
 
 

Setor de Embaixadas Norte, Lote 35  
CEP: 70800-400 Brasília, DF, Brasil 

Telefone (061) 2106-4600  
E-mail: brasilia@ilo.org 

  

1

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
 ENVIAR PROPOSTA ATÉ DIA 28/01/2021 NO EMAIL lourencos@ilo.org  

 

Tipo de Contrato 2) Serviço de consultoria pessoa jurídica 

2.1) Prestação de Serviços 

Duração do Contrato  

 

Data de início:   02/02/2021 

Data de término:  28/05/2021 

Nome do projeto  

 

106259     BRA/17/51/BRA 

AFF ou PTAEO 

 

  

31 106259 01.08.03 501902 531115 63030  

 
 

  

1. ANTECEDENTES 

De acordo com o relatório da Comissão Mundial sobre Futuro do Trabalho intitulado 
“Trabalhar para um futuro mais promissor”, o futuro do trabalho nos espera com 
inúmeras oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos/as trabalhadores/as, 
melhorar as condições de trabalho existentes, eliminar a diferença de gênero, reverter 
os estragos causados pelas desigualdades em nível mundial, entre outros. Entretanto, 
nada ocorrerá sem medidas específicas para eliminar as desigualdades. Esse é o 
argumento central do Relatório, segundo o qual os investimentos e esforços de 
instituições públicas e privadas devem ser centrados nas pessoas para um futuro mais 
promissor. 

Diante da grande dificuldade de pessoas em situação de exclusão social encontrarem 
empresas interessadas e capacitadas para a constituição de vínculos empregatícios, 
somada à ausência de mecanismo eficiente que promova a ponte entre empresas 
interessadas e essas pessoas, é urgente o preenchimento dessas lacunas, de modo a 
promover a dignidade e fomentar a autonomia de uma população fragilizada.  

Neste contexto, a proposta a seguir tem como objetivo gerar conhecimento por meio de 
um mapeamento das demandas mais necessárias de empresas de diferentes portes e 
ramos de atividades, para fomentar a diversidade e inclusão nos seus processos 
seletivos e quadros de funcionários.   

Uma vez levantadas essas necessidades, a segunda fase será a elaboração de cursos de 
capacitação, por meio de instituições parceiras, a fim de promover a equiparação de 
currículos com a demanda real identificada do mercado. Como seguimento, a terceira 
fase será a implementação de um plano de promoção e acompanhamento de 
contratações de pessoas em situação de vulnerabilidade e com dificuldade de inserção 
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no mercado formal de trabalho, fomentando assim trabalho decente, equidade, 
autonomia e sustentabilidade. 

Em linhas gerais, a proposta visa contribuir para a diminuição da desigualdade social 
existente no Brasil, considerando como público-alvo as comunidades que estão em 
extrema vulnerabilidade como migrantes, refugiados, população negra, pessoas LGBTI, 
pessoas com deficiência e pessoas privadas de liberdade. 

Para dar início à implementação do Programa, este termo de referência abarca a 
primeira fase do processo, centrada na geração de conhecimento.  

 

2. PROPÓSITO  

Coordenação, gestão e sistematização de pesquisa com empresas prioritariamente 
privadas, de diferentes portes e ramos de atividades para elaboração de mapeamento 
das demandas necessárias para fomento da diversidade e inclusão em seus processos 
seletivos e contratações. 

 

3. ATIVIDADES  

a) Elaborar metodologia da pesquisa; 
b) Realizar planejamento do cronograma e organização da pesquisa; 
c) Selecionar a equipe de pesquisa; 
d) Contatar empresas; 
e) Aplicar questionários; 
f) Fazer entrevistas; 
g) Realizar o levantamento de dados e diagnóstico; 
h) Sistematizar dados coletados; 
i) Avaliar os resultados; 
j) Elaborar o relatório da pesquisa. 

 
É importante ressaltar que todas as atividades serão realizadas utilizando plataformas e 
meios de comunicação digitais. O projeto tem por função a realização de pesquisa 
respeitando as normas e orientações da OMS de distanciamento social, sobre o uso de 
máscaras e de higienização. 
 
 
4. PRODUTOS 

Produto 01: Planejamento, cronograma e metodologia da pesquisa de mapeamento 
das demandas necessárias para fomento da diversidade e inclusão nos processos 
seletivos e contratações. 

Produto 2: Relatório preliminar da pesquisa de mapeamento das demandas 
necessárias para fomento da diversidade e inclusão nos processos seletivos e 
contratações, com descritivo da implementação das atividades. 
 
Produto 3: Relatório final da pesquisa de mapeamento das demandas necessárias para 
fomento da diversidade e inclusão nos processos seletivos e contratações de forma 
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quantitativa e qualitativa, explicitando a demanda curricular solicitada nos futuros 
processos seletivos. 

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. 
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.  

OIT irá autorizar o compartilhamento dos direitos da pesquisa bem como sua 
divulgação, mediante entrega e aprovação dos produtos produzidos desde que seja 
para atividades sem fins lucrativos e esteja de acordo com a nossa assessoria de 
comunicação. 
 

 
5. REQUISITOS 

• Instituição com experiência comprovada de, no mínimo, cinco anos (05) em 
trabalho com o tema de diversidade; 

• Instituição com experiência comprovada de, no mínimo, (05) cinco anos em 
atuação com inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de 
trabalho;  

• Instituição com experiência comprovada de trabalho com foco em pelo menos um 
dos públicos-alvo abrangidos no termo; 

• Instituição com parcerias na área de diversidade com empresas de diversos 
tamanhos e setores; 

• Instituição que tenha ao menos uma pessoa em seu quadro de funcionários/as 
que seja LGBTI;  

• Instituição com experiência em gestão e organização de pesquisa; 

• Apresentar proposta técnica e comercial para a prestação do serviço com 
descrição detalhada, porém objetiva, do que será feito, como será a execução 
(metodologia, processos, cronograma, universo da consulta e etc.) e os valores 
envolvidos (tipo de ação, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor 
total). 

 

6. CRONOGRAMA, PRAZOS, CONDIÇÕES 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.  
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PRODUTO PREVISÃO 
DE 

ENTREGA 

PERCENTUAL 
DE 

PAGAMENTO 

Produto 1 12/02/2021  20% 

Produto 2 19/03/2021  40% 

Produto 3 23/04/2021 40% 

 

7. LOCAL DE TRABALHO 

Município de São Paulo e Região Metropolitana/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. 

 

 
 


