TERMO DE REFERÊNCIA
CONSULTORIA EM PROCESSO DE AVALIAÇÃO
DE IMPACTO COM ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO
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SOBRE A ORGANIZAÇÃO

Fundada em 2002, o Trias é uma ONG belga organizada a partir da integração de outras organizações
como ACT, Form e Leder Voon Allen. No Brasil, a ACT começou a atuar em 1989, apoiando os
agricultores familiares no estado do Paraná até 2002, quando se tornou TRIAS. Cooperamos com 140
organizações de agricultores e microempresários em todo o mundo, apoiamos cerca de 3 milhões de
agricultores familiares e pequenos empresários. Trias é especializada no fortalecimento
organizacional, acreditamos que organizações fortes facilitam a ação conjunta para o empoderamento
social e econômico, a redução da pobreza, a criação de riqueza e o bem-estar de seus membros.
Em relação aos seus parceiros, desde 2002, o Trias Brasil passou a apoiar diretamente organizações de
base como a Cresol Baser e União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia
Solidária (Unicafes). Após uma trajetória de sucesso no Paraná, o Trias vem apoiando a expansão do
cooperativismo solidário e de crédito rural em outros estados do Brasil, fortalecendo a representação
nacional dos agricultores familiares através da Unicafes Nacional, desde julho de 2005.
Atualmente, trabalhamos com ações desenvolvidas em cinco grandes pilares: inclusão de mulheres e
jovens agricultores familiares em cooperativas e em atividades econômicas; acesso a mercados locais,
regionais e internacionais; acesso a créditos e serviços financeiros relacionados a estes domínios de
representação; defesa em nível regional, nacional e internacional; e disseminação de informações
sobre desenvolvimento sustentável para agricultores familiares.
Nossa visão é um mundo no qual organizações prósperas, autossuficientes e democráticas de
agricultores e pequenos empresários assumam um papel de liderança em suas comunidades para
promover um desenvolvimento socioeconômico inclusivo e ambientalmente sustentável. Acreditamos
que este desenvolvimento produzirá sociedades colaborativas que aspiram à autonomia, igualdade de
oportunidades e segurança financeira para todos, e nas quais todas as pessoas exerçam
autodeterminação, solidariedade e cooperação.
No momento, o Trias passa pela finalização da estratégia dos últimos 10 anos, iniciando a
implementação da nova estratégia global, tendo como base os pilares do desenvolvimento
sustentável: crescimento econômico, inclusão de jovens, mulheres e menos favorecidos e preservação
da natureza e meio ambiente.
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DESCRIÇĀO DO PROJETO AVALIADO

Em parceria com a Colibri Foundation, Trias desenvolve a implementação do programa: Youth
protagonism through rural education, smart agriculture and learning network (2019-2022). O ciclo
atual de implementação compreende janeiro de 2019 a junho de 2022 – período ampliado em função
do contexto pandêmico.
A área de intervenção do projeto tem como foco das ações o estado de Goiás, contudo, outras
iniciativas foram desenvolvidas de forma remota nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rondônia e
Tocantins. Ao todo, tinha-se como objetivo central a promoção do protagonismo juvenil para 127

jovens, entre 14 e 18 anos, por meio de iniciativas relacionadas à pedagogia da alternância e educação
do campo.
Entre os resultados esperados ao final do projeto, tem-se:
a) 92 alunos do ensino médio, matriculados na Escola Família Agrícola de Orizona, receberão
treinamento complementar anual, como resposta à pandemia de Covid-19, e apoio no
desempenho escolar por meio da assistência as famílias rurais locais e suas comunidades.
b) Implementação de 9 ideias inovadoras no setor agropecuário por estudantes, baseadas em
boas práticas de agricultura inteligente e resiliência à mudança climática em Goiás, estendida
aos estados de Minas Gerais, Rondônia, Bahia e Tocantins.
c) O fortalecimento da comunidade de aprendizagem sobre educação rural e sucessão familiar,
apoiando diretamente 25 jovens líderes rurais, com baixo acesso à educação formal, em
agroecologia e cooperativismo solidário no estado de Minas Gerais, em parceria com a Escola
Agrícola Familiar de Natalândia (EFAN).
d) Cursos semestrais sobre qualificação técnica continuada, envolvendo 40 professores da
comunidade de aprendizagem em pedagogia da alternância e educação do campo, com foco
no e-learning e no uso de ferramentas digitais.
e) 02 intercâmbios físicos e 11 virtuais entre a rede de aprendizagem entre jovens (composta por
jovens rurais de 4 estados de GO, MG, RO, TO) para compartilhar experiências e boas práticas
em educação rural, cooperativismo e agroecologia.
Para implementação das ações propostas no projeto, destacam-se os seguintes stakeholders:
•

Trias vzw: organização internacional de desenvolvimento com raízes belgas (anos 60), trabalha
com 140 parceiros locais em apoio ao autodesenvolvimento de 3,4 milhões de agricultores e
pequenos empresários desfavorecidos em 14 países (África, América e Ásia).

