TERMO DE REFERÊNCIA
I. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação de empresa de consultoria para realizar a Revisão de Meio Termo (RMT) do Projeto ABC Cerrado,
conforme diretrizes do ANEXO I.
1.2. O objetivo principal da Revisão de Meio Termo - RMT é determinar se as metas e o objetivo de desenvolvimento
do Projeto poderão ser alcançados como originalmente programados. Com base em uma avaliação externa da eficácia
e a eficiência na implementação, a RMT permite revisar a relevância do desenho do Projeto e identificar as mudanças
necessárias para assegurar o sucesso da operação.

II. ANTECEDENTES DO PROJETO
O projeto “Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o Uso Agropecuário (com base no Plano ABC) –
FIP/ABC é um dos quatro projetos1 que compõem o Plano de Investimentos do Brasil, aprovado junto ao Programa de
Investimento Florestal (FIP, sigla em inglês) do Fundo Estratégico do Clima (SCF). O projeto FIP/ABC deverá contribuir,
em sinergia com os demais projetos, para a promoção do uso sustentável das terras e melhoria da gestão florestal do
bioma Cerrado, segundo maior bioma do País e da América do Sul, contribuindo para a redução da pressão sobre as
florestas remanescentes, diminuição das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aumento do sequestro de
carbono.
O objetivo do PROJETO ABC CERRADO é promover a adoção de tecnologias selecionadas de baixa emissão de
carbono por produtores agropecuários de médio porte no Cerrado por meio de um programa piloto de treinamento e
assistência técnica visando reduzir a lacuna de conhecimento tecnológico.
Para a adoção mais ampla das tecnologias de baixa emissão de carbono, é preciso disseminá-las informando as
vantagens das mesmas por meio da sensibilização e capacitação de produtores, treinamento de técnicos envolvidos
com assistência técnica e prestação de assistência técnica a produtores rurais.
Sendo assim, o projeto proposto visa implementar uma estratégia ampla de capacitação no contexto das tecnologias
propostas pelo Plano ABC. Essa estratégia deve considerar as características regionais de produção agropecuária,
assim como as prioridades ambientais e socioeconômicas de cada sub-região do Cerrado, buscando estabelecer as
especificidades tecnológicas de cada local, dentre o conjunto de tecnologias previstas no Plano ABC, assim como
linguagem e processos pedagógicos mais adequados de acordo com o perfil de produtores de cada região.
O projeto está executado pelo SENAR, e a gestão realizada por um Comitê de Acompanhamento formado pelo MAPA,
EMBRAPA e SENAR. O valor total da doação do FIP para execução do projeto é US$ 10,6 milhões. O primeiro
componente está voltado a ações de divulgação, sensibilização e capacitação de produtores. O segundo componente,
visa a formação de técnicos de campo, além de prestação de assistência técnica e acompanhamento de projetos em
propriedades rurais. Espera-se do consultor contratado, o desenvolvimento de material de referência, didático e a
capacitação dos instrutores e dos supervisores técnicos que atuarão nas atividades dos componentes 1 e 2
respectivamente. O terceiro componente é o Gestão, Acompanhamento e Avaliação do Projeto, prestação de apoio
para o gerenciamento técnico e administrativo do projeto, bem como atividades de supervisão, auditoria e
acompanhamento e avaliação.

1

Tema 1. Gestão e Manejo de Áreas já Antropizadas: Projeto 1.1 – Regularização Ambiental de Imóveis Rurais (com base no CAR); Projeto 1.2.
Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o Uso Agropecuário (com base no Plano ABC). Tema 2 – Geração e Gestão de Informações
Florestais: Projeto 2.1. Informações Florestais para uma Gestão Orientada à Conservação e Valorização dos Recursos Florestais do Cerrado pelos
Setores Publico e Privado; Projeto 2.2. Implementação de um Sistema de Alerta para Prevenção de Incêndios Florestais e de um Sistema de
Monitoramento da Cobertura Vegetal.
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III. OBJETIVO GERAL
Analisar os componentes do Projeto ABC Cerrado, seu marco lógico e indicadores; propondo mudanças e/ou
adequações necessárias considerando a relevância, eficácia e efetividade, assim como os demais aspectos para sua
implementação, determinando a probabilidade de se alcançar os objetivos de desenvolvimento no prazo acordado.
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1. AÇÕES ACORDADAS NO PAD

