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TERMOS DE REFERÊNCIA 

ENVIAR PROPOSTA ATÉ DIA 21/05/2021 NO EMAIL vettorazzo@ilo.org 

 

Tipo de Contrato Prestação de Serviços – Pessoa jurídica 

Duração do Contrato  Data de início:   01/06/2020 

Data de término:  30/10/2020 

Nome do projeto  RBSA BRA/20/01/RBS 

AFF ou PTAEO 03.107722.7.2.3.501758.531115.6303 

  

1. ANTECEDENTES 
 
Fundada em 1919 para promover a justiça social, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a única agência 
das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual representantes de governos, de organizações de 
empregadores e de trabalhadores de 187 Estados-membros participam em situação de igualdade das diversas 
instâncias da Organização. Sua missão é promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter 
acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade.  
 
Por meio da cooperação para o desenvolvimento desenvolve programas e projetos para apoiar a ampliação das 
capacidades técnicas, organizacionais e institucionais dos constituintes para que eles implementem políticas 
sociais significativas e coerentes e assegurem o desenvolvimento sustentável e o trabalho decente. O Escritório 
da OIT tem hoje mais de 600 programas e projetos em mais de 100 países, com o apoio de 120 parceiros de 
desenvolvimento. 
 
O Regular Budget Supplementary Account ou RBSA é a modalidade de financiamento que permite aos parceiros 
de desenvolvimento da OIT contribuir para um conjunto de recursos flexíveis, voluntários e alinhados ao 
mandato da agência, que permite expandir e aprofundar a capacidade de entregar programas de trabalho 
decente. O RBSA em implementação no país e do qual esse edital faz parte, está direcionado à temática de Saúde 
e Segurança no Trabalho e pretende promover a ampliação do conhecimento e das capacidades dos 
constituintes em relação à revisão e regulamentação de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), ajudando-os a 
compreender os aspectos técnicos a serem levados em consideração nos processos de revisão e 
regulamentação. 
 
O Brasil tem sido capaz de criar um sólido arcabouço legal e institucional em torno dos padrões de Segurança e 
Saúde Ocupacional. No entanto, a incidência de acidentes e doenças ocupacionais ainda é bastante elevada no 
país. Segundo o Dataprev entre os anos de 2010 e 2018 o país registrou uma média de 658.292,78 acidentes de 
trabalho. Ainda segundo os dados do ministério da saúde o número de acidentes graves aumentou nos últimos 
10 anos saltando de 35 mil para 101 mil.  
 
Segundo os dados oriundos do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho - desenvolvido pela iniciativa 
SmartLab do Trabalho Decente – entre os anos de 2012 e 2018 16,5 mil acidentes resultaram em morte dos/as 
trabalhadores/as. Além das incomensuráveis consequências para os/as acidentados/as e suas famílias, estima-
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se que, acumuladamente, 352 milhões de dias de trabalho foram perdidos. Ademais, os pagamentos realizados 
pelo INSS de benefícios de natureza acidentária alcançaram R$ 79 bilhões.  
 

 
Fonte: Dataprev 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). (Atualizado até 04/02/2020) 
 

Ainda segundo o boletim do Mapa de Empresas, realizado pelo Ministério da Economia, o país fechou 2020 com 
19.907.733 empresas ativas, desses mais de 11 milhões eram Microempreendedores Individuais (MEIs). O 
boletim ainda informa que 2.663.309 de MEIs foram abertos em 2020, um crescimento de 8,4% em relação ao 
mesmo período de 2019.  
 
