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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Contratação de consultoria para implementação do projeto PROGRAMA VALOR EM 

CADEIA - modalidade consultor(a) individual pessoa jurídica 

 

I. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÕES, SIGLAS E CONCEITOS BÁSICOS 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Empresa 
líder 

É uma grande empresa que tem representatividade no setor. Ao menos uma 

empresa líder de cada setor está investindo com recursos humanos e 

financeiros e convidando um grupo de fornecedores a fazer parte do projeto. 

FUMIN 
O Fundo Multilateral de Investimento é o laboratório de inovação para o BID e é 

de onde vem 45% dos recursos financeiros do projeto. 

GT 
Grupo de Trabalho formado pelas MPMEs fornecedoras. Ao todo serão 

formados 12 GTs. 

GT Setorial 

Grupo de Trabalho formado por agentes de indução com relevância no setor ou 

para o escopo do projeto, pela empresa líder que está no projeto e por outras 

empresas líderes do setor mobilizadas por algum agente de indução. Serão 

formados 2 GTs setoriais: Construção Civil e Confecções. 

MPMEs 
Micro, pequenas e médias empresas. A meta do projeto é envolver 192 

fornecedores. 

Metodologia 

A metodologia de aceleração que será utilizada neste projeto deverá combinar: 

 Ferramentas de autodiagnóstico que possam ser aplicadas com e/ou sem a 

presença de um consultor; 

 Momentos presenciais com as MPMEs de forma individualizada (assessoria 

e acompanhamento dos seus planos); 

 Momentos presenciais com o conjunto de MPMEs da cadeia de valor da 

empresa líder; 

 Modelos (templates) para apoiar o desenvolvimento dos planos de ação; 

 Relatórios do diagnóstico para cada MPME; 

 Relatório consolidados por cadeia, por setor e para o projeto. 

Nome do 
Projeto 

Programa Valor em Cadeia 

Projeto 

Desenvolvimento de um modelo de negócio sustentável para micro, pequenas e 

médias empresas no Brasil. Número do Projeto de Cooperação Técnica Não-

Reembolsável: ATN/ME – 14644 – BR. 

TDR  
Termos de Referência traz as informações completas sobre o alvo de 

contratação, incluindo a remuneração prevista. 

Uniethos 

Agência executora do projeto junto ao BID e Fumin. Sua missão é ajudar as 

empresas a desenvolver soluções que gerem valor para os negócios e para a 

sociedade, criando referências para os mercados, produzindo e disseminando 

conhecimentos inovadores. 
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II. O PROJETO 

O Programa Valor em Cadeia promovido pelo Uniethos e pelo Fundo Multilateral de 

Investimento (Fumin), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem como 

principal objetivo: Melhorar o desempenho do negócio, bem-estar dos funcionários e 

gestão ambiental das Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

Ao término do projeto é esperado alcançar o seguinte resultado: Fortalecer os vínculos de 

MPMEs com as empresas líderes nos seus setores de atuação. 

Atualmente já temos a Cyrela (setor de Construção Civil) e C&A (Confecção) como empresas 

líderes que aderiram ao projeto. Há uma expectativa de termos mais uma empresa em cada 

um desses setores que são o foco de trabalho do projeto. 

O modelo mental completo do projeto é descrito pela imagem abaixo: 

III. FOCO DA ATUAÇÃO DO(A) CONSULTOR(A) DE IMPLEMENTAÇÃO 

Os consultores de implementação vão atuar diretamente com as MPMEs fornecedoras 

participantes do projeto aplicando a metodologia de aceleração para um modelo de 

negócio sustentável das MPMEs. 

Essa atuação se dará no formato de assessoria individualiza e facilitação do grupo de 

trabalho. O formato de facilitação ocorrerá exclusivamente de forma presencial. A assessoria 

poderá ocorrer de forma presencial e virtual. 

 Virtual Presencial 

Assessoria Por e-mail, telefone, whatsapp e/ou 
skype (a restrição será dada pelo 
fornecedor). 

O atendimento individualizado 
poderá ocorrer nos dias da reunião 
do GT, logo após o seu término. 

Facilitação [Se aplica apenas na mobilização 
pré e pós reuniões do grupo de 
trabalho] 

Nas reuniões do grupo de trabalho 
ocorrerá a facilitação direta dos 2 
GTs pelo qual é responsável. 

 

 As reuniões dos GTs das MPMEs ocorrerão preferencialmente na cidade de São Paulo. 
 O período previsto de implementação do projeto vai de setembro/2016 - setembro/2017. 
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Configuração dos Grupos de Trabalho e atuação junto às MPMEs 

 Quantidade de GTs no projeto: a previsão é formar 12 GTs. 

