
TERMO DE REFERÊNCIA

Solicitação de proposta de prestação de serviço de pesquisa

O Instituto Escolhas vem por meio deste Termo de Referência solicitar proposta
técnica e financeira de prestação de serviços de consultoria em pesquisa para o
desenvolvimento de estudo sobre Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em
cinco cadeias produtivas da bioeconomia na Amazônia – açaí, castanha, pescado,
cacau e andiroba.

O estudo faz parte da linha de trabalho do Instituto Escolhas que busca identificar,
analisar e propor soluções para os principais entraves existentes para que a
bioeconomia se consolide na Amazônia.

1- Sobre o Instituto Escolhas

O Instituto Escolhas desenvolve estudos e análises econômicas para viabilizar o
desenvolvimento sustentável. Seu objetivo é qualificar o debate sobre sustentabilidade
por meio da tradução numérica dos impactos econômicos, sociais e ambientais das
decisões públicas e privadas. Para saber mais acesse: www.escolhas.org

2- Contexto

O acesso a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) de qualidade é
reconhecida como um elemento fundamental para ganho de produtividade, escala e
acesso à mercados das atividades produtivas rurais em todo país.

A desigualdade tecnológica é hoje um dos aspectos mais sensíveis da produção
agropecuária e extrativista no Brasil, que se expressa na concentração de renda e nas
desigualdades sociais no meio rural. Há alguns anos, o país sofre com o
desmantelamento das políticas públicas de ATER e somente os produtores mais
capitalizados conseguem ter acesso ao serviço.

Na Amazônia, os produtores rurais, além de enfrentarem escassez de oferta desse
serviço, precisam lidar também com a ausência de uma abordagem que considere as
especificidades e os desafios da região – tais como a diversidade de sua população,
dos seus produtos e formas de produção, a reduzida produção científica e tecnológica
sobre o uso comercial sustentável dos produtos da floresta; a reduzida experiência
com associativismo e cooperativismo; a indisponibilidade de profissionais; as grandes
distâncias e baixa infraestrutura, dentre outros.

A relevância das políticas de ATER ganha um peso ainda maior na região, dada a
posição estratégica deste território dentro de uma visão global de desenvolvimento,
orientada para o uso sustentável dos recursos naturais, para a preservação da
biodiversidade e para a mitigação dos efeitos da crise climática.

A viabilidade das atividades econômicas que usam de forma sustentável os
recursos florestais na Amazônia é peça chave para garantir geração de renda para as
populações locais. Uma ATER qualificada e contextualizada emerge, nesse cenário,
como o suporte necessário para que os produtores da região possam alcançar bons
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patamares de produtividade, lucratividade, escala e para que a bioeconomia seja uma
opção viável de desenvolvimento local e regional.

Para sistematizar e fundamentar soluções eficientes para esses desafios
previamente enumerados, e para os que ainda serão revelados a partir desse estudo,
é de fundamental importância entender as demandas, as capacidades de oferta do
serviço (público e privadas) existentes, e promover a integração entre os agentes de
ATER, visando superar os entraves para a viabilidade econômica e o desenvolvimento
sustentável na região.

3- Objetivo

Condução de estudo sobre Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em cinco
cadeias produtivas da biodiversidade na Amazônia – açaí, castanha, pescado, cacau e
andiroba com os seguintes objetivos específicos:

Mapear as necessidades de ATER das cadeias selecionadas
Mapear instituições de ATER que ofertam serviços para as cadeias

selecionadas
Elaborar arranjos institucionais público-privados de assessoria técnica capazes

de responder aos desafios das cadeias produtivas selecionadas
Mapear os recursos disponíveis para financiar a ATER para as cadeias

produtivas selecionadas

4- Produtos

Este trabalho prevê a elaboração de quatro (4) produtos. As propostas poderão ser
enviadas para a totalidade deles ou para produtos individuais.

Todos os produtos devem ser desenvolvidos em um prazo de 8 meses.

I. Mapa das necessidades em ATER de cinco cadeias produtivas da
biodiversidade na Amazônia - açaí, castanha, pescado, cacau e andiroba

Identificar e analisar as necessidades de ATER de cinco cadeias produtivas da
bioeconomia na Amazônia Legal – açaí, castanha, peixe, cacau e andiroba –,
considerando os processos de produção, beneficiamento, gestão, marketing, acesso à
mercados, financiamento, inclusão social de jovens e mulheres, sustentabilidade,
educação continuada e pesquisa e desenvolvimento.