Com base em recente estudo elaborado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 
e Fundação Getúlio Vargas (FGV), as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) vêm desempenhando um papel cada 
vez mais preponderante na economia brasileira, e no ano de 2017 já respondia por 30% do valor adicionado ao 
PIB. Em cinco das 27 unidades federativas, tal participação superava os 40%. Ainda segundo o SEBRAE o Brasil 
possui 17,77 milhões de MPEs, que representam 89,3% dos CNPJs ativos no país e dessas 12,92 milhões são 
consideradas mais vulneráveis frente aos efeitos da crise sanitária. Em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
estão mais 47% desses negócios considerados vulneráveis, enquanto setorialmente eles estão concentrados no 
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varejo tradicional, construção civil e moda, totalizando 46,9% das MPEs consideradas vulneráveis. Em outro 
estudo o SEBRAE afirma que mais de 50% dos empregos formais estão concentrados nas MPEs. Com o avanço 
da pandemia e com a intensificação da crise é possível esperar que o número de MEIs cresça ainda mais em 
2021. 
 
Em 2019, o Governo Federal repensou o processo de readequação das Normas Regulamentadoras (NRs) com o 
objetivo de aumentar sua eficiência. Desde o início de 2019 a Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) 
procedeu à regulamentação / revisão das normas de SST seguindo as orientações de simplificação, redução da 
burocracia e harmonização. No entanto, para que se possa elaborar ações eficazes e direcionadas para mais de 
79% das empresas do país, que empregam mais de 52% dos trabalhadores formais, é preciso entender o 
contexto e as contribuições das MPEs no cenário de SST no Brasil. Faz-se necessário investigar em quais setores 
e locais temos maior incidência, quais tipos de acidentes e doenças são mais recorrentes e como está 
representada a questão de gênero nesse contexto, uma vez que a participação das mulheres enquanto donas de 
negócios de micro e pequeno porte cresce significativamente segundo o relatório do SEBRAE 
“Empreendedorismo Feminino no Brasil”. 
 
Diante deste contexto, o estudo final a ser desenvolvido será direcionado para a ampliação da base de 
conhecimento sobre o perfil e as especificidades dos acidentes de trabalho e afastamentos previdenciários nas 
MPEs, dentre outras dimensões, com o intuito, sobretudo, de gerar insumos para o desenho e implementação 
de políticas de prevenção e de promoção da segurança e saúde no trabalho neste importante segmento da 
economia nacional. Além de possibilitar o conhecimento da estrutura e importância do segmento no Brasil e nas 
Unidades da Federação. 
 
Uma pesquisa como a solicitada no presente termo de referência, possui potencial de promover mudanças mais 
profundas em todo setor de Micro e Pequenas Empresas, fomentando de forma indireta processos de tomada 
de decisão informados e orientados para resultados, indo além da geração de conhecimento, com potencial de 
transformação do conhecimento gerado em termos de ambientes laborais seguros e saudáveis.     

 
2. PROPÓSITO  

Esta consultoria especializada tem por propósito a elaboração de um relatório técnico com análises e 
sistematizações sobre o cenário de SST no Brasil com foco nas MPEs que possuem 1 ou mais funcionários e como 
elas contribuem para a situação. O relatório visa minimamente responder: 

 Qual o volume de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho registrados nas MPEs em relação ao 
total de acidentes no país? 

 Quais os setores concentram as MPEs que mais contribuem para os acidentes de trabalho? 

 Quais setores concentram mais acidentes com óbito? 

 Quais locais concentram mais acidentes de trabalhos vinculados à MPEs? 

 Qual o impacto econômico estimado dos acidentes de trabalho nas MPEs? 

 Qual o impacto da pandemia sobre os acidentes de trabalho nas MPEs? 

 Qual o contexto decisório dos gestores das MPEs, no contexto de SST?  

 Qual o nível de conhecimento e de adoção de protocolos de prevenção à COVID-19 e de SST no local 
de trabalho, em função especificamente da atividade econômica desempenhada? 
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Quais as motivações das decisões quanto à SST e cumprimento de NRs de seus gestores/proprietários (ou mesmo 
no caso de uma “não decisão”, por ignorância quanto às obrigações)? 

