
A Tent Partnership for Refugees 
Como se associar

Sobre a Tent

A Tent Partnership for Refugees é uma coalizão de mais de 200 grandes empresas em todo mundo 
comprometidas em integrar os refugiados economicamente. Se a sua empresa já está tomando medidas para 
integrar refugiados ou está estudando como fazê-lo, esperamos que se junte a nós.

O que esperamos dos nossos membros 

Participe
Participe ativamente comparecendo 

a pelo menos um evento realizado 
pela Tent por ano

Compartilhe
Compartilhe experiências, lições 

e melhores práticas de seus 
esforços com refugiados  

realizados com a Tent

Conecte
Conecte a Tent com outras  

empresas que possam estar 
interessadas em fazer mais  

para refugiados
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Dê um passo concreto no sentido de integrar refugiados: se você ainda não o fez, esse 
passo poderia ser desenvolver um novo projeto, programa ou “teste piloto”, ou até mesmo 
comunicar que você estudará possíveis maneiras de integrar  refugiados (por exemplo, a 
oportunidade de contratar refugiados no Brazil). Se a sua empresa já tomou medidas para 
integrar refugiados, nenhuma ação adicional será necessária!

Preencha nosso formulário de associação: forneça o máximo de informações a respeito de 
seu trabalho atual sobre questões relacionadas a refugiados e seus planos futuros. Estas 
informações nos permitirão apresentar à sua empresa oportunidades personalizadas para 
integrar  refugiados. 

Trabalhe conosco para anunciar durante nosso próximo evento que sua empresa está 
ingressando na Tent Partnership: ao criar mais visibilidade para o trabalho que sua empresa 
está realizando com refugiados, você facilitará para que outras empresas façam o mesmo.

NENHUMA TAXA OU CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA É NECESSÁRIA PARA SE ASSOCIAR À TENT OU 
USAR NOSSOS SERVIÇOS



Os serviços que prestamos aos nossos membros

1. �FORNECIMENTO�DE�ORIENTAÇÃO�INDIVIDUALIZADA
Com base em avaliações imparciais das realidades políticas e jurídicas dos mercados em que você
atua, trabalhamos em conjunto com sua empresa para ajudá-lo a criar projetos mais bem adaptados
às suas operações comerciais. Também oferecemos apoio personalizado para ajudá-lo a comunicar
efetivamente seus esforços com refugiados.

2. SELEÇÃO�DE�MELHORES�PRÁTICAS
Contamos com a vasta experiência das empresas participantes na nossa rede para identificar as
práticas mais eficazes para trabalhar com refugiados. Compartilhamos esses aprendizados ao:

• Realizar workshops para reunir empresas
líderes na Europa, América do Norte e
América Latina.

• Organizar webinars mensais onde empresas
como a IKEA e a Starbucks compartilham
aprendizados práticos do trabalho que
realizam com refugiados.

• Facilitar conexões individuais com empresas
pares na Tent Partnership.

• Publicar kits de ferramentas de
empregadores, fornecendo um manual
passo a passo para contratar refugiados,
disponível também para o Brazil.

• Publicar guias com coletâneas das melhores
práticas, como nosso guia da Tent-Deloitte
sobre táticas para integrar refugiados na
força de trabalho.

• Criar apresentações de treinamento para
recursos humanos e outros departamentos
sobre vários temas, tais como a forma de
adaptar o processo de contratação para
incluir refugiados.

• Desenvolver “estudos de caso”
apresentando abordagens inéditas e
inovadoras de empresas como a Levi’s e
a Sunshine Bouquet.

3. REALIZAÇÃO�DE�PESQUISAS�DE�PONTA
Encomendamos pesquisas exclusivas que ajudam a respaldar as decisões de negócios para trabalhar
com refugiados. Por exemplo, realizamos uma pesquisa entre 30.000 consumidores na Europa,
América do Norte e América Latina, para compreender a percepção que eles têm de empresas que
trabalham com refugiados de maneiras diferentes. Também trabalhamos com o Fiscal Policy Institute
para mostrar que as taxas de retenção de refugiados são significativamente mais altas do que as de
outros trabalhadores que não são refugiados.

4. RELAÇÃO�COM�OS�MELHORES�PARCEIROS�DE�IMPLEMENTAÇÃO�DO�SETOR
Embora a Tent não seja uma organização implementadora (não trabalhamos diretamente com
refugiados), temos uma rede de parceiros pré-selecionados e qualificados em todo o mundo que
entendem o contexto local e têm acesso às redes locais de refugiados. Dependendo do mercado
específico e do tipo de atividade em que sua empresa possa estar interessada, podemos recomendar
o melhor parceiro local.




