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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

Contratação de Consultores de Mobilização, na 

forma de Consultoria por Produto, para realizar 

mobilização de redes de empreendimentos 

econômicos solidários da cadeia de materiais 

recicláveis, coletar informações de diagnóstico 

dos empreendimentos e para contribuir, de forma  

participativa, na elaboração de plano de logística 

para uso de caminhões em redes de cooperativas 

e associações de catadores, bem como na 

implantação deste plano de logística. 

 

 

1. Contextualização 

Estima-se que existam hoje cerca de 800 mil catadores de materiais recicláveis no país. 

Podemos dizer que catador pode ser considerado qualquer pessoa que exerça como 

atividade econômica a catação de resíduos sólidos urbanos recicláveis. A reciclagem de 

lixo envolve alguns conjuntos de tarefas: coleta, triagem, separação, beneficiamento, 

industrialização. Em geral, nesse processo, os catadores participam apenas da coleta, da 

triagem e da separação. As cooperativas de catadores procuram avançar na cadeia, 

iniciando o processo de beneficiamento, mas raras são as organizações de catadores que 

conseguem iniciar e manter processos de beneficiamento mais avançados.  

Ao analisar essa atividade produtiva, podemos perceber que a participação do catador em 

tal atividade o faz participar de um espaço social de mercado bastante específico, o 

mercado da reciclagem. Nesse mercado ele ocupa a base da cadeia. As posições 

intermediárias e superiores são ocupadas por atravessadores – pessoas que compram do 

catador ou da cooperativa – e a indústria da reciclagem, respectivamente.  

Além do mercado de recicláveis, os catadores também participam do mercado dos serviços 

de limpeza urbana, mesmo que informalmente, na maioria dos casos. Afinal, eles coletam 

parte do lixo, fazem o tratamento deste lixo – ou seja, a triagem e separação dos resíduos 

secos recicláveis –, impedindo com que uma parte considerável tenha como destino 

aterros, lixões ou outros locais inapropriados. Ao participarem deste mercado, os catadores 

concorrem com as empresas normalmente contratadas pelo poder público para realizar 

estes serviços. No mercado de recicláveis, o catador se confronta também com o gerador 
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de resíduos, os cidadãos comuns, órgãos públicos, empresas, enfim, todo o conjunto da 

sociedade que gera lixo. 

A FBB – Fundação Banco do Brasil em parceria com MTE – Ministério do Trabalho e 

Emprego, BNDES, Petrobrás e outros parceiros, tem desenvolvido, desde 2003, um 

conjunto de ações de formação junto a catadores de material reciclável organizados em 

empreendimentos econômicos solidários. A partir de 2009, o projeto  de Fortalecimento da 

Infraestrutura de Cooperativas de Catadores para Coleta, Transporte e Comercialização de 

Materiais Recicláveis e Logística Solidária – Cataforte, teve por objetivo a realização junto 

às cooperativas participantes de capacitações, assessoramento técnico e mobilização dos 

catadores, com vistas à formação e fortalecimento de redes de comercialização. Em 2011, 

por meio de chamada pública, o projeto Cataforte selecionou redes de cooperativas em 08 

estados da federação para aquisição de veículos destinados à coleta, transporte e 

comercialização de materiais recicláveis, além da realização de capacitação em logística e 

assistência técnica com vistas à elaboração de planos de logística.  

O objetivo principal de promover a formação e fortalecimento das Redes de 

Comercialização de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis é viabilizar a 

obtenção de um preço do material mais vantajoso junto aos compradores do que aquele 

praticado pelas suas filiadas, garantindo determinada quantidade, qualidade e entrega do 

material em data pré-combinada. Um dos problemas enfrentados pela Rede é a oferta de  

um serviço que seja viável economicamente tanto para a ela quanto para as suas afiliadas. 

Algumas redes optam pela estratégia de comprar o material pré-triado e realizarem a 

separação secundária e/ou prensagem em galpão próprio. Outras redes realizam esse 

processo dentro do espaço físico da cooperativa. Em ambos os casos, o que mantém 

financeiramente a Rede é a comissão de venda que varia entre R$ 0,02 centavos a R$ 0,04 

centavos por quilo.  

