
Anexo A – Termo de Referência 

Estudo de mercado sobre capacidades atuais e futuras para crescimento econômico e criação de 
empregos em Roraima nas áreas de Energia Renovável, Geração e Distribuição de Renda e Eficiência 

Energética 

 

Contexto 

Roraima é um estado brasileiro localizado na região norte, que divide a fronteira com a Venezuela e a 
Guiana, e que se encontra separada por longas distâncias da região central e litorânea do Brasil – 
dependendo em larga medida do transporte aéreo como o meio mais comum de acesso ao território. 

Roraima tem o menor PIB no Brasil e é considerada altamente dependente do setor público, considerando 
sua relevância para o PIB do estado (mais de 42%). O setor primário representa uma pequena porcentagem 
do valor bruto adicionado de Roraima: agricultura e pecuária são apenas responsáveis por 5,2%, seguidos 
pela indústria (11,1%) e serviços (37,6%). Por outro lado, Roraima tem vivenciado nos últimos anos um 
crescimento de PIB acima da média brasileira – em um contexto de expressiva chegada de pessoas 
refugiadas e migrantes venezuelanas. 

A dependência em relação ao setor público também é verificada no que tange ao mercado laboral. Mais de 
27% da força de trabalho em Roraima é empregada por este setor, cerca do dobro do que é observado 
enquanto média brasileira. A renda média em Roraima é mais baixa que a média no Brasil. O setor primário 
está em desenvolvimento, especialmente devido à exportação de arroz, porém, essa é altamente 
mecanizada e com uso de tecnologias, o que gera poucas vagas de emprego. Já a indústria, é incipiente e 
com cadeias produtivas incompletas. 

Energia é um ativo escasso em Roraima. Previamente abastecida pela eletricidade advinda da Venezuela e 
não estando conectada ao sistema de eletricidade brasileiro, atualmente Roraima depende de plantas 
termelétricas para a geração de energia – o que significa altos custos. 

Considerando o contexto local, tópicos relacionados à energia renovável e à eficiência energética é 
particularmente importante para Roraima e demonstra um potencial relevante enquanto área para 
desenvolvimento. E é nesse contexto que a presente proposta se insere. 

 

O projeto 

O projeto busca atender à demanda por habilidades técnicas e laborais essenciais, assim como promover 
maior igualdade de gênero e etnia no setor e, em particular, criar maiores oportunidades de emprego no 
setor de energia para pessoas refugiadas, incluindo mulheres, jovens e população indígena. 

 

Objetivo  

O ACNUR está contratando uma empresa consultora/prestadora de serviços para realizar essa avaliação de 
mercado, a fim de desenvolver uma melhor compreensão do sistema de mercado para Energia Renovável 
(ER) e Eficiência Energética (EE), especialmente no que tange às oportunidades e às limitações para o 
desenvolvimento atual e futuro de habilidades imprescindíveis para o crescimento do setor. A demanda por 
habilidades nas áreas de Energia Renovável (ER) e Eficiência Energética (EE) decorre da atual demanda por 
energia renovável e eficiência energética e das atuais limitações para o desenvolvimento do referido 
mercado. Enquanto a falta de habilidades é um dos principais limites para o desenvolvimento do setor de ER 
& EE, podem existir outros constrangimentos, incluindo aqueles de caráter político, social, ambiental, legal e 



econômico, que são igualmente importantes de serem compreendidos de modo a desenvolver um 
conhecimento amplo do mercado local para ER & EE. Esta análise de sistema de mercado (ASM), assim, 
avaliará o mercado mais amplo para a geração e distribuição de energia renovável e eficiência energética de 
modo a compreender o potencial para crescimento e criação de oportunidades de emprego no setor, com 
um foco nas habilidades laborais necessárias para facilitar o crescimento e a criação de empregos. A 
identificação de oportunidades nesses setores apontará uma nova fonte de geração de empregos, 
promovendo a inserção laboral de pessoas refugiadas e migrantes no mercado formal em áreas que poderão 
absorver pessoas refugiadas e migrantes e comunidades brasileiras locais sem a criação de competição. A 
análise inclui a resposta para os seguintes aspectos: 

i. Uma visão sobre o sistema de mercado para ER & EE que foque na cadeia básica de valor, suas 
atividades de suporte e suas regras e regulações, com foco específico na oferta e na demanda das 
qualificações atuais e futuras necessárias para o crescimento futuro e aprimoramento da performance do 
setor de ER & EE 
ii. A identificação das causas e restrições em relação às qualificações profissionais atuais e futuras 
necessárias que devem ser abordadas como fundamento para identificar em qual direção estruturas as 
intervenções. De modo a compilar mais informações sobre o sistema de mercado e as necessidades atuais e 
futuras para suprir a demanda e o crescimento do setor, o estudo deve abarcar, não sendo limitado apenas 
a, as seguintes questões:  
 
