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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
ENVIAR PROPOSTA ATÉ DIA 30/12/2020 NO EMAIL lourenco@ilo.org 

 
 

Tipo de Contrato 2) Serviços de consultoria pessoa jurídica: 

2.1) Prestação de Serviços 

Duração do Contrato Data de início: 07/01/2021 

Data de término: 31/03/2021 

Nome do projeto BRA/17/51/BRA 

AFF ou PTAEO  
31 106259  01.08.01  501902 531115 63030 

 

1. ANTECEDENTES 
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) da 2ª Região (São Paulo) determinou a instauração do 

Procedimento Administrativo para a consecução de um projeto chamado #somoslivres. O projeto tem 

o objetivo de chamar atenção da população para as formas de coerção no trabalho e a vulnerabilidade 

de determinados grupos, neste caso, refugiados e migrantes. A proposta é ampla, e inclui desde ações 

para divulgação e conscientização sobre o tema, passando pela formação profissional de 20 pessoas 

na área de moda, pelos mais renomados profissionais, até uma ação com as empresas da área para 

fomentar o trabalho decente e a inclusão dos grupos mais excluídos. 

 

A proposta também contempla ações visando mudar a “cara da moda”, ou seja, torná-la mais 

voltada para a diversidade brasileira, contemplando toda a nossa multiplicidade cultural, de 

orientaçao sexual, identidade de gênero, cor, nacionalidade e tantas outras.  

 

A indústria da moda é uma grande empregadora no país, mas também é um setor onde ainda 

tem sido detectado trabalho forçado ou em condições degradantes em sua cadeia de produção. Os 

migrantes e refugiados fazem parte de uma parcela significativa desse grupo que, mesmo ao sair da 

situação de exploração, precisam viver em uma sociedade que ainda os excluem por razões de 
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preconceitos diversos. 

 

Inserido na agenda 2030 e resultado da parceria entre MPT, Unicamp e OIT, nasce o projeto 

#somoslivres, uma iniciativa para estimular a economia criativa por meio da inserção de pessoas que 

já estiveram em situação análoga à escravidão e precisam de visibilidade para demonstrar seu 

potencial na indústria da moda. Em uma nova realidade, onde a sustentabilidade e a liberdade são 

protagonistas, a erradicação do trabalho forçado e do tráfico de pessoas é pulsante e urgente. Dizer 

não ao trabalho escravo é dizer sim às políticas de qualificação e educação, e significa possibilitar 

recomeço e esperança de direito à vida. Vestir-se é um ato político.  

 

O projeto será dividido em três estapas: 

 

1. Manifesto – assinado pelo designer Eugênio Santos, o projeto produzirá camisas confeccionadas 

por pessoas resgatadas do trabalho forçado, retratando imagens de migrantes e refugiados por 

meio das lentes do renomado fotógrafo Guilherme Licurgo. O lançamento ocorrerá dia 28 de 

janeiro, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.  

2. Oficina de corte e costura – promover a inserção no mercado de trabalho e a capacitação 

profissional de 20 alunos(as) resgatados(as) de condição de exploração. O curso será ministrado 

por um dos mais renomados estilistas, Reinaldo Lourenço. O curso terá duração de dois meses 

e os(as) alunos(as) produzirão 40 looks com auxílio de outros nomes reconhecidos na área como 

Jeff Benicio, Patricia Martins e Eumira Silva. 

3. Conversas – a revista Elle assinará a curadoria de talks, uma série de ações no ambiente virtual 

com a presença de convidados(as) especiais, que debaterão temas como inserção, equidade, 

economia criativa, indústria e futuro da moda – ressalte-se que não haverá qualquer parceria da 

OIT ou do MPT com a Elle, nem inclusão de logomarcas. Ambas instituições serão convidadas 

para algumas das conversas por meio das quais o projeto será divulgado de maneira voluntária.  

