     Adriana Carvalho            
Fernando Bissacot     Vinicius Feitosa     Camila Sombra      

Adelaide Lemos     Marília Correa     Rebeca Duran                  
Danielle Pieroni       Maressa Bernardo 

 
 
 
 
 

Parceria 

 

  

       

     

 



Empoderando Refugiadas 

Empresas Apoiadoras 
 
 
 

 
 
 
 

 
Organizações que participaram e apoiaram encontros 
 

Grupo Mulheres do Brasil        Migraflix        Sebrae        LanguageLand                
Rede Mulher Empreendedora    Ministério Público de São Paulo    Tunnel Lab                  

Manicura Express     Governo do Estado de São Paulo CONARE 



Empoderando Refugiadas - Atividades 

1) Treinamento Staff Fox Time– 09/09/2015, Fox Time  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temas discutidos: direitos humanos e empresas, empoderamento feminino, a 
questão dos refugiados e seus direitos no Brasil. 

 
 
 



Empoderando Refugiadas - Atividades 
 

2) Workshop Direitos e Carreira – 04/11/2015, 
Fox Time  
• 17 refugiadas 
• Direitos como refugiadas, mulheres e 

trabalhadoras; como se comportar em uma 
entrevista, empreendedorismo, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

3) Workshop Habilidades & Recursos 
Humanos – 04/02/2016, Grupo 
Mulheres do Brasil 
• 13 refugiadas 
• Ferramentas para melhorar 

Potuguês e educação financeira  
• Sensibilização de RH de 7 empresas 
• Almoço de networking 



Empoderando Refugiadas - Atividades 

4) Oficina Empreendedorismo – 23/05/2016, 
Whirlpool/Consulado da Mulher 
• 20 refugiadas 
• Características empreendedoras; 
Formalização (MEI); comprometimento e 
comunicação no mercado de trabalho; mídia 
sociais e espaços digitais e oportunidades de 
negócio 
 

Atividades durante o projeto 
Entrevista e cadastro individual com Fox 
Time, Sessões de Coaching e mentoring; 
busca por oportunidades de trabalho e 
encaminhamentos para entrevistas; 
apoio a empreendedoras; sensibilização 
de empresas 
 



Empoderando Refugiadas - Resultados 

Resultados até junho de 2016 
• 33 refugiadas participantes; 

• 21 receberam sessões de coaching e mentoring, totalizando 76 horas 
• 11 encaminhamentos para entrevistas (6 com grandes empresas, 5 com 

pequenas). 

• 6 contratações diretas,  2 indiretas; 
 
Apoio a empreendedoras:  

• 1 refugiada conseguiu uma sede para sua organização e recebe mentoria para seu 
negócio social; 

• 1 refugiada ofereceu seus serviços de alimentação em eventos e reuniões dos 
parceiros e participou de um curso para mulheres empreendedoras do Consulado 
da Mulher 



Empoderando Refugiadas - Resultados 

Resultados até junho de 2016 
• 120 representantes de empresas sensibilizados (webinar e evento); 
• Lojas Renner está flexibilizando seus processos de admissão;  
• O Instituto Lojas Renner promoverá, em parceria com o Centro São José e Caritas, 

um projeto que oferecerá curso de costura para cerca de 15 refugiados e 
refugiadas.  

• Reconhecimento internacional em 4 eventos: WEPs Annual Event (UNGC&ONU 
Mulheres – Nova York), GRI Global Conference (Amsterdam), Business Symposium 
(United Nations Alliance of Civilizations - Baku) e projeto selecionado em parcerias 
para os ODS: Partnerships Exchange (United Nations Department of Economic and 
Social Affairs - Nova York) 



Empoderando Refugiadas - Resultados 

Depoimentos de participantes 
• Aprendeu mais sobre seus direitos, principalmente sobre violência contra mulher; 
• Abriu os olhos para como é o mundo dos brasileiros, aprendeu como funciona as 

leis brasileiras, etc 
• Sentiu que tem que estudar mais; 
• Obteve maior autoconfiança e se sentiu empoderada; 
• Ampliou sua rede de amizades durante os encontros promovidos; 
• Recebeu energia positiva no encontro; 
• Pediu que continuemos ajudando, principalmente as refugiadas  que ainda não 

tem RNE. 
 
 “Iniciativas como essa são muito úteis porque 
consigo ter mais informações sobre o que o 
mercado de trabalho espera de mim “ - Jonathan, 
45, Nigeria. 
 
 
 



Empoderando Refugiadas - Resultados 

O projeto viabilizou os seguintes produtos: 
 
• Nota Conceitual 
• Vídeo de sensibilização para empresas sobre o refúgio, gravado durante o 

primeiro workshop com refugiadas. 

• Vídeo sobre o projeto (em produção) 
• Contratação de Refugiados e Refugiadas no Brasil: Dados e Perguntas Frequentes.  
 

 
 
 



Integração de refugiados no 

Brasil 
 

Coordenação de Soluções Duráveis 

Comitê Nacional para Refugiados- CONARE 

 

 

Empoderando Refugiadas 

 

São Paulo, 30 de junho de 2016 



 Obrigada! 
www.mj.gov.br/conare 

integracao.conare@mj.gov.br 

 

 

http://www.mj.gov.br/conare
mailto:integracao.conare@mj.gov.br
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Images/portugues/Galeria/Dia_Mundial_Refugiado/2007/ACNUR 2007- J.R. Ripper.JPG


Projeto ONU Mulheres 
Case - Projeto Piloto  

EMPODERANDO 

REFUGIADAS 



Ser a loja cúmplice da mulher 

moderna, com moda em diversos estilos, 

com qualidade, a preços competitivos, 

em ambientes práticos e agradáveis. 

PROPOSIÇÃO DE VALOR LOJAS RENNER 



Promover o empoderamento 

econômico e social da mulher na cadeia 

de valor têxtil e gerir os recursos 

incentivados da Lojas Renner S.A. para 

projetos sociais. 

Missão do Instituto 



PARCERIA COM ONU MULHERES 

A Lojas Renner é signatária dos 7 Princípios de Empoderamento das 

Mulheres e firmou uma parceria com a ONU Mulheres para contribuir 

para o empoderamento de mulheres e a igualdade de gênero na 

cadeia de valor da Companhia.  

 

Refugiados é um dos temas críticos para a ONU e, em virtude das mulheres 

refugiadas serem um público de maior vulnerabilidade, a ONU Mulheres convidou a 

Lojas Renner a participar do Projeto Empoderando Mulheres Refugiadas. 



Escola de Costura 



 

• Criação de 
metodologia para 
integração 
intercultural 

• Processo 
convencional, com 
acompanhamento 
do padrinho/gestor 

• Entender os direitos 

• Analisar 
documentos de 
admissão 

•Definição de perfil  

•Identificação de vagas 

•Sensibilização de 
gestores 

•Análise de currículos 

•Entrevista com gestor 

Recrutamento e 
Seleção 

Admissão 

Integração 
Treinamento e 

Desenvolvimento 

O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NA 
LOJAS RENNER 

REVISÃO E 
REORGANIZAÇÃO DE 

PROCESSOS  
GRUPO DE TRABALHO ROTINA DE RH 