  

Demanda 

o Quais empresas do setor privado e instituições públicas atualmente operam com geração de energia 
renovável e distribuição de energia, assim como para melhor eficiência energética? 
o Qual é o perfil de funcionários que essas empresas e instituições públicas buscam recrutar? Qual é o 
tipo de certificação exigido? Que tipo de emprego e ocupações é necessário? 
o De onde saem os profissionais qualificados que estão sendo recrutado por tais empresas e 
instituições públicas? 
- Quem provê a qualificação no nível local (público e privado)? 
- Outras áreas geográficas do Brasil? 
o Os empregadores estão oferecendo treinamento baseado no trabalho (estágios, trainees, programas 
de aprendizado) 
o Os empregadores conhecem as modalidades de treinamento baseado trabalho? Estão interessados? 
o Quais são as soft skills demandas pelos empregadores? 
o Os empregadores estão comprometidos com políticas de diversidade (inclusão de pessoas com 
deficiência, mulheres e idosos)? Estão abertos para desenvolver ações para promover essa inclusão?  
o Que tipo de contratos são oferecidos: meio período? Período integral? Longo prazo? Curto prazo? 
Temporário? Sazonal? Para locais remotos? Os contratos estão de acordo com as leis laborais e as condições 
básicas para empregabilidade? 
o Mulheres e homens jovens estão interessadas/os em estabelecer atividades empreendedoras na 
área da geração e distribuição de energia renovável? 
o Quais são as pessoas empreendedoras e empresas venezuelanas trabalhando nessa área em 
Roraima? 
o Quais outras limitações as empresas no setor enfrentam? Política? Social? Legislativa? Regulatória? 

 

Oferta 

Para cada uma das categorias identificadas na análise de demandas (perguntas acima), a/o prestador/a de 
serviço/consultor/a deverá abordar:  



o Os provedores de qualificação (Sistema S, centros de treinamento profissional e provedores privados 
de qualificação) está ofertando os programas demandados pelas empresas do setor privado? 
o Quais programas relevantes para área são providos pelo Sistema-S, Centros de treinamento 
profissional e provedores privados de qualificação locais?  
o Qual é o nível de certificação oferecido ao final de cada programa de qualificação? 
o Qual é a duração requerida para cada programa de treinamento? 
o Qual é o custo de cada programa? 
o Quantos estudantes se matriculam nesses programas a cada ano, desagregada/os por gênero? 
o Quanta/os estudantes concluem esses programas? Quais são as razões para não concluírem? 
o  Quais são as oportunidades de financiamento para que estudantes acessem esses programas? Quais 
são? 
o Quais são os desafios que evitam ou desencorajam mulheres de se matricularem em tais programas? 
o Quais são os programas de treinamento de empreendedorismo nesse setor oferecidos pelo Sistema 
S, centros de treinamento profissional e provedores privados de qualificação? 
o Quais são os principais desafios que Sistema S, centros de treinamento profissional e provedores 
privados de qualificação enfrentam para oferecer programas de treinamento nesse setor? 
o Quais são as regras e regulamentos que regem a oferta de treinamentos técnicos e vocacionais para 
as empresas existentes e start-ups no setor?  