II. Mapa de instituições públicas e privadas de ATER voltada para as cinco
cadeias produtivas selecionadas

Identificar instituições públicas e privadas que oferecem ou poderiam oferecer
serviços de ATER para as cinco cadeias produtivas da bioeconomia na Amazônia
Legal selecionadas pelo estudo (açaí, castanha, peixe, cacau e andiroba) em suas
diferentes etapas. Identificar lacunas de atendimento em cada cadeia.

Analisar e categorizar as instituições de acordo com os serviços prestados,
capacidade de atendimento, especialidades, experiência, infraestrutura de trabalho,
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condições administrativo-financeiras, métodos de avaliação de resultados,
governança, desafios e potencial de crescimento.

III. Arranjos institucionais público-privados de ATER para responder as demandas
e os desafios das cinco cadeias produtivas selecionadas

Elaborar para cada uma das cadeias produtivas selecionadas, arranjo institucional
que articule as instituições de ATER identificadas no estudo, de forma eficiente, para
ofertar orientação técnica capaz de fortalecer e impulsionar essas cadeias produtivas
da bioeconomia na Amazônia. O desenho do arranjo para cada cadeia produtiva deve
trazer:

Os princípios, valores e a missão
A caracterização do arranjo institucional:

● Tipos de serviços de ATER ofertados segundo sua complexidade
● Instituições participantes por tipo de serviço ofertado
● Capacidade de atendimento

A estratégia de governança e articulação para:
● Organizar o trabalho das instituições segundo os diferentes tipos e

níveis de complexidade dos serviços de ATER
● Potencializar a atuação das instituições
● Fomentar o interesse mútuo de colaboração entre as instituições

A infraestrutura necessária para um funcionamento eficiente do arranjo
Os custos para a implementação do arranjo
Os desafios e riscos para a implementação do arranjo institucional
Uma simulação dos possíveis impactos do arranjo institucional

IV. Mapear recursos públicos e privados disponíveis para a ATER por cadeia
produtiva

Pesquisar e sistematizar as fontes de recursos públicos, privados e
co-investimentos disponíveis para a ATER em cada uma das cadeias produtivas
selecionadas.

5- Formato da proposta:

A proposta técnico-financeira a ser apresentada deve conter, em no máximo 8
páginas, os seguintes itens:

A. Contexto e justificativa

Breve descrição do tema e de sua relevância.

B. Metodologia
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Breve descrição sobre como a consultoria será desenvolvida, os métodos que
serão utilizados, as fontes e bases de dados, os resultados esperados.

A proposta deverá considerar a participação dos consultores em: (i) reuniões
periódicas com a equipe do Instituto Escolhas para acompanhamento do trabalho; (ii)
reuniões de apresentação e debate dos resultados intermediários do estudo com
atores externos relevantes envolvidos com o tema; (iii) entrevistas; (iv) revisão de
material de divulgação do estudo e (v) evento de lançamento do estudo.

Todas as reuniões com atores externos, o lançamento do estudo e os materiais de
divulgação serão organizados e desenvolvidos pelo Instituto Escolhas.

C. Cronograma

Descrição das etapas, atividades e entregas dos produtos da consultoria no período
de 8 meses.

D. Proposta financeira

Detalhamento dos custos da consultoria, valor por atividade ou hora trabalhada e o
valor bruto global, com todos os encargos existentes.

Indicação de cronograma de pagamento por parcelas associadas aos produtos da
consultoria.

Despesas com passagem e hospedagem, se necessárias e indicadas na
metodologia, deverão estar incluídas na proposta financeira.

E. Qualificação do consultor

Breve descrição da formação e experiência do consultor relacionada ao tema da
consultoria.

Estimulamos a participação de consultorias com equipes multidisciplinares.

O serviço de consultoria deve ser prestado por uma pessoa jurídica.

As propostas devem ser enviadas para Júlia Garcia
<julia.garcia@escolhas.org> até o dia 05 de dezembro de 2021.
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