a. Comprometimento institucional dos atores envolvidos no Projeto considerando perfis e responsabilidades
da EMBRAPA, MAPA e BANCO MUNDIAL – Elencar todas as medidas tomadas, por cada uma das instituições
parceiras e sua efetiva implementação, no intuito de atender as respectivas demandas do projeto: nível de priorização
do projeto dentro da instituição, contrapartidas físico-financeiras, nomeação de colaboradores como ponto focal, outras
observações pertinentes;
b. Indicadores de Resultados e Metas – Relacionar atividades propostas, no projeto, e a capacidade em atender a
cada indicador, fazer análise da possibilidade de cumprimento das metas;
c. Andamento do Projeto (componente/subcomponente) – Emitir relatório de execução físico-financeira do Projeto
para cada componente e situação global do projeto e relacionar os pontos críticos na execução;
d. Salvaguardas ambientais e sociais – Descrever atividades propostas, e sua efetiva implementação, para o
atendimento as salvaguardas socioambientais exigidas pelo Projeto.

4.2. AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

Analisar a capacidade Institucional do SENAR para execução e monitoramento do Projeto ABC Cerrado, no
âmbito da gestão técnica, administrativa e financeira - Elencar todas as medidas tomadas, por cada uma das
Administrações Regionais e sua efetiva implementação, no intuito de atender as respectivas demandas do projeto:
nível de priorização do projeto dentro da instituição, contrapartidas físico-financeiras, nomeação de colaboradores
como ponto focal, outras observações pertinentes;

4.3. ANÁLISE DE RESULTADOS
a. Avaliar a percepção dos beneficiários em relação à divulgação e aos mecanismos de participação no Projeto
– receber um feedback dos potenciais beneficiários sobre as, quais os principais fatores motivacionais para adesão,
quais os pontos positivos e negativos no escopo do projeto para atendimento a sua necessidade, expectativas do
beneficiário pré e pós Projeto e identificar os motivos da baixa procura pelos cursos de capacitação ofertados;
b. Avaliações do Projeto – análise das estratégias adotadas pelo projeto para realização das avaliações de retenção
de conhecimento e impacto do projeto;
c. Riscos e Medidas para restruturação do Projeto - Propor a análise PDCA do projeto, levando em consideração
a situação atual e a capacidade de cumprimento das metas e prazos.

V.JUSTIFICATIVA
5.1. O Projeto ABC Cerrado tem como objetivo promover a adoção de tecnologias agrícolas sustentáveis selecionadas
de baixa emissão de carbono por produtores agropecuários de médio porte no Cerrado.
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5.2. Seus os objetivos específicos são: (i) capacitar os produtores em tecnologias agrícolas de baixa emissão de
carbono; (ii) fornecer assistência técnica aos produtores rurais no uso dessas tecnologias; e (iii) promover a gestão, o
monitoramento e a avaliação do projeto.
5.3.O Projeto possui três componentes:
a) Capacitação dos produtores rurais;
b) Assistência técnica e gerencial em campo; e
c) Gestão, monitoramento e avaliação do projeto.
5.4. Componente 1: Capacitação do Produtor
a) Provisão de suporte para o planejamento e preparação de eventos de divulgação e cursos de capacitação nos
Estados do bioma Cerrado, incluindo, entre outros: (i) identificação de demandas, tecnologias prioritárias e sub-regiões
em cada Estado do Cerrado; (ii) seleção de consultores ABC máster; (iii) definição e preparação de cursos de
capacitação e produção de material audiovisual e impresso; (iv) seleção e treinamento de instrutores.
b) Realizar uma campanha de divulgação e comunicação para informar potenciais interessados (fazendeiros, técnicos
agrícolas e instituições rurais) sobre o escopo e as regras do Plano ABC e do Projeto, por meio de eventos de divulgação
e comunicação de massa.
c) Provisão de capacitação dos produtores agropecuários e técnicos agrícolas nas tecnologias do Plano ABC e gestão
de propriedades rurais, incluindo cursos em, entre outros: (i) Sistemas Plantio Direto; (ii) Recuperação de Pastagens
Degradadas; (iii) Integração Lavoura-Pecuária-Floresta; (iv) Florestas Plantadas; (v) Gestão de propriedades rurais e
formulação de propostas de projetos a serem financiados pelo Plano ABC.
5.5. Componente 2: Assistência Técnica e Gerencial em Campo
Realização de um programa piloto de assistência técnica a um grupo selecionado de produtores agropecuários
localizados em cinco estados do bioma Cerrado participantes do Projeto (Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul), incluindo, entre outras atividades:
a) Seleção e treinamento de supervisores técnicos e técnicos de campo para a assistência técnica a produtores
agropecuários, em tecnologias do Plano ABC;
b) Provisão de assistência técnica para a implementação de tecnologias do Plano ABC ao grupo selecionado de
produtores agropecuários; e
c) Estabelecimento de Unidades de Referência Tecnológica (URT) em propriedades rurais selecionadas, como base
para a disseminação, entre os stakeholders do Projeto, de lições práticas aprendidas com a adoção de tecnologias do
Plano ABC.
5.6. Componente 3: Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto
Provisão de suporte para a gestão técnica e administrativa do Projeto, bem como atividades de supervisão, auditoria e
monitoramento e avaliação.
5.7. Beneficiários do Projeto
A população do Projeto é de cerca de 12.000 produtores com propriedades de médio porte2 (área de produção até 70
módulos fiscais, renda bruta anual mínima de R$ 360 mil/ou número de funcionários contratados acima do capital
2

