
 
 

 
Termos de Referência – Contrato de Longo Prazo para Serviços de 

Coleta de Dados de Forma Remota 
 
 
 
1. Título do Projeto 
 
Estabelecimento de Contrato de Longo Prazo para contratação de agência/consultoria 

especializada em pesquisas para a realização de coleta de dados de forma remota (Ex.: via 

telefone) para fornecer insumos da resposta humanitária do ACNUR no Brasil, alimentar os 

diálogos de política regional e nacional, contribuir para o planejamento baseado em evidências, 

monitoramento e relatórios, bem como geração geral de evidências e uso em todos os níveis. 

 

A(s) empresa(s) contratada(s) deve(m) ser autorizada(s) pelas autoridades competentes para 

prestar tais serviços de acordo com os regulamentos brasileiros com total autonomia técnica, 

financeira, gerencial e administrativa.  

 

A modalidade de contrato resultante deste processo será Contrato(s) de Longo Prazo. Este tipo 

de contrato não define um compromisso financeiro do ACNUR no momento da assinatura. Os 

compromissos financeiros serão estabelecidos caso a caso, cada vez que os serviços forem 

solicitados, através da emissão de Ordens de Compra.  

 

A adjudicação de um Contrato não confere ao fornecedor vencedor qualquer exclusividade com 

relação aos serviços prestados (o ACNUR se reserva o direito de adjudicar mais de um Contrato 

de Longo Prazo para a prestação dos serviços), nem concede ao fornecedor vencedor quaisquer 

direitos de natureza diferente ou mais extensa.  

 

O(s) Contrato(s) de Longo Prazo tem uma duração inicial de 1 (um) ano, com a possibilidade de 

extensão adicional de um (1) ano, sujeito ao desempenho satisfatório do(s) Contratado(s) e à 

exigência do ACNUR para a prestação de serviços. O(s) fornecedor(es) solicitado(s) serão 

requeridos a manter os preços cotados durante toda a vigência do(s) contrato(s). 

 

2. Agência que assina o projeto 
 
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). 
 
3.  Contexto 
 
O Brasil é o país com o quinto maior número de refugiados venezuelanos, com mais de 260 mil 
venezuelanos refugiados e migrantes (dados de outubro de 2020). Como esse número é 
significativo e considerando as dimensões geográficas do país, é necessário ter exercícios 
regulares de pesquisa e monitoramento. Isso é fundamental para garantir um bom 
entendimento da população de interesse do ACNUR, o ambiente de proteção em que vivem e 
seu perfil de vulnerabilidade.  



 
 
A coleta e análise de informações em uma base regular e ao longo de um determinado período 
permite identificar tendências para informar respostas eficazes e priorizar o atendimento 
individual com base na vulnerabilidade. Essas informações também são essenciais para o 
monitoramento da proteção, o planejamento das intervenções do ACNUR no país, a defesa da 
preservação do espaço de proteção e para moldar as mensagens de modo que os Estados 
cumpram suas obrigações internacionais. 
 
Nesse contexto, e reconhecendo os novos desafios decorrentes das crises de saúde e 
econômicas nos grupos mais vulneráveis, a resposta desenvolvida pelo ACNUR requer 
constantes levantamentos de informações para entender os impactos da crise e propor medidas 
de mitigação para apoiar as comunidades afetadas. 
 
4. Objetivo 
 
O principal objetivo da contratação da empresa especializada em pesquisas e coleta de dados 
remota é a realização de entrevistas com refugiadas/os e migrantes para entender suas 
necessidades socioeconômicas e culturais, sejam em nível individual ou familiar. 
 
Portanto, o propósito é estabelecer esse Contrato de Longo Prazo para disponibilizá-lo aos 
escritórios do ACNUR no Brasil para responder às necessidades potenciais de coletas de dados 
aprofundadas. 
 
5. Ferramentas de coleta de Informações - ACNUR Brasil 
 
O ACNUR no Brasil implementa ferramentas de monitoramento e coleta de dados baseadas em 
entrevistas e com foco em sua população de interesse. As entrevistas, normalmente realizadas 
de forma presencial, são conduzidas em espaços públicos (terminais de ônibus, passagens de 
fronteira, abrigos, etc.) e escritórios públicos que prestam serviços para pessoas em situação de 
mobilidade humana, tanto em áreas de fronteiras como nas comunidades de acolhimento. 
 
Porém, considerando o atual surto global de Coronavírus (COVID-19) e as medidas adotadas 
pelos estados para conter a pandemia, é necessário ajustes nas ferramentas para manter a 
implementação de nossos mecanismos de coleta de dados. A abordagem a ser utilizada neste 
Contrato de Longo Prazo é baseada na condução de entrevistas realizadas remotamente.  
 