Ainda, o estudo deverá ser propositivo elencando ações, atividades e práticas (tanto de quem fiscaliza e regula 
quanto das empresas e das pessoas trabalhadoras) que conjuntamente contribuiriam a prevenir e reduzir os 
acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. É preciso também que o estudo diferencie estratégias de ação 
para setores vulneráveis ou de alto risco (ex.: pecuária, construção civil, alguns tipos de estabelecimentos 
comerciais, como açougues, revendedoras de gás, de peças de veículos e de materiais de construção, postos de 
gasolina, serviços de manutenção elétrica) e os setores de baixo risco (ex.: Comércio varejista em geral, 
hospitalidade, serviços em geral). 

No âmbito da programação do Escritório da OIT no Brasil para o biênio 2020-2021, os resultados desta iniciativa 
serão reportados no CPO de Código BRA 107 - Improved public policies to promote the inclusion and formalization 
of vulnerable workers and to facilitate the implementation of sectoral OSH protocols against COVID-19 by the 
end of 2021. 

 
3. ATIVIDADES  

 Realizar levantamento bibliográfico sobre o tema em nível nacional e internacional 

 Participar de reuniões técnicas de alinhamento e de apresentação dos produtos com equipes técnicas do 
Escritório da OIT no Brasil e de parceiros;  

 Realizar painel de especialistas e atores relevantes do setor para levantar prioridades, opiniões, 
sugestões e visão de futuro; 

 Realizar levantamento de dados oriundos de pesquisas domiciliares e registros administrativos, os mais 
recentes possíveis e a partir de estatísticas oficiais, para o Brasil, Grandes Regiões e Unidades da 
Federação, a fim de construir uma base de dados robusta para a análise em questão;  

 Realizar levantamento de dados oriundos de pesquisas de organizações que notoriamente abordam o 
tema, os mais recentes possíveis, para o Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação, a fim de 
construir uma base de dados robusta para a análise em questão;  

 Desenvolver plano de investigação, contendo bibliografia, metodologia e detalhamento de atividades a 
serem realizadas. O plano também deve conter a estrutura do relatório de análise do cenário de SST com 
foco em MPEs no Brasil e nos demais recortes geográficos (Grandes Regiões e Unidades da Federação), 
assim como descrição sumária das bases de dados e indicadores utilizados. Elaborar pesquisa para coleta 
de dados junto a gestores das MPEs; 

 Elaboração de pesquisa para coleta de dados junto aos gestores, donos e trabalhadores das MPEs; 
 Aplicar pesquisa junto a gestores das MPEs; 

 Tratar os dados coletados; 

 Sistematizar e analisar as bases de dados gerando os indicadores necessários (metadados, tabelas e 
gráficos) a serem utilizados no relatório; 

 Desenvolver relatório preliminar de análise do cenário de SST com foco em MPEs no Brasil e nos demais 
recortes geográficos (Grandes Regiões e Unidades da Federação), recorte de gênero, por setor, por tipo 
de acidente e outros recortes que se fizerem necessários para a melhor compreensão da situação;  

 Elaborar relatório final descrevendo o setor MPEs no Brasil e nos demais recortes geográficos (Grandes 
Regiões e Unidades da Federação) e com base nas informações levantadas fazer um capítulo de 
sugestões de ações necessárias a promoção da mudança no cenário de SST no país.  
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4. PRODUTOS 

Produto 1: Plano de investigação, contendo bibliografia, metodologia e detalhamento de atividades a serem 
realizadas. O plano também deve conter a estrutura do relatório de análise do cenário de SST com foco em 
MPEs no Brasil e nos demais recortes geográficos (Grandes Regiões e Unidades da Federação), assim como 
descrição sumária das bases de dados e indicadores utilizados; 

Produto 2: Relatório preliminar de análise do cenário de SST em Micro e Pequenas Empresas no Brasil e nos 
demais recortes geográficos (Grandes Regiões e Unidades da Federação), recorte de gênero, por setor, faixa 
etária, por tipo de acidente e outros recortes que se fizerem necessários para a melhor compreensão da 
situação. O relatório deverá se basear no painel realizado com especialistas e atores relevantes e nos dados 
secundários disponíveis. Esse produto subsidiará uma campanha de prevenção de acidentes e doenças no setor. 