 

Descrição das atividades 

Espera-se que a prestadora de serviço/ Consultor(a) realize as seguintes atividades: 

o Distinguir entre “geração e distribuição de energia renovável” e “eficiência energética”. 
o Desenvolver uma metodologia ampla e adequada para coleta dos dados a partir das perguntas acima, 
levando em consideração a metodologia de Análise de Sistema de Mercado da Organização Internacional do 
Trabalho1. 
o Aplicar instrumentos de coleta de dados para conduzir uma pesquisa em profundidade, incluindo, 
mas não limitada a, grupos de discussão e entrevistas com informantes-chave, para identificar quais são as 
habilidades profissionais requeridas pelo setor privado e qual é a oferta respectiva oferecida por centros de 
treinamento vocacionais e provedores privados de treinamento.  
o Análise dos dados coletados para determinar quais são as capacidades requeridas pelos setores 
públicos e privados no momento atual, assim como as projeções de necessidades no médio (1-3 anos) e longo 
(3-5 anos) prazos. 
o Estabelecer o nível de conhecimento e interesse para se matricular em treinamentos técnicos, 
vocacionais e educacionais entre grupos de jovens, mulheres e indígenas no setor de ER & EE 
o Estabelecer o nível de conhecimento e interesse em empreendedorismo no setor de ER & EE entre 
jovens, mulheres e indígenas. 
o Identificar pontos de entrada para treinamentos baseados no trabalho para empresas do setor 
privado e centros de treinamento vocacional por meio dos quais estudantes possam adquirir conhecimento 
prático. 
o Identificar as práticas de recrutamento de empresas do setor privado na área de ER & EE. 
o Identificar as oportunidades e disponibilidade das companhias do setor privado e empresas públicas 
de energia para fazer parceria com o Sistema S, centros de treinamentos e/ou provedores de treinamento 

 
1 A Análise de Sistema de Mercado (MSA) tenta entender o que está fazendo com que os mercados tenham um baixo 
desempenho e por que eles não são mais inclusivos para os trabalhadores. Várias análises foram produzidas em 
diferentes regiões ao redor do mundo abrangendo vários setores como agricultura, construção civil, turismo e moda, 
que identificaram limitações sistemáticas de base e estratégias iniciais para projetos que avancem no sentido de 
objetivos para Trabalho Decentes nesses setores. Mais informações podem ser encontradas em: < 
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_638747/lang--en/index.htm>. 



privado por meio de uma modalidade de engajamento estruturada que pode ser seguida, por exemplo, 
através de acordos formais de parceria/MOUs. 
o Identificar oportunidades de financiamento a nível local e nacional por meio das quais estudantes 
possam se inscrever para que tenham acesso a formação profissional e técnica.  
o Por meio de consultas, identificar canais práticos de comunicação que permitam acesso a 
informações (como programas oferecidos pelo Sistema S, centros profissionalizantes e provedores de 
treinamento privados, oportunidades de financiamento disponíveis). 
o Fazer recomendações sobre como aumentar a participação de mulheres, indígenas e jovens em 
treinamentos técnicos no setor de ER & EE. Fazer recomendações sobre ganhos rápidos em potencial que o 
projeto possa alavancar de imediato, e no médio (1-3 anos) e longo prazos (3-5 anos). 
o Igualdade de gênero, diversidade e inclusão de grupos vulneráveis devem ser explicitamente 
abordados durante toda a avaliação. 
 

Abordagem Metodológica 

A metodologia de abordagem poderá ser ajustada pelo(a) Consultor(a)/Prestadora contratada em consulta 
com a equipe do ACNUR, desde que o propósito da avaliação seja mantido e os resultados obtidos 
mantenham a qualidade solicitada.  

A metodologia deve incluir: 

i. Estrutura dentro da abordagem do Desenvolvimento do Sistema de Mercado (MSD) utilizada pela Agência 
Internacional Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento (SIDA – Swedish International Development 
Cooperation Agency) e pela Organização Internacional do Trabalho (abordagem “Doughnut” para 
compreensão de mercados) ou similar. 

ii. Revisão documental de documentos de projetos, políticas nacionais, regulamentos que influenciam os 
setores e outras literaturas e documentos relevantes. 

iii. Acesso a outras fontes de informações relevantes, como estatísticas locais e nacionais que identifiquem a 
existência de demanda de qualificações e lacunas de ofertas de habilidades nesses setores. 

 iv. Desenhar ferramentas de coleta de dados e metodologias efetivas e abrangentes para análise de 
demanda e oferta de qualificações a serem usadas.  

v. Realizar análise qualitativa e quantitativa das informações sobre os aspectos de demanda e oferta 
coletadas.  

vi. Consultas e entrevistas com relevantes atores / organizações (dos setores público e privado e também 
outros atores relevantes) incluindo equipe de Projeto (número esperado de atores consultados: dez). 