A fim de atender a necessidade de capital de giro imediato dos catadores e ao mesmo 

tempo às exigências do comprador, a negociação é realizada baseada numa proposta de 

comercialização conjunta, no momento em que várias cooperativas participam da coleta, 

triagem e oferta do material classificado. Um grande gargalo que tem contribuído para 

inviabilização desse processo é a carência de veículo adequado para transportar o material 

triado a um ponto fixo de armazenagem e/ou para enviar diretamente ao comprador final.  
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Um processo de logística adequado aumentaria a quantidade de material das cooperativas 

visto que existe grande oferta em pontos de rua, principalmente nos locais onde existe 

programa de coleta seletiva solidária (quadras, bairros e condomínios residenciais e 

comerciais). Esse material já chegaria aos centros de triagem pré-selecionados, o que 

reduziria drasticamente o tempo de separação e o nível de insalubridade. Já na venda, 

possibilitaria a redução de intermediários e a redução significativa dos custos de frete.  

Portanto, o resultado financeiro imediato é obtido pela disposição de grande quantidade de 

material em um menor período de tempo. Desse modo, temos a convicção de que o 

assessoramento técnico na área de logística para cada da uma das 26 Redes distribuídas 

pelo país possibilitará a construção de logística de transporte adequada à realidade dos 

empreendimentos e do mercado, melhorando a qualidade de vida do catador dado o 

potencial de aumento de renda e de melhoria das condições de trabalho. 

 

2. Entidade Contratante 

A UNITRABALHO é uma rede interuniversitária de caráter nacional que desde a sua 

criação, em 1996, vem desenvolvendo diversas ações relacionadas com o mundo do 

trabalho que envolvem estudos, pesquisas e  atividades de extensão. Sua missão tem sido 

integrar universidades e trabalhadores para o desenvolvimento de projetos que subsidiem 

suas lutas por melhores condições de vida e trabalho. Para isto, busca-se a síntese do saber 

da academia juntamente com o saber dos trabalhadores, para qualificar a organização e a 

ação social. 

Constituem objetivos gerais da UNITRABALHO: 

a) Promover a cooperação entre as IES congregadas visando ao desenvolvimento 

de estudos e pesquisas sobre o mundo do Trabalho, de acordo com o programa 

próprio da UNITRABALHO ou em atendimento às demandas das organizações 

sindicais e outras instituições sociais. 

b) Promover a cooperação entre as IES congregadas, visando a garantir o acesso 

adequado e permanente pelos trabalhadores à produção científica acumulada no 

âmbito acadêmico. 
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c) Internalizar nas IES o estudo, a pesquisa e o debate permanente sobre a 

dinâmica das relações de trabalho. 

A UNITRABALHO concretiza sua missão por meio de Programas Nacionais que 

articulam diversas ações: projetos, eventos, publicações, etc. Esses programas focalizam 

temas no âmbito do Trabalho, incentivando as universidades agregadas a realizarem 

atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão em resposta aos desafios teóricos e 

práticos que vão surgindo nessas áreas.  Os quatro principais programas atualmente 

desenvolvidos pela UNITRABALHO são: Emprego e Relações de Trabalho, Economia 

Solidária e Desenvolvimento Sustentável, Trabalho e Educação e Saúde do Trabalhador. 

O Programa Nacional de Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável está 

constituído como um espaço plural de pesquisa e atividade prática de extensão articulado 

com as lutas sociais pela construção de novas relações de trabalho que promovam o 

desenvolvimento sustentável e a autonomia dos trabalhadores por meio de seus 

empreendimentos econômicos solidários. 

Atuando no campo da Economia solidária, a rede integra 45 Incubadoras Universitárias de 

Empreendimentos Econômicos Solidários. Além disso, desenvolve dentro do Programa, 

projetos que dão suporte aos empreendimentos por meio das incubadoras e fortalecem a 

economia solidária. Dentre eles destacamos nossa atuação no CATAFORTE desde 2009. 

A UNITRABALHO, neste contexto, lança o presente edital com o objetivo de selecionar 

profissionais e/ou pessoas jurídica com comprovada experiência em logística e com 

conhecimento dos desafios da assistência técnica em empreendimentos econômicos 

solidários. 

 

3. Enquadramento da Consultoria de Mobilização  

A presente consultoria enquadra-se no objeto do Contrato Prestação de Serviços celebrado 

entre a UNITRABALHO e a Fundação Banco do Brasil para com a identificação 

PROJETO 11.794-2012/01. O objeto citado tem a seguinte epigrafe: “O presente Contrato 

tem por objeto a prestação de serviços de assistência técnica aos empreendimentos 

solidários dos catadores de materiais recicláveis, localizados nos Estados do Paraná, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Distrito Federal,  com 
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foco em Logística na utilização de caminhões e na Atuação em Rede, visando potencializar 

os resultados dos investimentos nos empreendimentos, pela FUNDAÇÃO.” No processo 

de assistência técnica, a atuação de consultores de mobilização tem por finalidade facilitar 

o diálogo entre os assessores técnicos e os catadores participantes dos empreendimentos, 

além de valorizar o conhecimento e reconhecer a experiência já existente do trabalho 

realizado nos empreendimentos, refletindo dessa forma e aplicação da formação para a 

Economia Solidária. 

