
 

 
Termo de Referência 

 
1. Título do Projeto 
 
Avaliação de Mercado para apoiar o desenvolvimento de oportunidades de emprego para a 
população de interesse do ACNUR na recuperação do pós-Covid em Brasília (DF), São Paulo 
(SP) e Curitiba (PR) 
 

2. Agencia assinando o projeto 
 
ACNUR  
 
3. Contexto  
 
O Brasil é o quinto maior anfitrião de venezuelanos deslocados, onde mais de 261.000 
venezuelanos refugiados, solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado e migrantes 
temporários vivem1. A maioria entrou no Brasil através do estado de Roraima, a principal porta 
de entrada da Venezuela no Brasil e o Governo Federal, com o apoio do ACNUR e outras agências 
da ONU e mais de 100 organizações da sociedade civil, fornece assistência humanitária através 
da Operação Acolhida. Iniciada em março de 2018, a operação tem três programas principais: 
controle de fronteiras e documentação; fornecimento de assistência humanitária incluindo 
abrigo; e a Estratégia de Interiorização que envolve a realocação voluntária de venezuelanos de 
Roraima para outras cidades em todo o país, a fim de garantir uma integração sócio-econômica 
eficaz. 
 
Mais de 52,9 mil venezuelanos2 foram voluntariamente realocados entre abril de 2018, ponto 
de partida da estratégia, e agosto de 2020. As relocalizações têm aumentado ao longo do tempo 
e, antes da epidemia de Covid-19, o programa estava no caminho certo para cumprir a meta de 
3.000 relocalizações mensais em média para 2020. Após o Decreto Legislativo No. 6, de 20 de 
março de 2020, e a emergência de saúde pública de importância internacional resultante do 
coronavírus (covid-19), a estratégia de realocação não parou, mas foi reduzida a uma média de 
1.200 por mês. A estratégia de interiorização tem quatro modalidades: (i) partida de abrigos em 
Roraima para abrigos nas cidades de destino; (ii) reunificação com familiares nas cidades de 
destino; (iii) recepção por amigos na cidade de destino; e (iv) realocação como resultado de uma 
oferta de emprego confirmada. 
 
Para alcançar a inclusão econômica e geração de renda de forma sustentável, entende-se que 
as intervenções devem ser baseadas em uma análise completa da demanda existente por 
trabalho, produtos e serviços, e da oferta dos sistemas de mercado em que os refugiados e 
solicitantes da condição de refúgio e migrantes venezuelanos podem executar atividade 
remuneratória. Isso é potencializado a partir de estudos de mercado e perfis laborais de 
refugiados em que: "As intervenções que visam promover a subsistência sustentável dos 
refugiados devem ser baseadas em uma compreensão sólida e abrangente dos mercados 
existentes e dos setores de negócios privados nos quais os refugiados estão ganhando a vida" 
(Betts et al., 2014).  
 

 
1 Para maiores informações, favor acessar: https://www.r4v.info/pt/brazil  
2 Para maiores informações, favor acessar: http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao/  



 

Além disso, as intervenções devem beneficiar tanto os refugiados quanto as comunidades de 
acolhimento, especialmente tendo em vista o fato de que muitas comunidades de acolhimento 
sofrem com o desemprego e a pobreza. As intervenções que visam exclusivamente os refugiados 
podem ser percebidas como discriminatórias pelas comunidades anfitriãs e criar ou exacerbar 
tensões. 
 
O que é proposto aqui, então, não é uma nova abordagem, mas sim uma estrutura para a 
aplicação de avaliações de sistemas de mercado que torna possível identificar setores com 
oportunidades econômicas potenciais para o grupo-alvo de refugiados, ao mesmo tempo que 
abre caminho para a intervenções paralelas no mercado de trabalho. Ao fazer isso, a estrutura 
deve, em última análise, permitir que as equipes de projeto elaborem intervenções direcionadas 
de empurrar e puxar que respondam às realidades, desafios e programas do mercado local para 
contribuir para a recuperação de empregos e meios de subsistência pós-COVID-19 para 
refugiados e comunidades anfitriãs. 
 