As ferramentas visam garantir uma compreensão adequada e oportuna da situação dos 
refugiados e migrantes no Brasil. Os questionários incluem um conjunto mínimo e restrito de 
questões centrais. As entrevistas não só fornecerão informações sobre a situação / status atual, 
mas também buscam informações retroativas sobre o status antes da ocorrência de algumas 
medidas ou eventos importantes. 
 
6. Metodologia de coleta de dados 
 
A metodologia escolhida para as coletas de informações no Contrato de Longo Prazo é a 
aplicação de questionário estruturado (perguntas e respostas já definidas) de forma remota 
(Ex.: por meio de chamadas telefônicas). 
 

• Os exercícios poderão coletar informações de todas as 27 unidades federativas no Brasil 
ou, mais frequentemente, de qualquer unidade federativa alvo/específica; 



 
• Entrevistas deverão ser conduzidas remotamente em dias úteis e em horário comercial; 

• Os informantes serão adultos e fornecerão informações sobre eles próprios ou sobre 
outros membros do grupo familiar. 

• Sobre a duração do questionário, as entrevistas do ACNUR têm duração média de 25 
minutos. 

 
Para a aplicação dos questionários, o ACNUR irá fornecer à empresa contratada: 
 

• A base de dados com os contatos (número de telefones) dos refugiados e migrantes;  

• O questionário no idioma em que vai ser realizado a entrevista (disponível em Espanhol, 
Português e Francês); 

• Apoiar no treinamento dos entrevistadores com duração entre 4 horas a 8 horas a 
depender da complexidade e extensão da pesquisa; o treinamento deverá conter 
informações sobre ética na coleta de dados e protocolos de tratamento de casos de 
proteção (ex.: violência de gênero).  
 

A partir desses materiais fornecidos, a parte contratada deverá conduzir uma coleta de dados 
quantitativa cobrindo: 
 

• A condução de entrevistas estruturadas com refugiados e migrantes. 

• O idioma das entrevistas poderá variar a depender do público-alvo. Os idiomas que 
utilizamos, em ordem de frequência, são: espanhol, português e francês. 

• Disponibilizar a base de dado limpa a partir dos dados coletados 
 
 

a. Amostras das coletas de dados 
 

 
No entanto, o tamanho da amostra poderá variar entre 115 domicílios até 1200 pessoas 
domicílios. A tabela abaixo exemplifica os dados que devem ser incluídos na elaboração 
da oferta técnica por parte da empresa: 

 

País  Tamanho mínimo da 
amostra  

 Tamanho médio da 
amostra  

Tamanho máximo da 
amostra  

Brasil  115 -425 425 -800 800-1,200  

 
Esforços serão feitos para atingir e representar diferentes estratos da população de 
interesse, utilizando informações auxiliares sobre eles para determinar cotas amostrais, 
e apresentar as informações utilizando desagregação de sexo, região, situação 
econômica do informante, entre outros (que sejam aplicáveis ao tamanho da amostra). 
Adicionalmente, podem ser integrados ao exercício da construção da amostra 
perspectivas de idade, gênero, crenças, étnicas etc. 
 
Importante destacar que os licitantes deverão enviar proposta para todos os tamanhos 
de amostra, sendo necessário participar nas 3 categorias de amostras. 

O tamanho final da amostra será decidido com base na abordagem a ser seguida durante 
a implementação e de acordo com os detalhes fornecidos. O ACNUR utiliza como 
padrão a amostra média de 425 domicílios. 

 
 



 
 
 
7. Produtos 
 
 
a. Produtos principais/obrigatórios: 
 
As empresa(s) selecionada(s) deverá(ão) desenvolver os produtos principais previstos neste 
termo de referência. Os produtos principais são: 

 

Produto 1 – Aplicar o questionário pré-determinado. 

o Disponibilidade de reuniões de alinhamento técnico do questionário. 
o Disponibilidade de pré-testagem do questionário. Tamanho do pré-teste 

deverá ser entre 5%-10% do tamanho da amostra da pesquisa. 
o Proteção dos dados pessoais dos entrevistados (Ex.: números telefônicos) 

por meio de sistema. 
o Possibilidade de acompanhar as entrevistas quando estiverem sendo 

realizadas e/ou escutar as entrevistas gravadas. 
o Elaboração de relatório sobre andamento das entrevistas. 
o Os exercícios das entrevistas têm uma duração média entre 2 e 4 semanas. 
o A entrevista será considerada completa nas situações em que o entrevistado 

chegar a ouvir a sessão final de agradecimentos do questionário.  
 

Produto 2 - Entregar banco de dados limpo de entrevistas. 

o Verificação da consistência dos dados completa. 
o Arquivo no formato de Valores Separados por Vírgulas - .CSV ou Microsoft 

Excel. 
o Todos os resultados finais devem ser fornecidos ao ACNUR em formatos 

eletrônico editável de acordo com um padrão profissional. Todas as entregas 
devem estar sujeitas à garantia de qualidade pelo ACNUR. 
 