Local de trabalho: Roraima. A duração de dias de missão a ser proposto pelo contratado será definido com o 
contratante. 
 
Supervisor: Oficial de Relações Institucionais 
   
Principais tarefas a serem realizadas e cronograma: Algumas atividades serão realizadas simultaneamente e, 
assim, o prazo alocado para cada atividade poderá ser modificado. Contudo, a duração sugerida de todo o 
exercício deve ser de 12 semanas. 
 
A equipe de projeto deve fornecer suporte para a pessoa Contratada. O apoio inclui: 

 
No. Atividades-chave Quem? 



1 Disponibilizar documentos relevantes, como o documento de projeto e 
outros documentos relevantes produzidos pelo ACNUR. 

Oficial de Relações Institucionais  & 
Economista Associado do ACNUR 

2 

Apresentar a pessoa consultora ao ACNUR e outros instituições que 
trabalham com educação e treinamento técnico e vocacional, empresas
nacionais do setor privado, parceiros implementadores chave e outros 
relevantes atores. 

Oficial de Relações Institucionais  do ACNUR 

3 Organizar o workshop de validação do relatório inicial do ASM. Oficial de Relações Institucionais  & 
Economista Associado do ACNUR 

4 Distribuir o rascunho do relatório do ASM para revisão e consolidação de 
comentários enviados para a pessoa Consultora / Contratada. 

Oficial de Relações Institucionais  & 
Economista Associado do ACNUR 

5 Controle da qualidade dos relatórios submetidos. Oficial de Relações Institucionais  & 
Economista Associado do ACNUR 

6 Prover esclarecimentos e/ou orientação durante a consultoria. Oficial de Relações Institucionais  do ACNUR 
& Economista Associado do ACNUR 

 

Entregas e cronograma esperados 

As entregas esperadas devem ser: 

i. Relatório Inicial delineando a metodologia, pessoas a serem entrevistadas, ferramentas, questionários e 
itinerário sugerido para o trabalho de campo. 

ii. Apresentação de resultados preliminares para o ACNUR para fundamentar a elaboração do relatório final. 

iii. Para o relatório final da ASM, os resultados são esperados ao final do segundo mês, conforme descrito 
abaixo: 

a. Semana 1 e 2: Relatório Inicial. O relatório inicial deve conter uma visão metodologia abrangente, ou seja, 
o que, quem, quando, onde e como o ASM será realizado de modo a abordar as questões de demanda e 
oferta de qualificações. O relatório inicial deve incluir a matriz de coleta de dados (dimensões, indicadores e 
fontes de verificação) e os instrumentos de coleta de dados. O relatório inicial será validado em um 
workshop. 

b. Semana 3, 4 e 5: Condução do levantamento de informações conforme metodologia acordada. 

 c. Semana 6 e 7: Rascunho do relatório da ASM. 

O rascunho e relatório final devem seguir o formato indicado no item d - iii abaixo. O rascunho do relatório 
deve ser submetido ao Coordenador de Projeto, que fará circular entre os atores pertinentes (especialistas 
técnicos do ACNUR, partes interessadas e parceiros) para comentários sobre necessidades de 
esclarecimentos. O Oficial de Programa do projeto irá consolidar os comentários e enviar para a pessoa 
Consultora / Contratada 10 dias após a apresentação do rascunho do relatório. 

d. Semana 10, 11 e 12: Relatório Final da ASM 

A Consultoria deve apresentar o relatório final da ASM com as principais descobertas e conclusões em um 
workshop com público pertinente. Esse relatório deve incluir relevantes análises e recomendações para 
implementação de programa que englobe diferentes dimensões sobre o ASM, bem como sugestões de 
intervenção para possível projeto de acompanhamento de 3 anos. O relatório final deve ser apresentado ao 
ACNUR. 

