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These guidelines are set up to establish the visual brand 
and create consistency across all communication channels 
for Tent. All assets, frameworks, and guardrails are created 
to build a design language that will powerfully express the 
Tent personality across a range of touch points.

This is a living, dynamic document that will grow as the 
design system is cultivated and expanded upon.

Contact

Noni Rossini 

Director of Communications

noni@tent.org

Maia Bix 

Research and Communications Manager

maia@tent.org
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The Logo

The logo represents Tent 
graphically. The combination of 
the iconic cyan triangle and the 
wordmark is the preferred way of 
the logo use. In cases of limited 
space, the icon can appear by 
itself without the wordmark.

Logo Icon
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Logo Safe Zone

The logo requires a certain 
amount of clear space to ensure 
its visibility and readability across 
all channels.

Usage

The clear space should be 
equivalent to the “TE” of 
the wordmark. Use these 
measurements to ensure that 
there is enough space around 
the icon and wordmark.
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Logo and 
Partner Logos

In cases of partner logos, it is 
important to use specific rules to 
give both logos enough space.

Usage

Have a distance of at least 
one triangle to the left and to 
the right of the Tent logo, and 
make sure that both the Tent 
and the partner logos have the 
same height.

The exceptions are longer 
horizontal logos. Make sure that 
they are not higher than ⅓ of the 
Tent logo.
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Logo Color and 
Background

To guarantee the readability of 
the logo, it should be placed 
on a white background. In case 
of background images, ideally, 
the logo is placed on a white 
solid overlay to guarantee its 
readability in every size.
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Don’ts

Don’t change the color of the icon.

Don’t place the logo on vibrant color 
backgrounds.

Don’t change the color of the wordmark.

Don’t scale just one part of the logo.

Don’t stretch or rotate the logo.

Don’t use the cyan logo on a black 
background.
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Typeface

The brand typeface is 
Aktiv Grotesk, available 
in six weights.

Aktiv Black
Aktiv Extra Bold
Aktiv Bold
Aktiv Regular
Aktiv Light
Aktiv Thin

Aktiv Grotesk 
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Color
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Primary Palette

Main
HEX  #73CCE0
RGB  115  204  224
CMYK  50  0  0  5

Charcoal
HEX  #0B181E
RGB  11  24  30
CMYK  10  10  10  95

Tiffany
HEX  #07BEB8
RGB  7  190  184
CMYK  70  0  30  3

Mine Shaft
HEX  #444444
RGB  68  68  68
CMYK  0  0  0  85

Rich Black
HEX  #093A3E
RGB  9  58  62
CMYK  100  31  38  78

Silver Chalice
HEX  #999999
RGB  153  153  153
CMYK  0  0  0  40 

Gallery
HEX  #EEEEEE
RGB  238  238  238
CMYK  0  0  0  15 
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Secondary Tiffany
HEX  #00C7C4
RGB  0  199  196
CMYK  80  0  25  0  

Secondary lime
HEX  #B8CF54
RGB  184  207  84
CMYK  40  0  70  0

Secondary Navy
HEX  #05426B
RGB  5  66  107
CMYK  100  75  15  30

Secondary purple
HEX  #786EBD
RGB  120  110  189
CMYK  60  55  0  5

Secondary Pink
HEX  #FC7A99
RGB  252  122  153
CMYK  0  75  15  0

Secondary Orange
HEX  #F68C60
RGB  246  140  96
CMYK  0  55  65  0

Secondary Palette
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Photography
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Photography 
Overview

People should be the main 
focus in every photograph.

The protagonists should be 
shown in their natural 
environment, preferably at 
work and/or surrounded by 
other people in a community.

The images should not look 
staged, but rather have 
documentary aesthetic to them.

All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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People

Every image should have at 
least one person in focus; 
this should be in an authentic 
moment, either at work or in 
a group of people.

If images are shown together, 
in a magazine for example, make 
sure that there is diversity across 
the images as a whole

All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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Environment & Light

The environment should feel 
authentic and professional. 
Natural light settings are 
preferred, while studio set-ups 
or staged scenarios should 
be avoided.

All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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Don’ts
All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 

No political messages.

Be aware of clichés.

No black-and-white photography.

No violence.

No children/minors.

No dramatic images. 
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Layouts
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Presentations

Our presentation template 
includes varied styles enabling 
us to stay consistent when 
showcasing different forms of 
informaton.

Tent’s primary, neutral and 
bright color palettes are used, 
although white should be the 
main color of use.

The examples show how we 
are minimilistic in our design 
approach - using white space, 
with pings of our neutral color 
palette where the information 
we are presenting allows. 