O projeto inicialmente considerava produtores que possuíam entre 04 e 70 Módulos Fiscais. O perfil do produtor foi modificado, posteriormente,
para aumentar o número de produtores elegíveis para a Avaliação de Impacto.
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humano familiar que trabalha na propriedade) e 200 técnicos de campo, que fornecerão assistência técnica e gerencial
aos produtores. Esses produtores foram considerados pelas seguintes razões: (i) unidades de produção de médio porte
formam a maior parte do total de terras de uso agrícola do Cerrado2; (ii) pequenos produtores podem acessar outros
programas que promovem a agropecuária sustentável, adequados às suas realidades e com maiores vantagens
financeiras3; e (iii) grandes produtores podem acessar o know-how tecnológico sem a assistência do governo.
Para que a execução do Projeto ocorra de forma efetiva é necessária a realização de avaliações periódicas do seu
desempenho, de sua implementação, de seus objetivos e de suas metas para alcance do objetivo proposto. Conforme
previsto no Acordo de Doação (Item 5, página 6 do Acordo de Doação TF 17368) a Revisão de Meio Termo (RMT), cujo
objetivo é fornecer elementos, tanto para o SENAR, MAPA e EMBRAPA como para o Banco Mundial, que permitam a
identificação de experiências bem-sucedidas e de pontos de atenção na implementação. É, portanto, necessário realizar
estudos especializados de avaliação de meio termo para avaliar aspectos gerenciais, estratégicos e relacionados às
metas físicas e financeiras do Projeto.
VI. PRODUTOS

Produto 1 – Plano de ação e estratégias para cumprimento dos objetivos específicos da consultoria
Produto 2 – Documento contendo análise das ações acordadas no PAD
A consultoria deverá elaborar um documento contendo, os resultados finais da análise
•
•
•
•

Comprometimento institucional dos atores envolvidos no Projeto considerando perfis e responsabilidades
da EMBRAPA, MAPA e BANCO MUNDIAL;
Indicadores de Resultados e Metas;
Andamento do Projeto (componente/subcomponente);
Salvaguardas ambientais e sociais.

Produto 3 – Documento contendo análises das ações de implementação do projeto
A consultoria deverá elaborar um documento contendo, os resultados finais da análise

•

Analisar a capacidade Institucional do SENAR para execução e monitoramento do Projeto ABC Cerrado, no
âmbito da gestão técnica, administrativa e financeira

Produto 4 – Documento contendo a análise de resultados do projeto
A consultoria deverá elaborar um documento contendo, os resultados finais da análise
•
•
•

Avaliar a percepção dos beneficiários em relação à divulgação e aos mecanismos de participação no Projeto
Avaliações do Projeto
Riscos e Medidas para restruturação do Projeto
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Produto 5 – Apresentação dos resultados finais das análises
Apresentar, em duas datas previamente definidas pelo cliente, os resultados das análises.
VII. PRAZOS
7.1. O prazo para execução das atividades será de 03 (quatro) meses, contados partir da sua assinatura do contrato,
obedecendo o cronograma execução.
7.2. Antes da entrega final dos produtos, a contratada deverá realizar oficinas de trabalho com a equipe do Projeto, sob
sua coordenação técnica, para reflexão, debate, validação e aperfeiçoamento dos Produtos. Após a Oficina, a
consultoria reformulará o conteúdo do documento e o encaminhará para aprovação.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Produtos

Prazo de Execução

Produto 1 – Plano de ação e estratégias para cumprimento dos objetivos
específicos da consultoria

10 (dez) dias a partir da assinatura do
contrato

Produto 2 – Documento contendo análise das ações acordadas no PAD
Produto 3 – Documento contendo análises das ações de implementação
do projeto

15 dias após entrega do Produto 1

Produto 4 – Documento contendo a análise de resultados do projeto
Produto 5 – Apresentação dos resultados finais das análises

10 dias após entrega do Produto 2
10 dias após entrega do Produto 3
15 dias após entrega do Produto 4

VIII. QUALIFICAÇÕES DA CONSULTORIA E DA EQUIPE PROFISSIONAL
A empresa de consultoria será contratada mediante Processo de Seleção pelo Menor Custo - SMC, conforme
Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Crédito & Doações da
AID pelos Mutuários do Banco Mundial.
8.1. Qualificação mínima exigida para empresa:
•

Experiência demonstrada em avaliação de programas/projetos, financiados por Organismos Internacionais:
Banco Mundial, FAO, Unesco etc.