O relatório final da ASM e das análises de demanda e oferta de qualificação devem conter o seguinte, em 
português: 



i. Arquivos eletrônicos e rígidos com todos a base de dados e detalhes da análise (por exemplo, tabela 
de taxas de resposta – complete, parcial, sem resposta etc.) em formato Excel ou outro formato 
acordado. 
ii. Cópias eletrônicas dos rascunhos e do relatório final em português, desde que não ultrapasse 40 
páginas, excluindo os anexos. 
iii. O formato do relatório inclui, mas não está limitado a: 

 a. Índice  

b. Lista de siglas 

c. Resumo executivo 

d. Antecedentes e visão geral do ASM do setor explicando a cadeia de valor principal, funções de apoio, 
regras e regulamentos 

e. Análise da oferta 

f. Análise da demanda 

g. Análise da igualdade de gênero, diversidade étnica e grupos vulneráveis 

h. Objetivos e demanda por qualificação e perguntas para análise da pesquisa 

 i. Análise metodológica pré-situacional (incluindo projetos/locais de pesquisa, desenho e tamanho da 
amostragem, desenho e desenvolvimento do questionário, treinamento, trabalho de campo, coleta e 
processamento de dados, análise de dados, limites do estudo)  

j. Resultados apresentados em texto, tabelas/gráficos, matrizes e imagens 

k. Conclusões e recomendações 

l. Modelo para propostas de intervenção para possível projeto de acompanhamento de 3 anos  

m. Anexos (incluindo referências, definições das conceitos-chave, tabelas e figuras, questionários e outros 
instrumentos de coleta de dados) 

NOTA: nas versões impressa e eletrônica do relatório final devem ser incorporadas as sugestões, feedbacks 
e comentários apresentadas ao rascunho do relatório. 

 

Qualificações ou conhecimento especializado/experiência requerida 

Estrutura da Consultoria: o Estudo de mercado sobre capacidades atuais e futuras para crescimento 
econômico e criação de empregos em Roraima será desenvolvido por meio da expertise de uma instituição 
nacional ou internacional. A empresa de consultoria será contratada pelo ACNUR Brasil. A empresa de 
consultoria irá trabalhar sob a supervisão técnica do Oficial de Relações Institucionais e suporte do Grupo de 
Trabalho Técnico. 

Perfil da Equipe de Consultoria: deverá ser apresentada na proposta a composição e o currículo dos 
membros da equipe a desenvolver o estudo.  

Perfil do fornecedor contratado: Qualificações e experiência requeridas: 
• Conhecimento demonstrado sobre o setor de energia, energia renovável e conceitos e metodologias 
referentes à eficiência energética. 

• Conhecimento comprovado em realizar pelo menos um, mas de preferência mais, Avaliação de Sistemas 
de Mercado (ASM). 



• Conhecimento e experiência comprovados na condução de pesquisa de análise de lacunas em relação a 
oferta e demanda de qualificação no setor de treinamentos técnicos, vocacionais e educacionais, incluindo 
técnicas de pesquisa participativa, compilação e análise de dados e proposta de pontos de ação.  

• Pelo menos 5 anos de experiência no desenvolvimento de projetos relacionados à qualificação e promoção 
de empregabilidade, com vasta experiência em realizar pesquisa analítica qualitativa e quantitativa.  

• O ponto focal principal que será designado para esse projeto deverá possuir diploma universitário em uma 
Instituição reconhecida em educação, economia, engenharia, estudos de desenvolvimento, administração 
de empresas ou outra área relacionada. 

• Bom conhecimento e entendimento do sistema educacional no Brasil e do Sistema S. 

• Fortes habilidades analíticas e de redação em português. 

 
Idioma requerido: Português é obrigatório; é importante o conhecimento de espanhol, porque algumas 
entrevistas-chave podem ser neste idioma. 
  
Critérios de avaliação: Todos os interessados em aplicar precisam submeter um documento técnico e uma 
proposta financeira separadamente e em e-mails diferentes.As propostas técnicas e financeiras serão 
analisadas separadamente por 2 comitês do ACNUR. 
 
Critérios de seleção: a empresa licitante com a maior pontuação  técnica e financeira combinada será 
selecionada para esse projeto. Será dada preferência a empresas que possuam experiência em Avaliação de 
Mercado na área humanitária. 
 

Item Critérios para avaliação técnica Exemplos de evidências a serem fornecidas 
Máx. de 
pontos 
obtidos 

1 Perfil e Qualificações da Empresa 

1.1 
Relevância do perfil e das atividades da 
empresa, demonstrando qualificações 
adequadas na prestação destes serviços. 