Produto 3: Relatório contendo detalhamento da elaboração e aplicação de pesquisa para levantamento do 
contexto decisório no que se refere a SST. A pesquisa será realizada junto às MPEs (gestores, donos e 
empregados), órgãos governamentais relacionados à temática e sindicatos para verificação do cumprimento 
de protocolos e das condições existentes de SST;  

Produto 4: Bases de dados finais que serão utilizadas Relatório, organizadas em tabelas, todo indicador utilizado 
deverá ser acompanhado de metadados detalhado; 

Produto 5: Relatório preliminar de análise do cenário de SST com foco em MPEs no Brasil e nos demais recortes 
geográficos (Grandes Regiões e Unidades da Federação), recorte de gênero, faixa etária, por setor, por tipo de 
acidente e outros recortes que se fizerem necessários para a melhor compreensão da situação. Este relatório 
deverá conter os resultados do levantamento de dados secundários, do painel com especialistas e os dados 
preliminares da pesquisa junto às MPEs e atores relevantes. E capítulo de recomendações que irão subsidiar a 
criação de uma estratégia nacional de SST para MPEs;  

Produto 6: Relatório final de análise do cenário de SST com foco em MPEs no Brasil e nos demais recortes 
geográficos (Grandes Regiões e Unidades da Federação), recorte de gênero, faixa etária, por setor, por tipo de 
acidente e outros recortes que se fizerem necessários para a melhor compreensão da situação.  

Obs.: Juntamente aos produtos deverão ser entregues os arquivos, em formato xls, contendo tabelas, quadros 
e gráficos constante no relatório. 
 
Todos os direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, direitos de autor, desenhos e marcas 
registradas, de qualquer material criado como resultado da implementação do contrato derivados do presente 
termo de referência, são do Escritório da OIT no Brasil.  
 
5. REQUISITOS 

 

 Ter realizado ao menos 2 estudos sobre saúde e segurança no trabalho e/ ou Micro e Pequenas Empresas; 

 Ter no mínimo de 3 anos de experiência no manuseio de bancos de dados e na construção e análise de 
indicadores, com ênfase na área de mercado de trabalho;  

 Ter em sua equipe ao menos um especialista em bancos de dados nacionais; 

 Ter a experiência e possuir as habilidades técnicas necessárias para realizar o trabalho; 

 Ser capaz de cumprir plena e eficazmente com os Termos e Condições Gerais do Contrato da OIT; 

 Ter um registro de desempenho satisfatório com a OIT, quando aplicável; e 

 Possuir recursos materiais e financeiros suficientes para atender a todos os compromissos comerciais 
assumidos por meio do contrato a ser firmado com a OIT. 
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A experiência poderá ser comprovada por meio cartas de referência, links de acesso aos estudos publicados e 
currículo dos especialistas que comporão a equipe que elaborará o relatório. 
 
6. CRONOGRAMA, PRAZOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

O prazo para apreciação de cada produto antes de realizar o pagamento será de 15 dias úteis. 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. 

 

PRODUTOS  PREVISÃO DE ENTREGA PERCENTUAL DE 
PAGAMENTO 

Produto 1: Plano de investigação, contendo 
bibliografia, metodologia e detalhamento de 
atividades a serem realizadas. O plano também 
deve conter a estrutura do relatório de análise 
do cenário de SST com foco em MPEs no Brasil e 
nos demais recortes geográficos (Grandes 
Regiões e Unidades da Federação), assim como 
descrição sumária das bases de dados e 
indicadores utilizados; 

Obs.: Juntamente ao produto deverá ser 
entregue o arquivo, em formato xls, contendo 
tabelas, quadros e gráficos constante no 
relatório. 