TENT.ORG

How Business 
Can Harness 
Refugee 
Talent

TENT.ORG

-2.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

We see surges in new refugees and very few
refugees able to return home

Refugees,Millions

TENT |  THE REFUGEE CRISIS

Source: UNHCR; UNRWA

10

■ New refugees  | ■ Refugees returning home

TENT.ORG

2
THE REFUGEE

CRISIS
THE TENT 

PARTNERSHIP
FOR REFUGEES

1 3
BUSINESSES’

COMPARATIVE
ADVANTAGE

4
THE CASE

FOR HELPING
REFUGEES

5
NEXT

STEPS

TENT |  CONTENTS

Contents

2

TENT.ORG

Businesses have the greatest impact when they
leverage their core competencies to help refugees

Hiring + Training 
Integrate refugees into your 
workforce through hiring
and training 

Entrepreneurship
Support and enable refugee 
entrepreneurs and small 
businesses

Supply Chains
Leverage global supply chain 
and vendors to support 
refugees

Service Delivery
Tailor commercial goods
+ services to better reach 
refugee populations

TENT |  BUSINESSES’  COMPARATIVE ADVANTAGE 17

TENT.ORG

TENT |  THE TENT PARTNERSHIP

Our mission
Tent mobilizes the business 
community to improve the lives 
and livelihoods of the nearly 26 
million refugees forcibly displaced 
from their home countries

4

TENT.ORG

Latin America

Source: UNHCR/IOM

Countries hosting significant numbers of refugees

Latin America is hosting nearly

4 million  
refugees

Source countries for significant numbers of refugees

Mexico
80,000

Venezuela

Honduras
Guatemala

El Salvador
Panama
100,000

Colombia
1.4 million

Ecuador
330,000

Peru
860,000

Brazil
210,000

Chile
370,000

Argentina
145,000

TENT |  THE REFUGEE CRISIS 13

All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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Front Covers

Demonstrated here is how 
we build the front covers for 
our reports. 

Print collateral is to be created 
on a six-column grid.

All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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Report Spreads

The inside of our reports 
is also  to be created on a 
six-column grid.

All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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Reports

A via laboral, sobretudo aquela do trabalho formal, se 
torna a principal forma de integração dessas pessoas. 
O gráfico a seguir mostra o número de carteiras 
de trabalho emitidas por categorias migratórias, 
apontando para a grande vontade e disponibilidade 
dessas pessoas em trabalhar no país. 

É importante ressaltar que a contratação de 
refugiados e solicitantes de refúgio oferece 
inúmeras vantagens, elencadas na seção abaixo 
“Por que contratar refugiados?”, mas também pode 
apresentar desafios de ordem cultural para a empresa 
ou negócio do contratante, esses apresentados 
na sessão “Pequeno Guia Cultural – Transpondo 
Desafios”. A escolha desse caminho exige seriedade 

e comprometimento de empregadores que devem 
estar preparados para compreender e mitigar tais 
desafios. É preciso estar preparado para facilitar 
a integração dessas pessoas, garantindo assim 
um menor percentual de turnover para a sua 
empresa, que colherá os benefícios de um corpo de 
trabalhadores diverso e vibrante.    

Finalmente, sublinhamos que migrantes e refugiados 
oferecem muito mais do que um contingente de 
mão-de-obra barata, ideia bastante cristalizada no 
imaginário empresarial brasileiro. Essas pessoas, em 
busca de oportunidades para viver e prover uma vida 
digna às suas famílias têm muito a oferecer para a sua 
empresa ou negócio.  

      Figure 4  |  Refúgio concedido no Brasil por país de origem (%) - 2010 a 2018        Figure 6  |  Número de Carteiras de Trabalho e Previdência Social emitidas para migrantes, por ano, segundo status 
migratório– 2010 a 2018

  Figure 5  |  UF de cadastro da solicitação de refúgio

Fonte: Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados (ACNUR) Base de Dados do ACNUR para Populações, 2019.

Fonte: Elaborado pelo OBMigra a 
partir dos dados do Ministério da 
Economia, CTPS, 2010-2018 

Temporário: não nacionais que 
ingressam no país para desenvolver 
atividade por prazo determinado, 
migrantes contemplados pelo 
Acordo de Residência do Mercosul; 
atividades profissionais, acadêmicas 
ou religiosas, como professores, 
cientistas, jornalistas, artistas, 
desportistas, Programa Mais 
Médicos, viajantes a negócios ou 
com algum contrato de trabalho 
com entidade pública ou privada; 
so- licitantes de refúgio com pedido 
denegado; vistos de cortesia a 
diplomatas e seus familiares; e a 
novaiclassificação – visita negócios.