8.2. Equipe:
a. 01 (um) especialista em Avaliação e Monitoramento de Projetos, de preferência com experiência em
avaliações de meio termo em programas/projetos, com no mínimo 04 (quatro) anos de experiência
profissional – Coordenador da equipe;
b. 01 (um) especialista em gestão de processos, com no mínimo 04 (quatro) anos de experiência profissional
em modelagem organizacional; e
c. 01 (um) especialista em educação, com no mínimo 04 (quatro) anos de experiência profissional em
educação no âmbito rural.
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IX. MONITORAMENTO
9.1. Os trabalhos serão monitorados pela Coordenação do Projeto ABC Cerrado, responsável pela avaliação dos
produtos e acompanhamento dos trabalhos realizados pela consultoria.
9.2. Se os produtos entregues forem considerados insatisfatórios, devido à deficiência no trabalho de Consultoria, ou
porque o relatório não está em conformidade com os requisitos estipulados nos Termos aqui propostos ou nas
diretrizes do Projeto, a Consultoria3 executará o trabalho necessário sem custo adicional para o SENAR.4
9.3. A consultoria deverá participar, sempre que solicitado, de reuniões, videoconferências e/ou outros eventos para o
planejamento e execução dos serviços, bem como de reuniões com a contratante e representantes do Banco Mundial
para a apresentação e discussão dos resultados. Serão no máximo 03 encontros presenciais, em Brasília, sendo 1 no
início dos trabalhos, 1 no final, em novembro para apresentação do relatório, durante a missão de supervisão do Banco
Mundial. Se necessário, poderá ser programada outra visita ao SENAR em Brasília para discussão do relatório
preliminar. As propostas a serem apresentadas deverão ser previamente encaminhadas à Coordenação do Projeto
ABC Cerrado.
X. DOCUMENTOS DISPONÍVEIS
Serão disponibilizados à contratada os seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual operativo do Projeto, incluindo seus anexos;
Acordo de Doação;
Documento de Avaliação do Projeto (PAD);
Planos de aquisições e Plano Operativo Anual (POA);
Ajudas Memória de missões de supervisão do Banco Mundial;
Diretrizes de aquisições e contratações do Banco Mundial;
Salvaguardas do Banco Mundial;
Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o SENAR e EMBRAPA para o Projeto ABC Cerrado e o
seu Plano de Trabalho;
Demais documentos de referência do Projeto.

XI. ETAPAS DO PROJETO JÁ INICIADAS
11.1. COMPONENTE 1: Foram iniciadas as Capacitações dos Produtores do Componente 1; Seminários de
Sensibilização realizados quase em sua totalidade; Instrutores que realizarão as capacitações foram contratados,
haverá uma atualização da capacitação para estes profissionais como reforço, tanto metodológica do SENAR, como
nas tecnologias ABC. Foram contratados consultores individuais para auxiliar na divulgação do Projeto em cada
Administração Regional, além disso foi autorizado um reforço financeiro para esta atividade para cada AR.
11.2. COMPONENTE 2: As Administrações Regionais já contrataram ou estão em processo de contratação dos
Supervisores e Técnicos de Campo responsáveis pela prestação de serviços de Assistência Técnica, estando previsto
o seu início para agosto/2016.
11.3. COMPONENTE 3: Para este componente foi contratado o Consultor de Monitoramento, foi adquirida uma
ferramenta de gestão administrativa do Projeto, estamos aguardando a aprovação do Termo de Referência para
contratação da empresa de coleta de dados para a Avaliação de Impacto prevista.

3

O contratado deverá manter sigilo acerca de seu trabalho, dos documentos e informações a que tenha acesso no cumprimento de suas
obrigações.

