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Maior engajamento 
e motivação entre 
suas equipes

Alto comprometimento da 
colaboradora refugiada 
com as funções

Menor taxa de 
rotatividade

Maior diversidade no 
ambiente de trabalho. 

Se sua empresa ou instituição deseja fortalecer 
as oportunidades de desenvolvimento econômico 
de mulheres refugiadas e migrantes no Brasil, 
faça parte de uma das iniciativas que promovem 
a inclusão delas no mercado de trabalho.

Não é apenas a coisa certa a fazer, é também 
bom para os negócios e para a sociedade.

São iniciativas independentes uma da outra, porém complementares. Se 
sua empresa fizer parte de uma delas, avançar para uma das outras propostas 
ajuda a amadurecer o processo de inclusão de mulheres refugiadas.

Todas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aos Princípios 
Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos. Além disso, empresas 
que promovem a inclusão de pessoas refugiadas relatam múltiplos benefícios:



 ¢ Objetivo: Fomentar a empregabilidade 
de mulheres refugiadas e migrantes 
no mercado de trabalho brasileiro.

O projeto, atualmente em sua 7a edição, abrange 

refugiadas e migrantes venezuelanas acolhidas 

em abrigos emergenciais em Boa Vista. O perfil 

inclui também mulheres LGBTIQ+, mulheres 

com deficiência e maiores de 50 anos.

Nele, as empresas interessadas em promover a 

inclusão de refugiadas no mercado de trabalho 

podem colaborar por meio da contratação, 

capacitação ou financiamento de atividades 

que contribuem com o empoderamento 

econômico de mulheres refugiadas. 

Desenvolvido por ACNUR (Agência da 
ONU para Refugiados), ONU Mulheres 
e Pacto Global da ONU no Brasil

 ¢ Objetivo: Divulgar negócios 
de pessoas refugiadas e migrantes 
empreendedoras, incluindo 
mulheres refugiadas e migrantes.

Por meio da plataforma, que oferece 

visibilidade aos negócios liderados por 

pessoas refugiadas no Brasil, é possível 

comprar produtos e se comunicar 

diretamente com as empreendedoras. 

A maioria dos empreendimentos 

divulgados pertencem a mulheres.

Desenvolvido por ACNUR e Pacto 
Global da ONU no Brasil

 ¢ Objetivo: Garantir que políticas 
e estratégias de empresas públicas, 
privadas e instituições fortaleçam os 
direitos econômicos e as oportunidades 
de desenvolvimento entre venezuelanas 
refugiadas e migrantes. 

O programa apoia empresas do setor privado a 

desenvolver e implementar um plano de ação 

para o empoderamento econômico de mulheres 

refugiadas e migrantes. O primeiro passo é a 

assinatura da Carta de Compromisso, momento 

em que a empresa mostra para a sociedade 

seu comprometimento com o empoderamento 

das mulheres refugiadas e migrantes.

Desenvolvido por ONU Mulheres, Fundo de 
População das Nações Unidas (UNFPA) e ACNUR 
com o financiamento do Governo de Luxemburgo. 

 ¢ Objetivo: Fomentar trocas e  
aprendizagem entre as empresas  
participantes, focando na contratação inclusiva 
de pessoas refugiadas e migrantes, incluindo 
desafios, oportunidades e boas práticas. 

Atualmente, o fórum conta com mais de 40 

empresas e organizações membros, que se 

reúnem periodicamente em treinamentos, 

webinars, mentorias e outras atividades para 

compartilhar conhecimento e experiências 

sobre a inclusão de pessoas refugiadas. 

Desenvolvido por ACNUR e Pacto  
Global da ONU no Brasil



COMO SE ENGAJAR?