FONTE: STI-MAR (até novembro/2019)
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Morbi luctus est vel enim hendrerit 
ornare placerat eget turpis. Proin 
efficitur orci sit amet feugiat 
scelerisque. Praesent mattis eget 
felis nec lacinia.

BRASIL, FORMADO E CONSTRUÍDO POR 
MIGRANTES E REFUGIADOS:

A história do Brasil é pautada pelos fluxos migratórios 
que o formaram. Desde o início do processo de 
constituição do Estado-nação pessoas vindas de 
outros países, de maneira voluntária ou trazidos 
forçosamente, e os povos originários, trabalharam em 
sua construção. Ao final do século XIX e início do século 
XX, o país recebeu importantes fluxos migratórios. Do 
Japão – que enfrentava crise econômica, do Oriente 
Médio – formado por pessoas que, acima de tudo, 
buscavam liberdade religiosa e, posteriormente, do 
Chile – formado por aqueles que buscavam refúgio da 
ditadura militar.  
Frente a este histórico, o Brasil foi o primeiro país 
do Cone Sul a ratificar, em 1960, a Convenção 
Internacional de 1951, relativa ao Estatuto do 
Refugiado. Foi também o primeiro da região a sancionar 
uma lei nacional especificamente voltada para o refúgio 
em 1997. Em 1998 estabeleceu o CONARE – Comitê 
Nacional para os Refugiados – e em 1999, o Programa 
de Reassentamento Solidário para este mesmo público. 

As imigrações para o Brasil voltaram a crescer no 
século XXI
Já no século XXI, o Brasil acolheu diversas ondas 
migratórias, sobretudo de pessoas que se refugiaram 
no país enquanto fugiam de instabilidades políticas 
– angolanos, congoleses, sírios; econômicas – 
bolivianos, senegaleses, bengaleses; e de desastres 
naturais – haitianos.

O fluxo migratório mais recente é o de refugiados e 
migrantes venezuelanos, que já representa o maior 
fluxo migratório para o Brasil do século XXI. Desde 
2016, nacionais da Venezuela, país fronteiriço ao 
norte do Brasil, vêm chegando ao país em busca 
de uma alternativa para a fome, a violência e a 
instabilidade política de seu país.

A Polícia Federal estima que cerca de 260 mil 
venezuelanos vivem atualmente no país. 58% (75.903) 
das pessoas deste grupo está em Roraima, 12,7% 
(16.579) em Manaus, e somente 9,2% (11.903) está 
em São Paulo, onde historicamente se concentrou 
a maioria dos fluxos de refugiados e migrantes 
internacionais no Brasil. 

Olhar para a história do país nos ensina a melhor 
compreender a mobilidade humana, que pode ser 
desencadeada por fatores políticos e religiosos, mas 
também sociais, econômicos e ambientais. Esses 
fluxos podem ser observados na vida cotidiana de um 
país diverso e miscigenado, que tem sua identidade 
galgada na mobilidade. É importante, portanto, que 
comecemos este diálogo tendo em mente a premissa 
de que somos todos migrantes, como diz um dos 
motes de uma campanha do Ministério da Justiça de 
combate à xenofobia2.

Este é um guia que tem o objetivo de apresentar 
os caminhos e ferramentas para empresas ou 
negócios que estejam buscando contratar refugiados 
e solicitantes de refúgio3. Para tanto, ele busca 
humanizar fluxos migratórios para compreendermos 
que esses são sempre formados por indivíduos em 
busca da sobrevivência e de condições mais dignas 
de vida. Como todos nós, essas são pessoas dotadas 
de direitos humanos e liberdades fundamentais, bem 
como responsáveis por corresponder com seus 
deveres no país de acolhida4.  

1.
Introdução 

7

GUIA PARA A CONTRATAÇÃO REFUGIADOS E SOLICITANTES DE REFÚGIO  |  GARANTINDO UMA INCLUSÃO DE SUCESSOGUIA PARA A CONTRATAÇÃO REFUGIADOS E SOLICITANTES DE REFÚGIO  |  GARANTINDO UMA INCLUSÃO DE SUCESSO

também em cidades de pequeno e médio porte, que 
na maioria dos casos não contam com a presença 
de sociedade civil especializada, e que talvez nunca 
tenham recebido grupos de migrantes em situação de 
vulnerabilidade e em busca de integração laboral. 