Descrição detalhada, mas concisa (não mais de 5 
páginas) da sua empresa e das suas atividades, para 
demonstrar que é um prestador de serviços qualificado 
e experiente. Se for uma empresa multi-local, 
especificar a localização da sede e todas as cidades onde 
a sua empresa presta serviços semelhantes. Inclua o 
Certificado de Registo (Cartão CNPJ) da sua empresa. 

08 

1.2 Relevância da experiência na prestação destes 
serviços 

 Indicar o número total de clientes da sua empresa, 
número total de projetos similares concluídos, e 
número total de projetos similares atualmente em 
curso. Destacar claramente qualquer experiência 
relevante no setor humanitário. Incluir três (3) 
referências positivas de clientes dos últimos três (3) 
anos para a conclusão de projetos semelhantes, 
idealmente no setor humanitário, sem fins lucrativos, 
público ou governamental, de preferência com qualquer 
agência das Nações Unidas. 

07 

 Subtotal 1.    15 
2 Compreensão dos requisitos de serviço, abordagem, proposta, soluções, metodologia e prestações de serviços 

2.1 

Compreensibilidade da proposta e qualidade/
claridade na interpretação e apresentação de 
um plano de trabalho, incluindo gestão de 
projetos e abordagem de garantia de 

Nota conceitual e plano de trabalho em conformidade 
com os requisitos do ACNUR, mostrando como a 
empresa espera cumprir com os requisitos do Termo de 
Referência. Isto deve incluir uma descrição da 
capacidade da sua organização para fornecer os 

15 



qualidade, demonstrando a capacidade da 
empresa para fornecer os serviços solicitados. 

serviços, incluindo todos os elementos referidos neste 
TDR. 

2.2 
Capacidade para implementar o plano de 
trabalho proposto e completar as tarefas de 
acordo com os Termos de Referência. 

 Incluir uma breve descrição (não mais do que 3 páginas 
por amostra) de 5 projetos anteriores semelhantes dos 
últimos 5 anos. 

15 

2.3 Compatibilidade das tecnologias propostas 
com as do ACNUR.   

 Inclua na sua nota conceitual uma descrição de como 
pretende assegurar essa compatibilidade.   05 

2.4 

Nível de inovação da abordagem proposta.  Considere cuidadosamente se sua empresa pode 
propor uma abordagem inovadora para atender aos 
requisitos do ACNUR e descreva-a em sua nota 
conceitual e plano de trabalho. 

05 

 Subtotal 2.    40 
3. Pessoal proposto para executar o projeto 

3.1 

Adequação da composição da equipe proposta 
e distribuição de tarefas entre os membros da 
equipe.  Fornecer uma descrição geral da 
composição da equipe. 

 Fornecer uma descrição geral da composição da equipe 
proposta para executar a tarefa e descrever em termos 
gerais como as tarefas seriam distribuídas para 
assegurar a conclusão em tempo hábil deste projeto. 

09 

3.2 

Relevância da experiência e qualificações da 
equipe  proposta. 

 Qualificações educacionais e profissionais (CV) dos 
membros da equipe para demonstrar a adequação da 
experiência e qualificações de acordo com os requisitos 
deste TdR. 

06 

 Subtotal 3    15 
Total de Pontos    70 

As propostas técnicas serão avaliadas em até 70 pontos e as ofertas que obtiverem menos de 50 pontos não serão mais 
consideradas para avaliação comercial.  

 
 
Tempo estimado de consultoria e prazo para envio do produto final (depois de assinado o contrato): 12 
semanas 
 
Viagens Oficiais: algumas atividades podem acontecer remotamente. Viagens planejadas para Roraima é parte 
do Estudo de Mercado e deve constar na proposta de orçamento. O cronograma de viagens será discutido na 
reunião inicial.  Será necessário viajar pelo menos uma vez para Boa Vista – RR. 
 
Cronograma de pagamento: Quando adjudicado, o ACNUR espera fazer os pagamentos do contrato da 
seguinte forma:  
 

1) 30% após a aceitação do ACNUR do relatório inicial; 

2) 40% após a aceitação do ACNUR do rascunho do relatório ASM; 

3) 30% após a aceitação do ACNUR sobre o Relatório Final de ASM. 

IMPORTANTE: Não devem ser incluídas na oferta técnica quaisquer informações financeiras ou de 
preços. O não cumprimento pode implicar no risco de desqualificação. 