 

 

 

15 dias após assinatura 
do contrato 

15% 

Produto 2: Relatório preliminar de análise do 
cenário de SST em Micro e Pequenas Empresas 
no Brasil e nos demais recortes geográficos 
(Grandes Regiões e Unidades da Federação), 
recorte de gênero, por setor, faixa etária, por 
tipo de acidente e outros recortes que se 
fizerem necessários para a melhor 
compreensão da situação. O relatório deverá se 
basear no painel realizado com especialistas e 
atores relevantes e nos dados secundários 
disponíveis. Esse produto subsidiará uma 
campanha de prevenção de acidentes e doenças 
no setor. 

Obs.: Juntamente ao produto deverá ser 
entregue o arquivo, em formato xls, contendo 
tabelas, quadros e gráficos constante no 
relatório. 

60 dias após assinatura 
do contrato 

15% 

Produto 3: Relatório contendo detalhamento 
da elaboração e aplicação de pesquisa para 
levantamento do contexto decisório no que se 
refere a SST. A pesquisa será realizada junto às 
MPEs (gestores, donos e empregados), órgãos 

90 dias após assinatura 
do contrato 

30% 
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governamentais relacionados à temática e 
sindicatos para verificação do cumprimento de 
protocolos e das condições existentes de SST; 

Obs.: Juntamente ao produto deverá ser 
entregue o arquivo, em formato xls, contendo 
tabelas, quadros e gráficos constante no 
relatório. 

Produto 4: Bases de dados finais que serão 
utilizadas Relatório, organizadas em tabelas, 
todo indicador utilizado deverá ser 
acompanhado de metadados detalhado; 

Obs.: Juntamente ao produto deverá ser 
entregue o arquivo, em formato xls, contendo 
tabelas, quadros e gráficos constante no 
relatório. 

 

 

110 dias após assinatura 
do contrato 10% 

Produto 5: Relatório preliminar de análise do 
cenário de SST com foco em MPEs no Brasil e 
nos demais recortes geográficos (Grandes 
Regiões e Unidades da Federação), recorte de 
gênero, faixa etária, por setor, por tipo de 
acidente e outros recortes que se fizerem 
necessários para a melhor compreensão da 
situação. Este relatório deverá conter os 
resultados do levantamento de dados 
secundários, do painel com especialistas e os 
dados preliminares da pesquisa junto às MPEs e 
atores relevantes. E capítulo de recomendações 
que irão subsidiar a criação de uma estratégia 
nacional de SST para MPEs;  

Obs.: Juntamente ao produto deverá ser 
entregue o arquivo, em formato xls, contendo 
tabelas, quadros e gráficos constante no 
relatório. 

 

 

 

130 dias após assinatura 
do contrato 

20% 

Produto 6: Relatório final de análise do cenário 
de SST com foco em MPEs no Brasil e nos demais 
recortes geográficos (Grandes Regiões e 
Unidades da Federação), recorte de gênero, 
faixa etária, por setor, por tipo de acidente e 
outros recortes que se fizerem necessários para 
a melhor compreensão da situação. 

Obs.: Juntamente ao produto deverá ser 
entregue o arquivo, em formato xls, contendo 
tabelas, quadros e gráficos constante no 
relatório. 

 

 

 

150 dias após assinatura 
do contrato 

 

 

 

10% 
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7. LOCAL DE TRABALHO 

Território Nacional  

 

8. ANEXOS 

Estudo 1 – Improving Safety and Health in Micro-, Small and Medium-Sized Enterprises: An overview of 
initiatives and delivery mechanisms 

Estudo 2 - Safety and health in micro-small and medium-sized enterprises: A collection of five case studies 

 

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. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_740304.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_740304.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_746168.pdf

