


PERFIL – JOÃO MARQUES – IDEALIZADOR DO PARR

• 59 anos;

• Casado;

• Graduado em Administração, Ciências Jurídicas,

Relações Governamentais e Especialista em Lei

Imigratória;

• Sócio Fundador da EMDOC e HRS , atuando há mais de

40 anos no ramo imigratório e realocação;

• Idealizador do PARR.



• HRS Relocation International fundada em 2007, por João
Marques;

• Sede de negócios nos Estados Unidos;

• Os times de Operações e Financeiro estão alocados no Brasil;

• Especialização em serviços de Imigração e Relocation com
operação na América Latina e Caribe (26 países), parcerias na
Europa, Ásia, África e Oceania.

• Fundada em 1985, por João Marques da Fonseca Neto.

• Especializada em: Imigração; Transferências para o 
Exterior e Relocation.



RESPONSABILIDADE SOCIAL

É um programa pioneiro no Brasil e no mundo, que teve início em 2011, através de diálogos iniciados
na 1ª Oficina sobre Trabalho e Emprego para Refugiados, promovida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR em Brasília. Além
do ACNUR, o PARR também conta com o apoio da Caritas Arquidiocesana de São Paulo.

Tem por missão prestar auxílio aos refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil que buscam sua
recolocação no mercado de trabalho, bem como elevar o conhecimento das corporações,
independentemente de seu tamanho.

O programa possui hoje um dos maiores bancos de dados eletrônicos do país, exclusivamente sobre
esse público, e as informações coletadas contêm dados essenciais para um mapeamento detalhado do
perfil pessoal, acadêmico e profissional desses refugiados e solicitantes de refúgio, com o objetivo de
melhor inseri-los no mercado de trabalho nacional.



• 2.163 refugiados(as) e solicitantes de refúgio 

cadastrados no programa; 

• 2.754 atendimentos realizados;

• 265 empresas parceiras;

• 677 encaminhamentos;

• 767 impactados – pessoas que procuram o 

PARR, mas são encaminhados para outros 

projetos parceiros do programa;

• 226 contratações efetivadas.

NÚMEROS DO PARR DESDE 2011



5. República
Democrática do 
Congo - Francês

4. Nigeria
Inglês

1. Angola
Português

6. Síria
Árabe

2. Camarões
Francês

3. Guine-Bissau
Português
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PROJETO JOVENS APRENDIZES REFUGIADOS

Idealizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, visa a inserção em programas de
capacitação e emprego, como o “Jovem Aprendiz” - aprendizagem profissional
direcionada ao ambiente corporativo, para que o jovem desenvolva as habilidades
necessárias para ser devidamente integrado ao mercado de trabalho brasileiro e
possa conquistar sua autonomia financeira ou complementar a renda familiar.

No final de outubro de 2017, a primeira turma com 24 alunos se formou e agora
estão todos em processos seletivos, aptos para serem contratados na modalidade
Jovem Aprendiz.

Parceiros: PARR, Grupo Segurador BB Mapfre e Instituto Techmail.



PROJETO CALEIDOSCÓPIO

O Projeto Caleidoscópio é uma iniciativa do Instituto Yiesia, voltada à integração social e laboral de profissionais com
sólida formação acadêmica e relevante experiência corporativa, e que se encontram em situação de refúgio no Brasil.

O projeto busca aproximar empresas brasileiras, de pequeno e médio porte, desses talentos estrangeiros com o
objetivo de promover transformações na cultura organizacional das empresas, aumentar a sua rentabilidade e
fomentar inovação por meio de um olhar externo, tendo esses profissionais como protagonistas do processo.

A iniciativa está alinhada com os objetivos da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, do Pacto Global da
ONU, em especial com os Objetivos 8 e 10 (ODS8 – Trabalho Decente e Desenvolvimento Econômico e ODS10 –
Redução das Desigualdades) e também com a Declaração de Nova Iorque de 2016.

Parceiros: PARR, Instituto Yiesia, EMDOC, e outras.



PROJETO EMPODERANDO REFUGIADAS

É uma iniciativa do Pacto Global da ONU, ACNUR e ONU Mulheres.

Visa empoderar economicamente mulheres refugiadas e inseri-las no mercado de trabalho brasileiro.

Na primeira edição foram oferecidos workshops sobre planejamento financeiro e profissional, direitos como
refugiadas, mulheres e trabalhadoras, habilidades práticas para melhorar o português, sessões de coaching e
empreendedorismo, netwoking, para mulheres provenientes de diversos países, tais como: Síria, Angola, República
Democrática do Congo e Colômbia.

Ao longo de 2017, elas participaram de
encontros mensais que abordaram
questões como mercado de trabalho,
direitos e cultura brasileira, saúde & bem-
estar e empreendedorismo. Também
passaram por sessões de coaching e
encaminhamento para entrevistas de
emprego.

A segunda edição contou com a participação de 30 mulheres atendidas pelo PARR, Caritas Arquidiocesana de São
Paulo e outras organizações parceiras do ACNUR no Brasil.