4. Objetivo  
 
O objetivo geral da Avaliação de Mercado é identificar e projetar programas de desenvolvimento 
de meios de subsistência que, se implementados, aumentam as oportunidades de emprego e 
melhoram as condições de vida de solicitantes da condição de refúgio, refugiados e migrantes 
venezuelanos em um contexto de recuperação pós-Covid em: 
 

 Brasília (DF) 
 São Paulo (SP) 
 Curitiba (PR) 

 
O objetivo principal da Avaliação de Mercado é avaliar o perfil e capacidade laboral da população 
de interesse nos três territórios mencionados acima, os setores econômicos locais em expansão 
para geração de renda, além dos gargalos para contratação observados pelo setor privado. 
 
5. Metodologia 
 
Uma Avaliação de Mercado prevê um olhar mais de perto das tendências do mercado e, mais 
especificamente, os subsetores e cadeias de valor com potencial de criação de emprego e 
geração de renda, a fim de melhor orientar quaisquer intervenções de “impulso”, em particular 
aquelas destinadas ao desenvolvimento de competências e capacidades, para garantir que estes 
correspondem às habilidades demandadas pelo mercado, e também, para identificar possíveis 
restrições e gargalos nesses subsetores e projetar intervenções de “atração” apropriadas para 
criação de empregos e geração de renda adicionais.  

Os projetos que visam a integração dos solicitantes da condição de refúgio, refugiados e 
migrantes venezuelanos no mercado de trabalho continuarão a trabalhar no lado da oferta para 
geração de renda e aumento da empregabilidade a partir do conjunto de habilidades e 
capacidades da população de interesse, considerados fatores de “impulso” e, em paralelo, vão 
se concentrar em intervenções do lado da demanda para mitigar os gargalos para contratação 
observados pelo setor privado e, assim, beneficiar os refugiados, solicitantes da condição de 
refúgio e migrantes venezuelanos, bem como, as comunidades de acolhimento (os fatores de 
“atração”). 

 



 

 
i) Coleta de dados quantitativos por telefone usando um questionário online com 

distribuição territorial. A amostra é de aproximadamente 300 entrevistas, resultado de amostra 
probabilística complementada por metodologia bola de neve, para cada território de análise 
(Brasília, São Paulo e Curitiba). Cada entrevista tem em torno de 15 minutos. Informação da 
amostra dos beneficiários para ser entrevistado e lista de contato será providenciada. E a 
ferramenta de coleta de dados a ser usada fica a critério do contratado, caso não haja 
preferência, sugerimos o uso da ferramenta Kobo Toolbox. 

 
ii) Coleta de dados qualitativos com representantes do setor privado com amostra 

estimada em 20 entrevistas por localidade. Cada entrevista terá uma estimativa media de 20 
minutos. Informação do representante do setor privado a ser entrevistado e lista de contato 
será providenciada. 
 
Questionário quantitativo: 

 Entrevistas estruturadas para avaliar o perfil e capacidade laboral da população de 
interesse 

 15 minutos por entrevista 
 Levantamento probabilístico, onde aplicável, com a alternativa da metodologia Bola de 

Neve 
 
Desagregação 

 Unidade de Pesquisa: pessoa 
 Unidade de Análise: território (Brasília, São Paulo e Curitiba) 
 Unidade do Informante: pessoa (acima de 16 anos) 

 
Questionário Qualitativo: 

 entrevistas estruturadas com representantes do setor privado em Brasília, São Paulo e 
Curitiba 

 estimativa de 20 entrevistas por localidade 
 30 minutos cada entrevista 

 
Desagregação: 

 Unidade de Pesquisa: pessoa 
 Unidade de Análise: setor da economia e território (Brasília, São Paulo e Curitiba) 
 Unidade de Informante: pessoa (acima de 16 anos) 

 
Toda a transferência de dados será realizada via sharepoint em pasta com acesso restrito e 
ocorrerá via assinatura de um Acordo de Compartilhamento de Dados (Anexo D) visando a 
proteção das informações compartilhadas. 
 
6. Produtos 
 
A empresa selecionada terá um período de até 05 (cinco) meses, a partir da contratação, para 
desenvolver os produtos previstos nestes termos de referência e será responsável pelo 
desenvolvimento e elaboração dos seguintes produtos, para cada território. 
 
Produto 1: Preparação e estruturação da pesquisa: Plano de Trabalho contendo a definição dos 
questionários. 