Quero buscar referências e iniciar o processo de 
inclusão de pessoas refugiadas na minha empresa

Quero capacitar 
pessoas refugiadas

Quero incentivar empreendedoras, divulgar/comprar produtos de 
refugiadas e desenvolver o empreendedorismo entre refugiadas

Quero apoiar mulheres refugiadas e migrantes mas não sei como 
adequar as capacidades, interesses e processos para isso

Já contrato e tenho um case de sucesso 
na inclusão de pessoas refugiadas

o Fórum promove uma série de palestras, workshops e treinamentos
para que as empresas possam iniciar a jornada de inclusão de pessoas
refugiadas com apoio de especialistas e outras empresas.

sua empresa pode patrocinar cursos de qualificação profissional para mulheres 
refugiadas e migrantes ingressarem no mercado de trabalho brasileiro.

a plataforma oferece um catálogo com mais de 100 
pessoas refugiadas empreendedoras no Brasil.

o programa apoia empresas na construção de um plano de ação para o
empoderamento econômico de mulheres refugiadas e migrantes.

sua empresa poderá assinar uma carta de compromisso, traçar metas e 
receber orientação especializada para monitorar e alcançar estas metas.

divulgue sua boa prática na plataforma e busque se tornar uma empresa 
mobilizadora, principal categoria do Fórum, que destaca as referências 
no tema e oferece um canal de engajamento com outras empresas.

o programa apoia a empresa a adaptar os processos já existentes e oferece
ferramentas para aumentar a perspectiva de gênero, garantindo que as
iniciativas também alcançarão as  mulheres refugiadas e migrantes.

sua empresa pode oferecer capacitações voltadas ao empreendedorismo.



DIFERENTES FORMAS DE SE ENGAJAR

Minha empresa não tem disponibilidade para contratar no momento, 
mas quero engajá-la no processo de inclusão de mulheres refugiadas

a empresa pode contratar buffets, comprar produtos, realizar feiras 
internas multiculturais e divulgar os pequenos negócios, além de 
financiar outras atividades essenciais à inclusão desta população.

Para empresas que desejam aumentar o engajamento com a igualdade de gênero e o 
empoderamento das mulheres, recomendamos conhecer e tornar-se signatária dos WEPs 
- Women Empowerment Principles (Princípios do Empoderamento das Mulheres), uma
iniciativa global conjunta da ONU Mulheres e Pacto Global. Os WEPs são a plataforma
orientadora para empresas sobre como empoderar as mulheres no ambiente de
trabalho, no mercado e nas comunidades e são baseados em práticas reais de negócios
e informações coletadas em todo o mundo. Para conhecer mais acesse: weps.org

Mesmo depois de se engajar em uma das iniciativas, sua empresa pode amadurecer 
o processo de inclusão de mulheres refugiadas com outras iniciativas. Por exemplo:

A empresa assinou a carta de 
compromisso do Moverse e 
traçou metas para a contratação 
de pessoas refugiadas

A empresa já contrata 
refugiadas, por meio 
do Empoderando 
Refugiadas

o projeto impulsiona
essa estratégia

a participação no Fórum 
incentiva o alcance 
dos compromissos

participar do Fórum pode potencializar as trocas de 

experiência com outras empresas engajadas na causa e 

fazer benchmarking para desenvolver novas estratégias

O programa Moverse poderá apoiar na compreensão das possibilidades e interesses da 
instituição e no desenvolvimento de um plano de ação para o empoderamento econômico de 
mulheres refugiadas e migrantes, indicando possíveis relações com uma ou mais iniciativas.

http://weps.org


Empoderando Refugiadas
acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas
empoderandorefugiadas@pactoglobal.org.br 

Fórum Empresas com refugiados
empresascomrefugiados.com.br/forum
empresascomrefugiados@pactoglobal.org.br

Plataforma Refugiados Empreendedores
refugiadosempreendedores.com.br
tarantin@unhcr.org 

Moverse
onumulheres.org.br
flavia.muniz@unwomen.org

PARA MAIS 
INFORMAÇÕES:

http://acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas
http://empresascomrefugiados.com.br/forum
http://refugiadosempreendedores.com.br
http://onumulheres.org.br

