
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA XXXX/2022 – PAG: 1/4 

 

ICV Cuiabá 
Rua Estevão de Mendonça, 1770, 
Quilombo Cuiabá - MT / CEP 78043-405 

ICV Alta Floresta 
Av. Ariosto da Riva, 3473, Centro 
Alta Floresta - MT / CEP 78580-000 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 06/2022 
 
PROJETO: Arranjos Socioprodutivos_WALMART FOUNDATION. 
ATIVIDADE: Operating System Development Consulting.  
CÓDIGO GERENCIAL: 71885. 
 
1 – CONTEXTO  
 Mato Grosso é o 2º estado no ranking de emissões de GEE em Brasil. 67% 
das emissões de MT são devidas ao desmatamento do Floresta Amazônica, 
altamente ligada à pecuária. Para reduzir sua contribuição para as mudanças 
climáticas, MT criou em 2015 um baixo carbono estratégia agrícola baseada em um 
conjunto de metas ambiciosas: a Produzir, conservar e incluir estratégia. Um dos 
principais objetivos da estratégia do PCI é garantir a inclusão socioprodutiva da 
agricultura familiar e promoção de alternativas econômicas atividades à pecuária e 
soja que geram renda e evitem novos desmatamentos. No entanto, conforme 
demonstrado pelo monitoramento oficial, a inclusão de PCI as metas progrediram 
pouco nos últimos 4 anos.  

Para melhorar o impacto do PCI na inclusão da agricultura familiar, o 
detalhamento da estratégia PCI mostrou as necessidades de combinação de arranjos 
entre (1) setor privado compromissos em cadeias de valor, (2) implementação eficaz 
de programas governamentais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
ou o Plano Estadual da Agricultura Familiar (PEAF) com estratégias para melhorar o 
acesso ao crédito, capacitação, assistência técnica e suporte administrativo, e (3) 
arranjos locais, como mecanismos territoriais de inclusão das comunidades rurais. 
Esse último, exige mais investimento, tempo e envolvimento de atores locais para 
levar a um impacto concreto. 

O presente projeto “Arranjos Socioprodutivos para Territórios Livres de 
Desmatamento”, financiado pela Fundação Walmart, visa criar um modelo replicável 
para o estado de uma abordagem da inclusão socioprodutiva em territórios livres de 
desmatamento. Este arranjo local envolverá atores de sociedade civil, governos, setor 
privado, agentes financeiros e organizações comunitárias para apoiar a disseminação 
de práticas de produção sustentável e orgânica. Este arranjo leva em consideração 
assistência técnica, acesso a créditos e acesso a mercados, bem como apoiar a 
implementação de políticas para a produção familiar sustentável. Para tanto, o ICV 
trabalhará em três objetivos principais: 

(1) Alinhamento entre rural estadual e rural municipal políticas de 
desenvolvimento facilitando sua implementação no território;  

(2) Criação de um centro de assistência técnica à agricultura orgânica e 
produção agroflorestal com regime de crédito; 

(3) Construção de arranjos (parcerias locais) que considerem produção familiar 
em escala comercial. 
 
2 – OBJETIVO 
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 Para garantir uma metodologia para coleta de dados para o Sistema Estadual 
Integrado da Agricultura Familiar de Mato Grosso – SEIAF/MT, a contratação da 
consultoria visa apoiar na estruturação de proposta metodológica para o SEIAF/MT a 
ser adotado pelos municípios piloto. 

O SEIAF/MT é uma ferramenta eletrônica para a coleta de dados primários 
sobre a agricultura familiar de Mato Grosso em nível municipal com o objetivo principal 
de subsidiar a construção, implementação e monitoramento de iniciativas voltadas a 
esse segmento. A construção do Sistema foi motivada pela escassez de dados 
relacionados à agricultura familiar do Estado que tem implicações na formulação de 
estratégias para o segmento, tanto pelas entidades públicas quanto privadas.  
 
