


Promover ações e 

Desenvolver e implementar 

ações e projetos que contribuam com a 

promoção da igualdade;

Promover o diálogo com entidades representativas 

dos públicos de interesse, Promover ações e 

iniciativas que valorizem 

a diversidade e promovam 

inclusão social

dos públicos de interesse,

visando o desenvolvimento de programas conjuntos 

de inclusão socioeconômica;

Desenvolver parcerias com projetos sociais, ONG’s, 

setor privado e poder público

para o apoio de projetos e programas sociais de 

inclusão e combate à 

discriminação.



Inclusão socioeconômica 

por meio do trabalho

Inclusão social por meio 

do incentivo à educação 

e à defesa dos direitos humanos

Mundo do trabalho e da 

qualificação profissional
Diálogo social e educação

Promoção e fomento 

a programas de geração 

de renda

Empreendedorismo 
FOCO

ESTRATÉGIA

• Programas de formação e 

qualificação profissionais

• Programas de inserção 

profissional com organizações 

que promovem empregabilidade.

• Produção de Material educativo

• Desenvolvimento e apoio a         

projetos culturais e esportivos

• Programas de promoção e 

defesa dos diretos humanos

• Programas que promovem 

empreendedorismo

• Parcerias em projetos 

de geração de renda

FOCO

ATIVIDADES

Participação e/ou criação de fóruns empresariais de promoção de direitos 

humanos e gestão socialmente responsável.

Diálogo e articulação com atores da sociedade civil, poder público e organizações 

empresariais para estimular práticas e políticas em prol da diversidade e inclusão.

Mobilização de voluntários.



Acreditamos que valorizar 

a diversidade enriquece 

nosso olhar para o 

mundo e adiciona valor 

à sociedade.

Acreditamos que promover o 

respeito aos Direitos 

Humanos é fundamental para 

garantir o desenvolvimento 

sustentável da sociedade.

Acreditamos que o 

diálogo é o caminho para 

gerar entendimentos e 

soluções que beneficiem 

todas as pessoas. sustentável da sociedade.

Acreditamos que ações 

que geram impactos 

positivos e de longo prazo 

são construídas de forma 

transversal.

Acreditamos que só é 

possível  transformar a 

realidade se trabalharmos 

juntos.

Acreditamos na educação 

como fundamento da 

cidadania e do 

desenvolvimento.

todas as pessoas.





Parceiro executor:



Conexão Vare jo

Capacitar jovens e adultos em situação de exclusão

econômica e social na área do varejo alimentar, com oeconômica e social na área do varejo alimentar, com o

objetivo de promover sua inserção no mercado de

trabalho.



• As escolas públicas 

• Associação de moradores 

do bairro ;

Seleção

Instituições Sociais

Formação 

Rede Cidadã

Recrutamento

Empresas Parceiras

CONEXÃO VAREJO
Metodologia

do bairro ;

• Universidades 

• Organizações religiosas;

• Fundações;

• Os centros de saúde 

• Centros de assistência 

social de referência 
Mercado de Trabalho



CONEXÃO VAREJO
Como construímos

forma
educadores realizam

Formação 

especializada

Banco de 

talentos



2012

2013 2014 2015Parceria Accenture e 

Carrefour, apoiando o 

projeto Conexão da 

Rede Cidadã para a 

Criação do projeto 

Conexão Varejo, 

oferecendo cursos 

Consolidação do 

modelo, com 

revisão do método 

operacional, 

Manutenção do 

método 

operacional, com 

maior foco na 

2013 2014 2015

CONEXÃO VAREJO
História da parceria

Rede Cidadã para a 

capacitação e 

empregabilidade de 

jovens de baixa 

renda.

oferecendo cursos 

de capacitação 

específicos para o  

varejo e 

empregabilidade 

focada no setor.

operacional, 

buscando maior 

eficiência e menor 

evasão. 

maior foco na 

diversidade,  

estabelecendo 

controle de 

indicadores. 

Operação em Belo 

Horizonte,  Brasília, São 

Paulo e Rio de Janeiro.

Operação em Belo 

Horizonte, São Paulo, 

Manaus, Brasília e Rio de 

Janeiro.

Operação em Belo 

Horizonte, São Paulo, 

Manaus, Brasília e Rio de 

Janeiro.

Operação em Belo 

Horizonte, São Paulo e Rio 

de Janeiro, Manaus, 

Brasília e Rio de Janeiro.



CONEXÃO VAREJO
Anos 4 e 5

Em 2016/2017 mantivemos o  projeto Conexão 
Varejo em Belo Horizonte, São Paulo, Manaus e 
Recife e seguimos com o enfoque em
diversidade.

Além disso, o Carrefour ampliou o apoio à Rede 

Cidadã, em Belo Horizonte para atender a dois 

novos públicos: jovens cumprindo medidas 

sócio-educativas e a população sênior. sócio-educativas e a população sênior. 



Conexão Vare jo
N o s s o s  r e s u l t a d o s

Desde 2012, já treinamos 6,780 pessoas and encaminhamos 2,272 para o

mercado de trabalho

CAPACITADOS CONTRATADOSCAPACITADOS

2013

2014

2015

1.710

2.251

2.819

CONTRATADOS

651

930

1.191

2013

2014

2015

2016

2017



Obrigada!Obrigada!