Com base na experiência anterior de coletas de dados remotas, o escopo completo das 
principais atribuições descritas acima pode ser concluído dentro de 4 semanas, dependendo da 
quantidade de dados a serem coletados. 
 
A estimativa citada acima não está incluindo a possibilidade da solicitação de serviços adicionais 
descritos na próxima sessão. 
 
 
 
b. Produtos adicionais 
 
Produtos adicionais serão solicitados em atividades específicas e serão considerados uma 
vantagem competitiva nos casos em que o licitante tenha a capacidade de fornecer os 
serviços. Com isso, são considerados requisitos desejáveis e não obrigatórios. Os produtos 
adicionais são:   
 
 



 
Produto 3 - Estimativa do tamanho da população alvo e construção da amostra. 

o O tamanho final da amostra será decidido com base na abordagem a ser 

seguida durante a implementação e de acordo com os detalhes fornecidos. 

o Esforços serão feitos para atingir e representar diferentes estratos da 

população de interesse, utilizando informações auxiliares sobre eles para 

determinar cotas amostrais, e apresentar as informações utilizando 

desagregação de sexo, região, situação econômica do informante, entre 

outros.  

Produto 4 - Elaboração do questionário. 

o A ferramenta padrão para coleta de dados do ACNUR é o KOBO. Todavia, a 
empresa licitante poderá usar a plataforma de coleta de dados que lhe 
convier. 

o Elaborar o questionário e seu conjunto de regras na plataforma de coleta de 

dados (Ex.: KOBO) selecionada para o projeto. 

Produto 5 - Plano de análise dos dados e a própria análise de dados 

o Elaborar o plano de análise do projeto de coleta de informações, com mapa 

mental e indicadores. 

o Análise dos dados com uma ou mais ferramenta (Ex.: R, SPSS, Microsoft 

Excel, Power BI, etc.). 

Produto 6 - Relatório final. 

o O idioma dos produtos desenvolvidos pela empresa contratada dever ser em 
português. Todavia, a capacidade de entregar produtos em espanhol e/ou 
inglês será considerada uma vantagem adicional. 
 
 
 

9. Conteúdo da Oferta Técnica 
 

As empresas licitantes interessadas em participar deste Edital devem apresentar o seguinte 
como parte de sua Oferta Técnica:  
 

i.Proposta Técnica, para cada amostra junto com uma breve especificação 
do(s) método(s) utilizados pela empresa antes, durante e depois da coleta de 
informação, riscos relacionados à execução do projeto e ações mitigadoras 
correspondentes, incluindo às condições de trabalho dada a crise sanitária da 
COVID-19.  

  
ii.Descrição nominal de toda equipe de pesquisa-chave, que deve ser 

coordenada por um profissional com nível acadêmico na área de ciências 
humanas, ciências sociais aplicadas ou cursos relacionados e experiência na 
área. (coordenador/geral da equipe de pesquisa).   

 
 

o A equipe central deve conter no mínimo um/a (1) coordenador/a geral.   



 
o É mandatório que a equipe possua entrevistadores com fluência no idioma do 

questionário (espanhol, português e francês), para realização do processo de 
coleta de dados. 
 

iii. Prova da experiência do licitante, com ênfase em sua experiência anterior na 
área temática ou experiência demonstrada na elaboração e aplicação de coleta 
de dados remota. A instituição licitante deverá comprovar seu histórico de 
atuação e experiência na área temática, inclusive em relação às pesquisas 
diagnósticas e avaliativas já realizadas.  

  
iv.Cronograma para a realização do projeto de pesquisa, observando os produtos 

e amostras descritas no Edital. O licitante deve informar e estimar:   
  
o Tempo médio para desenvolver as atividades solicitadas.  

  
 
  
 

9. Outros requisitos importantes 
 
Todas as transferências de dados (ex.: base de dados, planilhas etc.) entre o ACNUR e a empresa 
contratada deverá ser feita por e-mail. Além disso, todas as bases compartilhadas entre o 
ACNUR e a empresa devem ser compactadas, criptografas e bloqueadas por senha, sendo que 
a senha deverá ser enviada em um segundo e-mail, para garantir maior segurança e proteção 
dos dados. 
 
Ao final do projeto, a empresa contratada deve apresentar os referidos produtos à equipe de 
coordenação do ACNUR. Ademais, ao final do exercício de coleta de dados, a empresa 
contratada deve eliminar todas as informações de contato que o ACNUR tenha enviado a ela. 
Além disso, todos os dados da pesquisa não poderão ser transferidos para terceiros em nenhum 
momento da coleta de dados ou após o término da vigência do(s) Contrato(s) de Longo Prazo. 
 
A empresa selecionada terá os pacotes de software necessários (exemplo - Microsoft Office, 
SPSS, STATA e SQL Server) com licenças legais. Para visualizações, caso necessário, a empresa é 
livre para escolher o(s) pacote(s) de software que usará.  
 
 