 

Documento técnico contendo uma proposta de plano de trabalho que deve incluir abordagens 
metodológicas, procedimentos, instrumentos de coleta e sistematização de dados. Documentos 
complementares de apoio serão fornecidos pelo contratante. 
 
Produto 2: Aplicação do questionário (quantitativo) e base de dados (arquivo .csv) resultado. 
Documento técnico contendo a descrição das atividades e o arquivo do banco de dados 
referente aos questionários aplicados em cada território (Brasília, São Paulo e Curitiba). 
 
Produto 3: Aplicação do questionário (qualitativo) e base de dados/descrição das entrevistas 
(arquivo .csv, .doc, or .txt file). 
Documento técnico contendo a descrição das atividades e o arquivo de banco de dados 
referente aos questionários aplicados de avaliação qualitativa dos representantes do setor 
privado. 
 
Produto 4: Um relatório final com Resumo Executivo, este último em português e inglês, por 
território (Brasília, São Paulo e Curitiba). 
 
Documento técnico (em português e inglês) contendo a sistematização e análise detalhada de 
dados, informações e resultados de pesquisa por território (Brasília, São Paulo e Curitiba). Um 
resumo executivo também deve ser apresentado em português e inglês. A perspectiva de 
gênero deve ser considerada em todo o produto. 
 
7. Qualificação  
 
As instituições interessadas em participar do edital devem apresentar: 
 

Proposta técnica que inclui uma proposta com definição de objeto, método, objetivos de 
trabalho, cronograma, riscos relacionados à execução do projeto e correspondentes ações 
mitigadoras.  
 
a) Razão nominal da equipe chave de pesquisa, que deve ser coordenada por profissional 

com titulação acadêmica mínima em nível de pós-graduação na área de ciências 
humanas, ciências sociais aplicadas ou cursos afins e experiência na área (coordenador 
/ geral da pesquisa ). Para efeitos de apresentação da equipe principal, deve ser 
apresentado o curriculuns vitae e respectivas qualificações pessoais, incluindo 
endereço de email e números de contacto.. 
 

A equipe principal deve conter no mínimo: 
 1 coordenador geral; 

 
O licitante pode formar uma equipe com um número maior do que a composição da 
equipe-chave. Porém, para efeito de pontuação, a composição da equipe chave será 
considerada exclusivamente. 

 
b) Comprovação da experiência do licitante, com destaque para sua experiência anterior 
na área temática de avaliação de mercado ou comprovar experiência na elaboração e 
aplicação de metodologia. 
 

A instituição proponente deverá comprovar seu histórico e experiência na área 
temática, inclusive no que diz respeito às pesquisas diagnósticas e avaliativas de 
mercado de trabalho já realizadas. 
 



 

Em relação à apresentação da equipe chave e da instituição proponente, serão 
consideradas apenas as informações enviadas como parte integrante das 
propostas de pesquisa. Todas as informações pertinentes ao julgamento dos 
critérios devem constar na proposta de pesquisa.  

 
c) Cronograma de execução do projeto de pesquisa, observando os marcos iniciais e finais 
estabelecidos neste Edital para a execução do projeto, bem como o prazo de entrega dos 
produtos e desembolso que se encontram detalhados neste edital. 

 
Para fins de avaliação e julgamento dos critérios, as instituições proponentes devem incluir 
nas propostas de pesquisa todas as informações relevantes. 

 
8. Produtos e Cronograma  
 
Os valores serão repassados de acordo com cronograma de desembolso estabelecido em 
contrato: 
 

Products Descrição do Produto Timeframe 
(da assinatura 
do contrato) 

Produto 1 Preparação e estruturação da pesquisa 1 mês 
Produto 2 Aplicação do questionário (quantitativo) e 

base de dados (arquivo .csv) 
2 meses 

 
Produto 3 Aplicação do questionário (qualitativo) e base 

de dados/descrição das entrevistas 
2 meses 

Produto 4 Relatório final e Resumo Executivo 5 meses 
 
 
A instituição deve apresentar os produtos à equipe de coordenação por meio eletrônico ou 
presencial, em Brasília, conforme definido pela supervisão. Caso seja necessário, a viagem de 
seu (s) representante (s) a Brasília para apresentação dos produtos é de responsabilidade da 
contratada. 
 
Destacamos que, todo o trabalho previsto neste edital pode ser realizado de maneira remota. 