 GT: em média cada grupo de trabalho contará com 16 MPMEs sendo todos fornecedores 

vinculados de forma direta ou indireta a uma mesma empresa líder.  

 Consultor: a previsão é que cada consultor acompanhe diretamente 2 GTs – no formato 

de assessoria e facilitação -- e que dê apoio a outros 2 GTs. 

Acompanhar: significa que este consultor será responsável pela facilitação das 

reuniões daqueles GTs e pelo atendimento individualizado das MPMEs participantes 

dos respectivos GTs. 

Apoiar: significa que este consultor vai acompanhar outros 2 GTs (que está sob a 

responsabilidade de outro consultor). A ideia de acompanhar é poder trocar 

experiências e aprendizados advindos dos GTs de ambos os consultores (seja antes, 

durante ou após reunião), apoiar o consultor que está facilitando o GT (no dia da 

reunião) e substituir o consultor do GT diante de casos extremos que levariam ao 

cancelamento da reunião. 

Reuniões de Trabalho e Encontros 

Além da atuação direta dos GTs é esperado que os consultores de implementação participem 

ativamente de reuniões de trabalho/evento com: 

 Coordenação geral do projeto (de forma frequente ao longo do projeto). 

 Empresas líderes (em momentos pontuais). 

 Conferência Ethos 2016 e 2017 (neste ano a Conferência ocorrerá nos dias 20-21/09) 

 As reuniões ocorrerão preferencialmente na sede do Instituto Ethos e Uniethos. No caso 
da Conferência Ethos as atividades muito provavelmente ocorrerão no local do evento. 

 

 Eventos de lançamento e encerramento do projeto nas cadeias de valor das empresas 

líderes (local a ser definido pela própria empresa). 

 

 Grupo de trabalho Setorial (em momentos pontuais) 

 As reuniões ocorrerão preferencialmente na sede do Instituto Ethos e Uniethos, mas 
pode ocorrer de alguma reunião ser na sede de algum parceiro setorial. 

 

Coleta de Dados 

Os consultores de implementação atuarão diretamente na coleta de informações do 

monitoramento do projeto que ocorrerá no momento zero do projeto (início), no momento 

intermediário (dezembro/2016) e no momento final do projeto, após o término das reuniões 

dos GTs (entre outubro-dezembro/2017). 

 O período previsto para coleta de dados vai de agosto/2016 - dezembro/2017. 
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IV. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Datas Descrição 

04/07/2016 Divulgação da Manifestação de Interesse. 

04 à 
15/07/2016 

1ª etapa: Prazo para os consultores pessoa jurídica manifestarem interesse. 
A manifestação de interesse será feita exclusivamente por e-mail. Só serão 
considerados aqueles que enviarem as informações no formato descrito no 
item VII. 

18 à 
29/07/2016 

Pré-análise das informações dos profissionais que responderam 
positivamente à manifestação de interesse.  

01/08/2016 

Notificação aos pré-selecionados confirmando que deverão estar presentes 
na 2ª etapa de seleção. 

Os não-selecionados ficarão numa lista de espera e poderão ser acionados 
caso algum pré-selecionado desista do processo. Então o pedido é para 
que, dentro do possível, continuem com a data reservada. 

08/08/2016 

2ª etapa: Oficina de co-construção da metodologia do projeto. A metodologia 
de implementação está em processo de construção e a proposta é utilizar a 
experiência dos consultores que tem interesse em atuar no projeto para 
obter insumos que possam ser incorporados no desenho final da 
metodologia. Será um momento de conhecer mais de perto os consultores, 
indo além do que possa estar descrito nas informações que serão enviadas. 

Todos que participarem dessa etapa terão seus nomes referenciados no 
expediente da metodologia. 

A oficina será conduzida pela coordenação do projeto e ocorrerá na sede do 
Instituto Ethos e Uniethos – Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 10º andar – 
Pinheiros – São Paulo/SP 

09 à 
12/08/2016 

Análise dos profissionais que participaram da oficina e que receberão o 
Termo de Referência com detalhes da contratação. 

15/08/2016 

Envio do Termo de Referência aos profissionais que passaram pela 2ª 
etapa. Em um primeiro momento será encaminhado o TdR apenas para os 
que a coordenação selecionou para serem contratados. Caso algum não 
aceite, outros também bem pontuados poderão ser acionados 
(preferencialmente os que participaram da 2ª etapa). 

16 à 
18/08/2016 

Período onde os profissionais poderão esclarecer possíveis dúvidas que 
tenham em relação ao Termo de Referência.  

19/08/2016 
3ª etapa: Prazo limite para envio da proposta de aceite ao Termo de 
Referência. Não se trata de uma proposta técnica e nem comercial uma vez 
que os termos do contrato já constarão no Termo de Referência. 

