
TERMO DE REFERÊNCIA 

CONSULTORIA PARA  

FOLLOW-UP do PROJETO 

INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS PARA A 

GERAÇÃO DE BIODIESEL NA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

1. Antecedentes e justificativas do serviço 

O presente projeto foi executado com objetivo de apoiar agricultores familiares no período de  
2009 a 2015  

Como resultado do projeto, foram instituídas cooperativas agrícolas (Lucrecia (COAFAL, cerca 
de 50 pessoas) e Marcelino Vieira (COAAF, cerca de 60 pessoas)), além de transferência de 
tecnologia para extensão agrícola, organização de pequenos agricultores e estabelecimento de 
modelo da agricultura diversificada. Foram iniciadas produção de oleaginosas, como o cultivo 
de gergelim, além de atividades de processamento de mel. 

Após o encerramento do projeto, EMATER que desempenha importante papel de apoio aos 
cooperativas via extensão agrícola, teve mudanças como aposentadoria de extensionistas, 
criando lacuna em transmitir as técnicas transferidas pelos especialistas para novas gerações, 
causando falta de conhecimentos importantes no que se refere às  disposições legais complexas 
como legislação (impostos, taxas, registros) e a contabilidade, essencial para continuidade de 
cooperativas. A disseminação da COVID-19 tem causado dificuldades na comercialização de 
produtos agrícolas, tais como Feira Livre.  

A presente consultoria visa preencher esta lacuna propiciando às cooperativas e Emater a gestão 
sustentável de suas atividades. 

 

2.Objetivo da consultoria 

Realizar orientação sobre a gestão da cooperativa (regimento interno, contabilidade, tributação, 
finanças, negócios e gestão) e comercialização dos produtos atingidos pela COVID-19 junto a  
EMATER e cooperativas do projeto. Fortalecer a cadeia produtiva por meio de orientações aos 
cooperados. Fortalecer a capacidade da EMATER em apoiar os agricultores familiares, 
propiciando o fortalecimento de resultados do projeto Inclusão Social Por Meio de Incentivo à 
Produção de Oleaginosas Para a Geração de Biodiesel na Região Oeste do Estado do Rio Grande 
do Norte. 

 

3. Escopo do trabalho,  

Consultor vencedor da concorrência deverá iniciar atividades imediatamente após a assinatura 
do contrato. 

A consultoria deverá ser composta pelos 2 consultores com Homens Hora  a seguir : 

- Coordenador / Organização Rural : 1Homem X 8horas X 22dias X2meses 



-  Atividade Agrícola / Marketing : 1Homem X 8horas X 22dias X2meses 

A consultoria terá duração de 2 meses , sendo 0,5 mês de preparo na sede de consultoria, 1 mês 
de atividades no campo e 0,5 mês para confecção e entrega de relatórios e outros produtos 
oportunamente exigidos pela contratante 

A consultoria prevê o início no Abril de 2021 e término em Junho de 2021. 

 

4. Resultados 

(1) Relatório de conclusão da consultoria : 

(2) Outros relatórios eventuais solicitados pela JICA : formato de 

entrega será definido de acordo com a necessidade. 

 

5.Atividades 

1) Investigação de itens de gargalo das atividades de comercialização: 

- Investigação e confirmação de itens de gargalo das atividades da cooperativa a nível estadual 
de Rio Grande Do Norte  e do OCB/RN onde estão inseridas as cooperativas do projeto.  

- Revisão de regulamentos de cooperativas agrícolas e de registro em e EMATER e órgãos 
relacionados(OCB/RN e outros órgãos de referencia). 

- Verificar a situação do apoio às duas cooperativas agrícolas pela EMATER 

- Revisão de situação de cumprimentos de requisitos obrigatórios para manutenção das 
cooperativas agrícolas relacionados perante órgãos de fiscalização. 

- Confirmação da situação de gestão nas duas cooperativas agrícolas (cumprimentos de 
apresentação / preparo de documentos legais, tributária, financeiras e outras), e  Revisão de 
sistema de gestão, utilização de equipamentos, produção / comercialização (mercado) , registro 
e atuação dos cooperados, etc.) 

