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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

Tipo de Contrato Serviços de consultoria pessoa jurídica 

Duração do Contrato 
Data de início:   30/05/2022 

Data de término:  10/10/2022 

Nome do projeto 
Melhoria da produtividade e das condições de trabalho em 
pequenas e médias empresas 

BRA/20/51/BRA (501902) 

AFF ou PTAEO 107960.02.01.01.501902.531115.128 

  

1. ANTECEDENTES 

O projeto “Melhoria da produtividade e das condições de trabalho em pequenas e médias 
empresas” é uma iniciativa do Escritório da OIT no Brasil que tem a finalidade de introduzir no país 
o programa “Sustentando empresas competitivas e responsáveis” (SCORE, na sigla em inglês). 
Trata-se de metodologia global da OIT que reúne experiências em mais de 20 países, com 
resultados bem-sucedidos na promoção de melhores condições de trabalho e aumento de 
produtividade em pequenas e médias empresas (PMEs) de diversos setores, por meio de 
treinamentos e consultorias in-factory que estimulam a utilização de ferramentas de cooperação 
no local de trabalho e a adoção de princípios de trabalho decente.  

Apesar de serem responsáveis em média por 65% dos postos de trabalho globais, as PMEs 
enfrentam desafios estruturais de acesso restrito a mercados, integração limitada a cadeias de 
produção, gargalos de financiamento e uso de tecnologias e técnicas de gestão inadequadas, que 
afetam não apenas sua produtividade e crescimento, como também a qualidade dos empregos 
que geram. A metodologia SCORE sustenta que o estímulo a práticas de cooperação pode 
contribuir positivamente não apenas para melhores condições de trabalho, como também para 
aumentar a produtividade e a competitividade de PMEs.  

No Brasil, o projeto irá atuar, inicialmente, no apoio a PMEs com 30 a 250 funcionárias e 
funcionários do setor têxtil e de confecções da Região Metropolitana de São Paulo. Com mais de 
730 mil vínculos de trabalho formais, dos quais 56,7% em PMEs, o setor é um dos mais importantes 
empregadores da indústria de transformação brasileira, mas persistem fatores que afetam as 
condições de trabalho e a produtividade na cadeia, como qualificação profissional, práticas de 
subcontratação e informalidade, gestão de fornecedores, saúde e segurança, integração de grupos 
vulneráveis, além de casos de violações de direitos fundamentais. 
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De modo a contribuir para o enfrentamento de tais desafios, o projeto introduzirá a metodologia 
SCORE, por meio de atividades voltadas à: 1) adaptação da metodologia para o contexto brasileiro 
e para as especificidades da cadeia têxtil e de confecções; 2) capacitação de treinadores(as) e/ou 
centros de treinamento; 3) realização de treinamentos piloto em PMEs selecionadas; 4) 
conscientização de atores do setor sobre os benefícios de práticas empresariais responsáveis; e 5) 
incorporação sustentável da metodologia no portfólio de serviços de instituições nacionais e/ou 
locais.  

Ainda que a metodologia SCORE esteja organizada em torno de conceitos estruturantes, é 
recomendado que seja adaptada às especificidades do setor de intervenção, contemplando 
estratégias que efetivamente contribuam para seu desenvolvimento. O serviço de consultoria 
especializada previsto nesse Termo de Referência se refere especificamente ao diagnóstico dos 
fatores que afetam a produtividade e as condições de trabalho na cadeia têxtil e de confecções da 
Região Metropolitana de São Paulo, bem como das demandas e da oferta de capacitação e 
treinamento nessas temáticas, de modo a fornecer subsídios para a adaptação da metodologia 
SCORE ao contexto de implementação.  

As atividades de adaptação da metodologia e desenvolvimento do conteúdo programático do 
SCORE no Brasil serão contempladas em consultoria complementar. As consultorias contratadas 
serão coordenadas pela equipe do escritório da OIT no Brasil. Espera-se que a consultoria 
especializada a ser contratada por meio do presente Termo de Referência lidere as atividades aqui 
previstas, trabalhando em colaboração com a equipe do Escritório da OIT no Brasil, com 
associações e organizações parceiras e com outras consultorias do projeto.    

2. PROPÓSITO  

O presente Termo de Referência busca a contratação de consultoria especializada para realizar 
diagnóstico sobre os fatores que afetam a produtividade e as condições de trabalho em pequenas 
e médias empresas (30 a 250 funcionárias e funcionários) do setor têxtil e de confecções da Região 
Metropolitana de São Paulo, bem como sobre as demandas e a oferta de capacitação e treinamento 
para esse grupo de empresas, referentes às temáticas da metodologia SCORE.  