•

Collibri Foundation: organização internacional com foco projetos educacionais para jovens em
situações difíceis. Atuação tanto na Bélgica como em países em desenvolvimento. O propósito
da organização é promover conexões entre os jovens do Norte e do Sul outros através do
intercâmbio de ideias e culturas.

•

EFAORI: escola de ensino médio, localizada em Orizona desde 1999, focalizando as
comunidades e alunos de escolas do campo, utilizando as ferramentas da pedagogia da
alternância.

•

CRESOL cooperativa de crédito: membro do sistema de crédito Cresol Baser desde 2015, em
expansão atual nos serviços de micro finanças em 5 municípios do Estado de Goiás.

•

Secretaria de Juventude da UNICAFES Nacional: foco no fortalecimento do cooperativismo
solidário através do tema transversal da juventude e inclusão em 20 estados brasileiros.
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DOS SERVIÇOS CONTRADOS

Espera-se que a consultoria contratada possa elaborar um estudo de impacto socioeconômico, com
base nos parâmetros de Análise Custo-benefício (ACB) e de Retorno Econômico, conforme
metodologia indicada pela contratada.
O produto a ser entregue pela prestação de serviço se dará por meio de um parecer técnico
representando: (a) contexto e influência dos stakeholders; (b) arcabouço metodológico; (c) as
transformações e impactos percebidos; (d) monetização dos impactos segundo o Índice CustoBenefício; e (e) lições aprendidas. Sugere-se que a proposta de prestação de serviço valorize aspectos
metodológicos quali-quanti em sua aplicação.
O todo trabalho será realizado de maneira virtual, dado o contexto pandêmico, com apoio da equipe
local do Trias e stakeholders. A apresentação dos produtos será feita nos idiomas: português e inglês,
impreterivelmente.
A prestação de serviço será contratada apenas no formato de horas técnicas, eventuais custos
operacionais para deslocamento e viagens, ficará a responsabilidade da contratante. Os custos com
encargos sociais e tributos é de responsabilidade da contratada.
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REGIME DE CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS

Contrato de prestação de serviços em regime de pessoa jurídica. O contrato de prestação de serviço
terá duração aproximada de 6 meses, entre novembro de 2021 e maio de 2022. O pagamento será
realizado mediante a apresentação dos produtos (relatórios), segundo as etapas de trabalho,
conforme descrito no item 3.
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PERFIL DO PROFISSIONAL [1]

Obrigatórios:
• Ensino superior completo, preferencialmente nas áreas do conhecimento das ciências
humanas ou sociais aplicadas.
• Experiência mínima de 2 anos em monitoramento ou avaliação de impacto de projeto
socioambiental.
• Proficiência nos idiomas inglês e português.
Desejáveis:
• Pós-graduação completa;
• Experiência em pesquisas qualitativas (grupos focais e roteiros semiestruturados);
• Experiência no uso de softwares estatísticos;
• Vivência em organizações sociais ou do terceiro setor.
[1] Trias é uma organização comprometida a promover a inclusão e a diversidade. Incentivamos a candidatura
de pessoas independentemente de sua etnia, origem, gênero, orientação sexual, idade, opiniões políticas,
religiosas e/ou deficiência (PCD).
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PRAZOS

O prazo máximo previsto para a conclusão da consultoria é até 30/05/2022. Todas as atividades serão
acordadas com antecedência entre a contratada e a contratante.
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PROPOSTA FINANCEIRA

Valor a negociar.
Os recursos para viabilizar esta consultoria advém da parceria entre a Collibri Foundation e a
Cooperação Internacional da Bélgica Trias vzw, através do atual programa “Conectando,
empoderando, por um mundo mais sustentável e inclusivo” junto ao Governo Belga DGD 2017-2021.
Os(as) interessados(as) em concorrer ao processo de seleção, deverão encaminhar uma proposta
financeira com os seguintes itens: (a) carta apresentação e indicações metodológicas sobre a proposta;
(b) proposta financeira para prestação dos serviços.
Recomenda-se o modelo abaixo para envio da proposta financeira:
Serviço

Unidade

Análise de contexto e influência dos stakeholders

Horas técnicas

Desenvolvimento do arcabouço metodológico

Horas técnicas

Levantamento das transformações e impactos
percebidos
Monetização dos impactos e do Índice Custobenefício
Sistematização das lições aprendidas

Quantidade

Valor
Valor total
unitário (R$) (R$)

Horas técnicas
Horas técnicas
Horas técnicas
Valor total (R$)

Quadro 1 - Proposta financeira TDR Medição de Impacto ACB
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PROCESSO DE SELEÇĀO

Prazo para candidatura e envio de proposta: 15/10/2021.
Primeira etapa: análise das candidaturas até 22/10/2021.
Segunda etapa: entrevistas com consultores (as) selecionados (as) entre 25/10/21 e 29/10/2021.
Terceira etapa: formalização da contratação em 05/11/2021.
As candidaturas deverão ser submetidas ao e-mail: gisele.obara@trias.ngo e
lucas.fernandes@trias.ngo contendo o seguinte título: TDR – Consultoria ACBs. Para validação da
inscrição é necessário o envio do currículo e proposta financeira, conforme item 7.