22/08/2016 
Análise final dos profissionais que serão selecionados para trabalhar como 
consultores de implementação do projeto. 

23/08/2016 Aviso final para os profissionais selecionados. 

 

Importante: Todas as etapas de seleção descritas acima são mandatórias. A não 
participação em alguma delas automaticamente excluirá o profissional do processo de 
seleção. 
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V. COMO DEMONSTRAR INTERESSE FORMALMENTE 

Solicitamos que os interessados manifestem o interesse em participar do processo de seleção 

da contratação da consultoria para implementação do Projeto modalidade pessoa 

jurídica da seguinte forma: 

 Enviar as informações preenchendo o formulário do item VII deste documento. Solicitamos 

que não encaminhe informações que não foram solicitadas. 

 Só serão aceitas candidaturas de pessoa jurídica (PJ) que indiquem nominalmente qual 

pessoa física estará alocada no projeto. 

 Domínio das ferramentas básicas de informática (Internet, Word, PowerPoint). 
 Domínio avançado do Excel (será requerido para a construção e/ou manuseio de 

instrumentos de coleta de dados e informações junto às MPMEs). Esse item não será 
avaliado, mas será demandado. 

 Prazo limite para envio: 15/07/2016. 

 Encaminhar para o endereço eletrônico: valor.em.cadeia@gmail.com 

 

Importante: apesar da contratação ser na modalidade PJ a experiência que precisa ser 
comprovada e será analisada é a do respectivo(a) consultor(a) que atuará no projeto. Não 
agregar informações na experiência que sejam de outros consultores da empresa. 
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VI. EXPERIÊNCIAS QUE SERÃO ANALISADAS X PONTUAÇÃO MÁXIMA 

PONTOS EXPERIÊNCIA 

0-5-10 
1. Atuação como consultor em projetos que envolvam organizações de 

micro, pequeno e médio porte. 

0-5-10 
2. Experiência com temas de gestão dentro do escopo da responsabilidade 

social empresarial (RSE) e sustentabilidade empresarial. 

0-5-10 

3. Experiência com facilitação de grupos de trabalho que mesclem 
condução de dinâmicas, transferência de conteúdos1 e aplicação de 
ferramentas específicas2. 
1Os conteúdos giram em torno de gestão empresarial, RSE e sustentabilidade 
empresarial. Muitos conteúdos serão construídos pelos próprios consultores 
sendo que o material tenderá ser o mesmo para todos os GTs. 
2Parte das ferramentas já serão determinadas na metodologia. 

0-5-10 
4. Ter experiência/conhecimento do setor da construção civil e/ou 

confecções. 

0-10 
5. Atuação em projetos que já possuem metodologia própria e portanto o 

consultor tem flexibilidade limitada em fazer aportes metodológicos. 

0-10 6. Ter atuado em projetos de longo prazo (mínimo de 1 ano). 

0-10 
7. Ter atuado em projeto com financiador externo (BID, Banco Mundial, IFC 

etc.). 

0-5 8. Experiência em projetos com cadeia de fornecimento e/ou valor. 

0-5 
Fazer parte da rede de consultores do Instituto Ethos e Uniethos será um 
diferencial. Este item será informado pelo responsável no Instituto Ethos. 

0-5-10 
Quando a comprovação das diferentes experiências envolver mais de um 
projeto. 

0-10-20-
30 

Pontuação a ser feita observando o profissional durante a 2ª etapa do 
processo de seleção ou a partir de outras interações com a coordenação. 

120 PONTUAÇÃO TOTAL A SER ATINGIDA 
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VII. FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Solicitamos que formalize sua manifestação de interesse preenchendo o formulário abaixo. 

Nome do consultor  

CPF do consultor  

Razão social da empresa do 
consultor 

 

Tipo de Empresa MEI (   ) Simples (   ) Ltda/SA (   ) 

CNPJ da empresa  

Tenho disponibilidade para estar na oficina de co-construção da 
metodologia que ocorrerá no dia 08/08/2016 (2ª etapa) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Tenho disponibilidade para participar da atividade do projeto na 
Conferência Ethos 2016 que ocorrerá nos dias 20-21/09/2016 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Relate de forma direta sua experiência com cada item que será pontuado. Atenção para 
relatar a experiência conforme a tabela do item VI. EXPERIÊNCIAS QUE SERÃO 
ANALISADAS X PONTUAÇÃO MÁXIMA. A pontuação está muito mais associada a 
relevância da experiência do que com o tamanho do relato. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Comentários adicionais (se 
houver) 

 

 

 

 

 

       

 

       

http://www.uniethos.org.br/