- Confirmação de gargalos relacionados à comercialização de produtos dos agricultores 
sindicalizados causados pelo COVID-19 

 

2) Orientação para EMATER e cooperativas 

EMATER 

- Orientações técnicas visando comercialização de produtos do modelo de agricultura 
diversificada pelos agricultores membros da cooperativa. 

- Orientações de EMATER acerca de adaptação a mudanças na comercialização causadas pela 
COVID-19 com utilização de manuais produzidos no projeto 

- Regulamentação / registro de cooperativas agrícolas, preparação de documentos legais, 
procedimentos tributários, etc. 



- Orientação para melhoria relacionada à comercialização de produtos de agricultores membros 
da cooperativa 

Cooperativa 

- Proposição de alternativas às dificuldades na comercialização causados pela COVID-19, e 
analisar e desenvolver novas alternativas de comercialização. 

- Regulamentação / registro de cooperativas agrícolas, preparação de documentos legais, 
procedimentos tributários, etc. 

 

3) Reestruturação das cooperativas para manter a sustentabilidade após a conclusão do projeto 
(sistema organizacional, etc.) e fortalecimento de apoios do EMATER 

- Aconselhamento para fortalecimento de cooperação entre EMATER e Cooperativas referente 
à comercialização dos produtos do modelo de agricultura diversificada. 

- Apresentação de Plano de fortalecimento do apoio às cooperativas visando a sustentabilidade 
destas pelo extensionista de EMATER local (Lucrecia) referente à gestão de fundos, gestão de 
assuntos gerais, gestão de equipamentos, orientação agrícola. 

- Treinamento na transferência de conhecimento acima para líderes das cooperativas  
(Presidente, Secretário, Diretor Financeiro, Comitê Tributário, entre outros. Cooperação com 
empresas públicas de apoio à agricultura familiar, etc.) 

- Briefing de conhecimento acima para membros das cooperativas  

-Preparação de manual de gestão de operação e manutenção das cooperativas e manual de 
treinamento para os cooperados 

 

6.Requisitos para Consultores 

As qualificações exigidas para os especialistas deste contrato são as seguintes. 

1) Experiência em análise das cooperativas com capacidade de propor soluções para atuação 
sustentável destas, especialmente referente às cooperativas – alvo deste contrato. 

2) Experiência em pesquisa de campo em Alto Oeste do Rio Grande do Norte, captando a 
realidade dos agricultores familiares da região. 

3) Experiência na redação de relatórios técnicos de alta qualidade. 

4) Excelencia nas relações humanas, coordenação, planejamento e trabalho em equipe. 

 

7. Gerenciamento do Contrato 

1) O Consultor deverá manter contato estreito e relatar as atividades periodicamente à JICA. 

2) Os dados coletados não terão permissão para compartilhar com terceiros, e usar para outros 
fins a não ser para esta consultoria. Todos os direitos autorais pertencerá a JICA. 

 



8. Submissão de proposta de Consultoria à JICA 

Incluir os seguintes documentos na proposta.  

- Informação da organização 

- Experiência com estudos semelhantes 

    Apresente evidências documentadas, como resumo de relatórios e nomes de agências 
contratantes. 

- Metodologia de coleta de dados (ou seja, técnicas empregadas na coleta de informações, 
ferramentas usadas pararecolher e analisar as informações). 

- Formato usado para o relatório 

- Plano de trabalho e horários 

Considerando o volume de trabalho, elabore plano de trabalho e cronogramas com base em 

dias-homem apresentadas acima no item “3.Escopo de Trabalho” acima. 

- Atribuição dos membros da pesquisa 

    Por favor, descreva a composição dos membros da pesquisa, considerando o item” 3.Escopo 
de trabalho” acima : responsabilidades e cronograma atividades de cada membro. 

- Lista de membros (com CV em anexo.) 

- Uma proposta financeira 

 

FIM 

 