Esta consultoria contribuirá para alcançar o Country Programme Outcome (CPO) BRA 101, objetivo 
4.2: Strengthened capacity of enterprises to adopt new business models, technology, and techniques to 
enhance productivity and sustainability, indicador 4.2.1: Number of member States with effective 
interventions to support productivity, entrepreneurship, innovation and enterprise sustainability. 

3. ATIVIDADES  

Para atendimento ao propósito do presente Termo de Referência, a consultoria especializada 
deverá realizar as seguintes atividades:  

• Diagnóstico dos fatores que afetam a produtividade e as condições de trabalho em 
PMEs da cadeia têxtil e de confecções da Região Metropolitana de São Paulo; 
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• Identificação das principais demandas de capacitação das PMEs  da cadeia têxtil e de 
confecções da Região Metropolitana de São Paulo, em temáticas de aumento de 
produtividade e melhoria das condições de trabalho;  

• Mapeamento dos principais programas de capacitação, ofertados para as PMEs  da 
cadeia têxtil e de confecções da Região Metropolitana de São Paulo, que atendam aos 
fatores diagnosticados na primeira atividade; 

• Recomendação de temáticas estratégicas para abordagem pelo projeto, considerando 
os fatores diagnosticados, a oferta de programas e a demanda de capacitação das 
PMEs da cadeia têxtil e de confecções da Região Metropolitana de São Paulo; 

• Proposição de indicadores para monitoramento de PMEs participantes do projeto 
quanto aos fatores diagnosticados;      

• Participação em 02 (duas) reuniões com organizações parceiras e 01 (uma) missão para 
visita técnica a PMEs da cadeia têxtil e de confecções da Região Metropolitana de São 
Paulo;  

• Preparação de 02 (dois) questionários, levantamento e revisão de bibliografia, 
sistematização de dados e informações de pesquisa e elaboração de relatórios 
analíticos;  

• As reuniões e missões para visita técnica serão na Região Metropolitana de São Paulo. 
Caso residam foram da região, é recomendado ao(s) prestador(es) de serviços realizar o 
curso gratuito de segurança do sistema ONU (BSafe1) e apresentar o certificado à 
coordenação do projeto.   

4. PRODUTOS 

A consultoria deverá entregar os seguintes produtos, sempre em formato digital: 

Produto 1 –  
Diagnóstico de     
fatores 

 
• Diagnóstico dos principais fatores que afetam a produtividade e 

as condições de trabalho em PMEs, com ênfase no setor e local 
de intervenção, contemplando: 

o Breve revisão da bibliografia internacional sobre condições 
de trabalho e produtividade em PMEs; 

o Definição do perfil das PMEs do setor têxtil e de confecção 
na Região Metropolitana de São Paulo, com 30 a 250 
funcionárias e funcionários;  

o Avaliação dos fatores mais relevantes para as PMEs do setor 
e local de intervenção, considerando como fatores 
potenciais:  

 
1 https://training.dss.un.org/thematicarea/detail?id=19957. 
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▪ Práticas de gestão de recursos humanos utilizadas e 
existência de canais de comunicação internos (comitês, 
ouvidorias, caixas de sugestão etc.);  

▪ Custos da mão de obra, práticas de retenção de 
profissionais e rotatividade da mão de obra;  

▪ Engajamento de trabalhadores e trabalhadoras em 
medidas de promoção de saúde e segurança no 
trabalho;  

▪ Incidência de doenças ocupacionais, acidentes de 
trabalho e índices de absenteísmo;  

▪ Práticas de promoção da igualdade de gênero e cultura 
de inclusão de grupos vulneráveis, como imigrantes, 
pessoas com deficiência, jovens aprendizes etc.  

▪ Organização das células de trabalho, práticas de 
controle de qualidade e utilização de princípios de lean 
manufacturing; 

▪ Medidas voltadas à redução do desperdício de 
materiais e consumo de energia; 

▪ Práticas de subcontratação e relações de trabalho 
informal ao longo da cadeia;  

▪ Planejamento, transparência, previsibilidade no 
relacionamento com clientes e fornecedores na cadeia 
de fornecimento.  

 
• Questionários, bases de dados e outras informações coletadas 

para a elaboração do diagnóstico.  
 

Produto 2 –  
Mapeamento de 
treinamentos 

 
• Identificação da demanda de treinamento de PMEs selecionadas 

da cadeia têxtil e de confecções da Região Metropolitana de São 
Paulo, em temas relativos ao aumento da produtividade e à 
melhoria das condições de trabalho.  

 
• Mapeamento da oferta de treinamento para as PMEs, nos temas 

do aumento de produtividade e melhoria das condições de 
trabalho.  

 
• Recomendação de temáticas estratégicas para serem abordadas 

pela metodologia SCORE, considerando os fatores 
diagnosticados, a oferta de programas e a demanda de 
capacitação das PMEs selecionadas.  
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• Questionários, bases de dados e outras informações coletadas 
para a elaboração do diagnóstico.  
 