 

No dia 08 de março de 2021, será gravado e transmitido no Museu da Imigração do Estado de 

São Paulo o desfile #somoslivres, que também será transmitido pela plataforma da revista Elle. O 

desfile contará com a trilha sonora assinada pelo DJ Zé Pedro. Tanto o desfile como a oficina de corte 

e costura obedecerão a todas as regras de proteção, saúde e segurança,  e distanciamento 

preconizadas pelos Governos Federal e do Estado de São Paulo e pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS).   

 

2. PROPÓSITO 
 

O contrato tem por objetivo viabilizar o projeto acima descrito no que se refere à organização e 

estratégia de sistematização e divulgação das suas ações e resultados, incluindo a campanha e a 

transmissão do evento final.   

 

3. ATIVIDADES  
 

• Elaborar um plano de trabalho, com cronograma, propostas, após reunião com MPT, OIT e 

Unicamp; 
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• Realizar plano de divulgação com as peças de comunicação de diversas naturezas, post, vídeos, 

depoimentos, artigos para revistas e internet, etc; 

• Acompanhar todas as atividades do projeto, incluindo as três etapas descritas acima; 

• Registrar as principais atividades e produzir em texto o histórico do processo; 

• Auxiliar no processo de elaboração da arte das camisetas; 

• Organizar as rodas de conversa e registrá-las em vídeos e texto; 

• Sistematizar todos os materiais de divulgação, com relatório de resultados alcançados nas redes 

sociais e outros meios.  
 

É importante ressaltar que todas as atividades serão realizadas utilizando meios de comunicação 
digitais.      

 
 

4. PRODUTOS 
 

Produto 01: Relatório com o plano de trabalho, cronograma e propostas aprovadas pelos parceiros 

do projeto; 

 

Produto 02: Arquivo com as peças produzidas para a divulgação, além da confecção de 500 

camisetas, 4 vídeos e 3 textos do projeto; 

 

Produto 03: Relatório final descritivo das atividades realizadas, bem como todas as peças elaboradas, 

registro de todos os encontros, vídeos e textos produzidos ao longo do projeto sobre os eventos, 

resultados de impacto nas redes sociais e outros espaços (5 vídeos, 5 textos; relatório de impacto).  

 

Todos os produtos serão entregues em versão digital e nenhum material ou informação será 
divulgada sem a autorização expressa da assessoria de comunicação da OIT e dos líderes e 
representantes dos povos envolvidos nos trabalhos, que terão suas imagens publicadas, mediante 
autorização. Todos os direitos, entre eles os de título, de autor e de patente, correspondentes a um 
trabalho realizado pelo contratado em virtude do presente contrato, pertencerão à OIT, que será a 
detentora dos direitos autorais e a única com direito a utilizá-los e/ou autorizar seu uso por terceiros. 

 

 

5. REQUISITOS 
 
Ser uma instituição com experiência de, ao menos, cinco (05) anos de trabalho com o tema de Direitos 

Humanos.   

 

6. CRONOGRAMA, PRAZOS, CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO 
 

O prazo para apreciação de cada produto antes de realizar o pagamento será de 10 dias, com exceção 

do produto final, que será de 15 dias. A OIT poderá recomendar alterações que deverão ser incluídas 

no produto entregue. Considera-se um produto finalizado à satisfação do Escritório da OIT somente 

após entrega da versão contendo as alterações recomendadas. 

 
PRODUTO PREVISÃO DE ENTREGA PERCENTUAL DE 

PAGAMENTO 
Produto 1  18/01/2021 25% 
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Produto 2 05/02/2021 35% 

Produto 3 04/03/2021 40% 

 

 

7. LOCAL DE TRABALHO 

São Paulo/SP 

 

8. ANEXOS 

N/A 

 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão avaliadas tecnicamente e os pontos serão atribuídos com base em quão bem a 

proposta atende aos requisitos do Termo de Referência anteriormente descritos. As propostas serão 

avaliadas  utilizando o método de análise cumulativa  técnica e financeira. A proposta com a maior 

pontuação cumulativa será objeto de contrato. 

 

 