3 – ATIVIDADES PREVISTAS E PRODUTOS ESPERADOS 

As atividades previstas e os produtos esperados deverão ser realizados 
conforme a tabela abaixo: 

 

ATIVIDADE 1  

Sistematização de metodologias de coleta, compilação, publicização e gestão de 
dados e informações da agricultura familiar adotadas por instituições públicas e 
privadas. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

01/04/2022 a 02/05/2022. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Participar de reuniões com instituições e sistematizar informações e metodologias 
adotadas por elas em coleta de dados da agricultura familiar. As instituições a serem 
entrevistadas serão indicadas pela SEAF e pelo ICV, não ultrapassando o total de 
10 entrevistas. 
PRODUTO(S)  

Produto 1: Relatório com as informações coletadas com as instituições 
entrevistadas. 

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S) 

Produto 1: documento em Word ou PDF, contendo:  
• Relatório com o que foi compartilhado nas reuniões; as devidas considerações 
feitas pelos entrevistados. 

PRAZO DE ENTREGA 

Produto 1: 02/05/2022. 
 

ATIVIDADE 2  

Proposta de uma metodologia de coleta de dados da agricultura familiar para o 
SEIAF/MT.  

PERÍODO DE EXECUÇÃO  
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02/05/2022 a 15/07/2022. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Elaboração de um documento norteador com o passo a passo para adesão e 
metodologia de coleta de dados para o Sistema Estadual Integrado da Agricultura 
Familiar de Mato Grosso, constando as etapas do processo, periodicidade e os 
papéis e atores necessários. 
A metodologia deverá ser apresentada no Workshop sobre metodologia de coleta 
de dados do SEIAF, a ser realizado em junho de 2022, com parceiros 
implementadores do SEIAF nos municípios piloto (Alta Floresta, Cotriguaçu, 
Querência e Várzea Grande) e o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável de Mato Grosso. 
Após a validação pelos participantes do Workshop deverá elaborar um documento 
final como norteador da metodologia de coleta de dados a ser experienciada nos 
municípios piloto. 

PRODUTO(S)  

Produto 2.1: Proposta inicial da metodologia de coleta de dados; 
Produto 2.2: Apresentação da metodologia no Workshop; 
Produto 2.3: Proposta final da metodologia de coleta de dados a ser aplicada nos 
municípios piloto. 
CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S) 

Produto 2.1: Documento em Word ou PDF constando a proposta inicial da 
metodologia de coleta de dados; 
Produto 2.2: Relatório em Word ou PDF contendo os slides apresentados, o relato 
dos apontamentos dos participantes sobre a proposta inicial da metodologia de 
coleta de dados, encaminhamentos gerados, registro fotográfico e lista de presença 
do evento; 
Produto 2.3: Documento em Word ou PDF, com a proposta final da metodologia 
de coleta de dados a ser experienciada nos municípios piloto. 

PRAZO DE ENTREGA 

Produto 2.1: 15/06/2022; 
Produto 2.2: 30/06/2022; 
Produto 2.3: 15/07/2022. 

 
4 – PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

A contratação se estenderá pelo período compreendido entre 01/04/2022 a 
15/07/2022. O prazo poderá ser prorrogado em comum acordo entre as partes. 

 
5 – CUSTO E FORMA DE PAGAMENTOS 

O valor da prestação do serviço, os custos adicionais e as formas de 
pagamento serão pactuados entre o Instituto Centro de Vida (ICV) e o prestador do 
serviço e serão especificados no Contrato de Prestação de Serviços vinculado a este 
TDR. 
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6 – ELEMENTOS DISPONÍVEIS 
O ICV deverá disponibilizar um grupo de trabalho para acompanhamento do 

trabalho da consultoria. 
 
7 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

O ICV reembolsará ao Contratado os custos relacionados as despesas de 
viagens no limite e nas condições previstas no contrato que será celebrado com a 
mesma. 

 
 

Cuiabá-MT, 14 de março de 2022. 