 

Produto 3 – 
Indicadores 

 
• Recomendação de indicadores para monitoramento da evolução 

das PMEs participantes no projeto, considerando os fatores 
diagnosticados no Produto 1.  

 
• Descritivo da metodologia de elaboração e cálculo dos 

indicadores para aplicação durante a implementação do projeto.  
 

 

O setor têxtil e de confecções da Região Metropolitana de São Paulo conta com universo de, 
aproximadamente, 700 PMEs com 30 a 250 funcionários(as). Entende-se que a realização do 
diagnóstico dependerá da análise de informações obtidas por meio de questionários 
encaminhados às PMEs do setor e região. A OIT definirá um número representativo de PMEs (entre 
30 e 100) para responder aos questionários e apoiará sua circulação entre as empresas.  

Além disso, espera-se que informações qualitativas adicionais sejam obtidas em entrevistas com 
instituições do setor (de 5 a 7 entrevistas, realizadas virtualmente) e visitas técnicas a empresas 
selecionadas (2 a 4 visitas, realizadas em viagem única à Região Metropolitana de São Paulo). A 
consultoria especializada contará com o apoio da OIT para o agendamento das entrevistas e visitas.  

Todos os direitos, entre eles os de título, de autor e de patente, correspondentes aos textos e 
demais produtos elaborados pela consultoria em virtude do presente Termo de Referência, 
pertencerão à OIT, que será a detentora dos direitos autorais e a única com direito a utilizá-los e/ou 
autorizar seu uso por terceiros. 

5. REQUISITOS 

A consultoria especializada deverá ter em sua equipe profissionais com formação superior em 
Administração, Engenharia, Ciências Econômicas ou áreas afins; e portfólio de serviços de 
consultoria com ao menos 03 (três) projetos de desenvolvimento empresarial e inteligência de 
mercado, com ênfase na cadeia têxtil e de confecção. Experiências específicas nos temas de 
produtividade, condições de trabalho, PMEs, capacitação e treinamento serão consideradas um 
diferencial.  
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6. CRONOGRAMA 

O prazo para entrega dos produtos elencados no item 4 deverá atender aos seguintes prazos: 

Produtos Estimativa de dias 
trabalho 

Previsão de entrega 
(dias corridos) 

Produto 1 – Diagnóstico de fatores 30 dias 
45 dias após início do 
contrato 

Produto 2 – Mapeamento de treinamentos* 20 dias 
75 dias após início do 
contrato 

Produto 3 – Indicadores 15 dias 
100 dias após início do 
contrato 

 

*A data de entrega intermediária (Produto 2) pode variar conforme necessidade, em negociação 
prévia com a equipe responsável pelo projeto.  

7.  PRAZOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO  

O prazo para apreciação de cada produto antes da realização do pagamento será de 20 dias, com 
exceção do produto final, que será de 30 dias. A OIT poderá recomendar alterações que deverão 
ser incluídas no produto entregue. Considera-se um produto finalizado à satisfação do escritório 
da OIT somente após entrega da versão contendo as alterações recomendadas. 

Produtos % de 
pagamento Fonte pagadora (PTAEO) 

Produto 1 – Diagnóstico de fatores 20% 

107960.02.01.01.501902.53115.128 Produto 2 – Mapeamento de treinamentos 40% 

Produto 3 – Indicadores 40% 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico slivnik@ilo.org, até a data de 
25/05/2022. As propostas deverão conter: (i) curriculum vitae dos membros da equipe; (ii) portfólio 
detalhado de serviços de consultoria realizados, pertinentes para o presente Termo de Referência; 
(iii) plano de trabalho com apresentação da metodologia proposta para a pesquisa; e (iv) orçamento 
previsto (em formato .xls), incluindo quantidade de dias-trabalho de consultoria, valor unitário do 
dia-trabalho de consultoria, despesas operacionais da missão na Região Metropolitana de São 

mailto:slivnik@ilo.org
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Paulo (transporte, hospedagem e alimentação), demais custos operacionais e tributários e valor 
total.  

As propostas serão avaliadas utilizando o método de análise cumulativa técnica e financeira. Os 
pontos para avaliação serão atribuídos com base nos seguintes critérios:  

Critérios Pontos 

Equipe com qualificação e experiência conforme requisitos 
apontados no item 5. 

20 

Portfólio de serviços de consultoria conforme requisitos 
apontados no item 5. 

40 

Experiência adicional nos temas de produtividade, condições de 
trabalho, PMEs, capacitação e treinamento. 20 

Menor custo e detalhamento dos custos indicando as 
respectivas unidades de cálculo, quantidade, valor unitário e 
valor total. 

20 

 

Após qualificação técnica, número restrito de propostas poderá receber convite para entrevista 
com membros da coordenação do projeto.  