4

A empresa contratada fará o levantamento de dados no SENAR, em Brasília/DF. A empresa poderá fazer consultas por Skype, telefone, e-mail.
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Dados chave do desempenho do Projeto (até 20 de maio de 2016)
Desempenho financeiro

Valor Original
US$ 10.62M

Desembolsado
US$ 1,5M

Saldo
US$ 9,11M

XII. CUSTOS
Os serviços a serem realizados estão estimados de acordo com os itens a seguir:
Serviços de Consultoria – Remuneração da Consultoria – cujo contrato será celebrado pelo Valor Global, e será pago
de acordo com a entrega dos produtos previamente definidos, conforme estabelecido no item “VI. Produtos” deste
Termo de Referência.
XIII. FORMA DE REMUNERAÇÃO
O pagamento da empresa contratada ocorrerá mediante a apresentação dos Produtos definidos neste Termo de
Referência, com entrega aprovada pela Coordenação do Projeto ABC Cerrado, em conformidade com a realização das
atividades descritas.
XIV. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. As despesas de deslocamentos e diárias da contratada serão da sua responsabilidade, em quantidade suficiente
para que todas as etapas sejam monitoradas e avaliadas em aderência com critérios estabelecidos no Projeto.
14.2. Os produtos deverão ser entregues ao SENAR Administração Central (Departamento de Educação Profissional e
Promoção Social - DEPPS, Coordenação de Projetos e Programas Especiais) - SGAN Quadra 601, Módulo K - Edifício
Antônio Ernesto de Salvo, Brasília – DF em versão preliminar e, após aprovação, em sua forma definitiva, com as
devidas referências bibliográficas (quando necessário), em 2 (dois) exemplares gravados em CD e DVD, em formato
“pdf”, “doc”, “xls” e arquivo aberto para edição, além de duas cópias impressas e encadernadas.
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ANEXO I
A Revisão de Meio Termo no âmbito do Projeto ABC Cerrado deverá considerar algumas diretrizes e perguntas sobre
o processo de avaliação do projeto, descritas a seguir.
1.

Relevância dos objetivos e do modelo/desenho do Projeto
a.

Quão relevante é atualmente o projeto?
i.
ii.
iii.
iv.

b.

O desenho original do Projeto foi bem concebido?
i.
ii.
iii.
iv.

2.

O objetivo é claro em termos do público beneficiário e das mudanças esperadas?
As necessidades, oportunidades e/ou demandas do público beneficiário estão devidamente
identificadas? Quais foram as lacunas?
Existe uma ligação sólida entre as atividades do projeto e os resultados intermediários e finais
esperados (uma cadeia de resultados adequada)?
As atividades e recursos do projeto estão adequadamente planejadas em relação aos
resultados esperados e objetivo proposto pelo Projeto?

Eficácia
a.

Os meios
i.
ii.

b.

Quais foram os acertos e os principais pontos de atenção do modelo de implementação
regionalizado do SENAR? Os pontos de atenção e limitações de capacidade foram
devidamente identificados e as respostas bem formuladas e executadas?
Quais foram os acertos e os pontos de atenção detectados sobre a participação do Comitê de
Acompanhamento do Projeto?

A probabilidade de se alcançar os objetivos propostos
i.
ii.
iii.
iv.

3.

Os objetivos do projeto são consistentes com as atuais prioridades do país?
Os problemas que o projeto pretende resolver e suas causas foram bem definidas e ainda são
relevantes?
O grupo-alvo ou beneficiários do Projeto correspondem aos que atualmente se beneficiam?
O Banco Mundial fez observações e recomendações adequadas no apoio à implementação
para melhorar a relevância do projeto? Foram consideradas pela Coordenação do Projeto?

O público alvo do Projeto será efetivamente beneficiado pela sua implementação? Que
problemas existem?
Os resultados até o momento permitiram alcançar os impactos e resultados definidos no marco
de resultados? Quais dificuldades estão previstas?
Quão sensíveis são os riscos para a realização dos impactos e resultados esperados? Que
medidas de mitigação são necessárias?
Será que os objetivos (grupo alvo e mudanças) serão alcançados no período proposto pelo
projeto?

Eficiência
a. As atividades e os recursos utilizados pelo projeto são adequados para a realização dos indicadores de
impacto e resultados do projeto? Quais dificuldades estão previstas?
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b.
4.

O impacto esperado do projeto poderá ser definido considerando a análise do fluxo esperado de
benefícios e custos?

Sustentabilidade
a. Os produtores e outros beneficiários adquiriram os conhecimentos necessários para adoção das
tecnologias por conta própria?
b. Qual é a probabilidade de que os beneficiários continuem a adotar a tecnologias preconizadas pelo projeto,
uma vez que ele finalize?
c. Qual é a probabilidade de que os beneficiários potenciais cubram uma parte ou a totalidade dos custos do
treinamento ou a assistência técnica no futuro?

d.

Qual é a probabilidade que o SENAR continue prestando os serviços por conta própria uma vez que o
projeto finalize?
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