Talvez esse seja o maior desafio deste guia: chegar 
a esses locais e servir como fonte de informação 
também para empresas ou negócios fora dos 
grandes centros e sem familiaridade com o tema, 
mas que gostariam de incluir população refugiada ou 
solicitante de refúgio em seu quadro de funcionários.

O QUE FAZER CASO SUA EMPRESA OU NEGÓCIO 
ESTEJA FORA DAS GRANDES CAPITAIS E TENHA 
INTERESSE EM CONTRATAR PESSOAS SOB A 
PROTEÇÃO DA LEI DO REFÚGIO?  

  Dada a urgência com que precisam 
estabelecer um meio de subsistência 
para si e para as famílias que muitas 
vezes ficaram em seus países, esses 
indivíduos geralmente estão dispostos 
a se locomover, se estabelecer em 
novas localidades, e até mesmo a 
aceitar trabalhos que impliquem 
deslocamento constante.  

Caso sua empresa esteja fora dos grandes polos 
econômicos do país, é provável que você tenha mais 
dificuldade para encontrar alguma instituição que 
faça a mediação deste tipo de contratação. Neste 
caso, alguns caminhos podem ser tomados: 

1. Entre em contato com a Tent Partnership for 
Refugees, que poderá auxiliar sua empresa a 
desenhar um plano estratégico para abordar o 
tema;

2. Entre em contato com alguma organização 
da sociedade civil listada no apêndice e veja 
se existe a possibilidade de se organizar um 
processo seletivo à distância;

3. Identifique a instituição que mais se adequou ao 
perfil de sua vaga, busque informar-se sobre a 
metodologia por ela utilizada e se organize para 
se deslocar até a cidade em que ela atua para 
realizar o processo seletivo presencialmente. 
Considere a necessidade de organizar também o 
deslocamento dos funcionários contratados;

4. Entre em contato com uma organização 
internacional, como o ACNUR, e peça orientação;

5. Tem sido cada vez mais comum grupos 
de refugiados e solicitantes de refúgio 
se organizarem através de coletivos e/ou 
associações com o objetivo de se manterem 
próximos e articulados dentro da comunidade em 
que estão inseridos. Busque informações sobre 
esses coletivos para que através deles também 
possa se conectas com potenciais candidatos 
para sua vaga. 

Seja agente ativo da mudança em sua sociedade. 
Informe-se e leve a informação para a sua cidade, 
rompendo, assim, com ciclos de desinformação 
e xenofobia. 
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All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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Infographics - 
Color
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21%

21%

Libéria

Single-Shade 
Diagrams

Tent’s bright color palette and 
color shades should be used for 
diagrams. Ensure that if you have 
multiple diagrams per page, the 
same shades should be used 
across the diagrams.
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Multi-Shade 
Diagrams

In the case of diagrams with 
more than three data points, 
please use a combination of our 
primary color palette and our 
bright color palette.

If there are more than seven data 
points, the neutral color palette 
can also be introduced so that 
each data point has a unique 
color and is easy to identify.
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Social

Announcing the 
newest member 
of the Tent Partnership:

Announcing the 
newest member 
of the Tent Partnership:

Partnership Announcements

TENT BRAND GUIDELINES SOCIAL 30



Social

60%
of Venezuelan refugees plan 
to have family members join 
them in their host country 60%

of Venezuelan refugees plan 
to have family members join 
them in their host country

60%
of Venezuelan refugees plan 
to have family members join 
them in their host country

Stat Cards

All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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Social

The experience of Venezuelan 
refugees in Colombia and 
Peru and how the business 
community can help

60%
of Venezuelan refugees plan 
to have family members join 
them in their host country 

The experience of Venezuelan 
refugees in Colombia and 
Peru and how the business 
community can help

The experience of Venezuelan 
refugees in Colombia and 
Peru and how the business 
community can help

Photo Card w/ Text

All images are samples only and should not be published. 
To be replaced with licensed or self produced photography. 
Tent does not own the rights to these images. 
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Social

Guia para a contratação 
de refugiados e 
solicitantes de refúgio
Garantindo uma inclusão 
de sucesso

TENT.ORG
Com o apoio de

New Report:

Guia para a contratação 
de refugiados e 
solicitantes de refúgio
Garantindo uma inclusão 
de sucesso

TENT.ORG
Com o apoio de

Guia para a contratação de 
refugiados e solicitantes de refúgio
Garantindo uma inclusão de sucesso

New Report:

Ut hil et eos et re, cor sant quam 
inissim agnatem nis ipici conest 
in porae volupta tquatur? Qui ute 
dolut quunt doluptibus aut inciis 
ute duci dolorum is qui te veritatet 
facium as illessit dendios.

—  BLAIR PETERSON
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