PROJETO TALENTOS INVISÍVEIS

Campanha publicitária de alcance nacional, que ressalta as qualificações profissionais de refugiados
(homens e mulheres) de diferentes nacionalidades, representando a diversidade da população
refugiada que vive no Brasil, além de destacar suas capacidades e minimizar os estereótipos
associados às pessoas em situação de refúgio.

Parceiros: PARR, EMDOC, ACNUR e Linkedin.

Assista o vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=FLVQm_gKQtU



O PARR foi o vencedor, por dois anos consecutivos 2016/2017, do prêmio de Sustentabilidade da

Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, na categoria PME’s.

PREMIAÇÕES



ESTRATÉGIAS PARA EMPREGABILIDADE DOS IMIGRANTES 

ORIUNDOS DA VENEZUELA

O PARR é responsável pelo cadastro de todos os imigrantes
venezuelanos em São Paulo, que é coletado por meio de
entrevistas em todos os abrigos em que os mesmos estão
alocados.

O Programa também é responsável por coletar informações,
trata-las e divulgá-las para o ACNUR e demais parceiros
envolvidos.

Além disso o PARR propôs um Fluxograma de
Empregabilidade dos Imigrantes Venezuelanos, registrando
seus passos desde o momento da entrada no Brasil até a
contratação.

Atualmente 100% dessas pessoas estão registradas em um
banco de dados, conforme apresentado nos gráficos a
seguir.



IMIGRANTES E REFUGIADOS BRASILEIROS BILIONÁRIOS

Joseph Safra – Nascido em Beirute, em 1938, veio ao Brasil nos anos 1950 e hoje é naturalizado brasileiro. Seu pai, Jacob Safra,
era banqueiro em Beirute, e ele tornou-se co-fundador do banco Safra por aqui.

Sasson Dayan – Libanês naturalizado brasileiro, começou a carreira no setor bancário no Líbano. Migrou para o Brasil nos anos
1950 e fundou o bando Daycoval, especializado em empresas de médio porte.

Chaim Zaher – Nascido no Líbano, veio para o Brasil aos 6 anos de idade. Um dos seus primeiros empregos como imigrante
naturalizado brasileiro foi como porteiro de escola, em Araçatuba/SP. Hoje é dono de um dos maiores grupos educacionais, o
grupo SEB.

Patrick Iarragoiti – Francês natualizado brasileiro, é herdeiro do grupo Sul América, que foi fundado pelo seu avô, o espanhol
Joaquim Sanchez Larragoiti, em 1959.

Régis e Ghislaine Dubrule – O casal de franceses naturalizados brasileiros criaram a Tok&Stok em 1978. Fugiram da crise do
petróleo que abalou a economia europeia e Régis havia conseguido emprego no Brasil. Ele saiu da empresa para criar a loja de
móveis com a ajuda da mulher.

Miguel Krigsner – Boliviano, descendente de alemães e naturalizado brasileiro. Chegou ao Brasil aos 11 anos de idade e aqui
fundou O Boticário em 1977, que se tornou a segunda maior empresa de cosméticos do Brasil.

Michael Klein – Filho de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. Nasceu na Alemanha e naturalizou-se brasileiro.

Elie Horn – Sírio naturalizado brasileiro, fundou a Cyrela – maior incorporadora do país. Chegou ao Brasil aos 11 anos de idade.

Mitsuo Matsunaga – Genro de Yoshizo Kitano, fundador da Kitano – que deu origem à Yoki, nasceu no Japão e naturalizou-se
brasileiro.



IMIGRANTES NORTE AMERICANOS E FAMOSOS BILIONÁRIOS
Levi Strauss (18299 – 1902) – Alemão, criou a grife Levi’s, que se popularizou logo após a Segunda Gerra Mundial;

Touro Sentado (1831-1890) – Chefe sioux Tatanka Iyotake, um dos mais célebres nativos dos Estados Unidos, viveu 4 
anos como refugiado;

Albert Einstein (1879 – 1955) – Autor da Teoria da Relatividade e Prêmio Nobel de Física;

Béla Bartók (1881 – 1945) – Compositor, pianista e musicólogo, migrou para os EUA em 1940;

Marlene Dietrich (1901 – 1992) – Atriz e cantora alemã. Adquiriu a nacionalidade americana em 1939;

Geoge Weidenfeld (1919) – Editor nascido em Viena, foi para Londres onde se tornou barão;

Henry Kissinger (1923) – Natural da Baviera – Alemanha, foi secretário de Estado nos EUA;

Milos Forman (1932) – Tcheco, fugiu após a Primavera de Praga. Dois Oscar (Um Estranho no Ninho e Amadeus);

Madeleine Albright (1937) – Primeira secretária de Estado Americana (governo Bill Clinton), logo após ter sido 
embaixadora americana da ONU. Nasceu na República Tcheca e fugiu para os EUA em 1948.



CASES EMDOC E HRS RELOCATION – IMIGRANTES E REFUGIADOS

Patrícia – Venezuela - CEO HRS Relocation

Bas – Holanda – Advogado em Direito Internacional

Mayera – Paquistão – Jovem Aprendiz Área Financeira

André – República Democrática do Congo – Analista Financeiro

Daniel – Colômbia – Analista de Operações LATAM

Cristian – Nigéria - Professor de Inglês



OBRIGADO!

www.refugiadosnobrasil.org

parr@emdoc.com