 

4. Objetivos da consultoria de mobilização.  

a) Mobilizar a rede para a participação no processo de elaboração do diagnóstico para a 

construção do Plano de Logística. 

b) Aplicar o questionário para o Diagnóstico dos Empreendimentos participantes das 

redes. 

c) Organizar reuniões periódicas com a presença de representantes das cooperativas 

participantes da rede para a socialização do andamento dos trabalhos do (a) consultor (a) 

em logística. 

d) Acompanhar o (a) consultor(a) em logística nas atividades de reconhecimento do 

território, de contatos com elos da cadeia, nos percursos de estudo e em todas as reuniões 

com o coletivo da rede. 

e) Contribuir, de forma participativa, na elaboração dos relatórios das ações e eventos 

realizados pelo consultor em logística. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rua Chuí, 74 – Paraíso CEP 04150-050 – S. Paulo - Fone/ Fax: 55 11 5084  5192 www.unitrabalho.org.br 

5. Redes a serem atendidas. 

 

Redes UF Municípios ou região de atuação 

Quantidade de 

Empreendimentos 

Participantes 

Quantidade de 

consultores 

A RS Canoas  4 1 

B RS Santa Cruz do Sul, Rio Pardo, Encruzilhada do 

Sul, Cachoeira do Sul 

4 1 

C RS São Leopoldo 6 1 

D RS Gravataí, Santa Cruz, Cachoeirinha 4 1 

E PR Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo, 

Fazenda Rio Grande, Pinhais, Campo Largo, Cerro 

Azul, Lapa, Palmeira, Porto Amazonas, Contenda, 

Rio Branco do Sul, Antonina, Paranaguá, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes. 

22 2 

F PR Londrina 1 1 

G PR Marechal Rondon, Quatro Pontes, Palotina, Nova 

Santa Rosa, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, 

Santa Helena 

7 1 

H PR Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São 

Miguel do Iguaçu, Medianeira, Itaipulândia, 

Missal 

6 1 

I SP Alto Tietê, Guarulhos e Grande São Paulo (Zona 

Leste) 

9 1 

J SP Grande São Paulo (Centro, Zona Oeste, Zona Sul, 

Litoral Paulista 

10 1 

K SP São José dos Campos, Pindaminhangaba, Potim, 

Aparecida, Guaratinguetá, Jacareí 

8 1 

L SP Assis, Cândido Mota, Palmital, Maracaí, Quatá 5 1 

M SP Ourinhos, Ipaussu, Piraju, Paranapanema 4 1 

N SP Valinhos, Campinas e Sumaré 15 2 

O SP Diadema, Mauá e São Bernardo do Campo 4 1 

P SP Grande São Paulo, Cotia, Embu das Artes, Osasco, 

Itapevi, Taboão da Serra, Santana de Parnaíba 

9 1 

Q RJ Rio de Janeiro 9 1 

R MG Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, 

Igarapé, Nova Lima, Pará de Minas, Ibirité 

8 1 

S MG Belo Horizonte 5 1 

T MG Itaúna, Santo Antônio do Monte, Mateus Leme, 

Oliveira, Arcos, Papagaios, Itapecerica, Juatuba, 

São Gonçalo do Pará, Formiga 

10 2 

U MG Uberaba, Uberlândia, Araxá, Araguari 7 1 

V BA Salvador, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Entre 

Rios, Feira de Santana 

6 2 

W BA Vitória da Conquista, Itapetinga/Itororó, Jequié 3 1 

X BA Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Reconcavo 

da Bahia 

9 2 

Y DF Brasília 14 1 

Total 189 30 
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6. Produtos.  

Mensalmente os consultores de mobilização deverão apresentar produtos comprovantes de 

sua atuação participativa com o consultor em logística, com vistas à mobilização e 

integração dos empreendimentos participantes da rede na utilização conjunta do(s) 

veículo(s). 

Esses produtos serão: 

a) Lista de presença das reuniões realizadas, contendo nome e CPF dos participantes, 

identificação da cooperativa a qual o participante está vinculado. 

b) Quando possível, fotos das visitas realizadas às cooperativas e das reuniões que 

participou e ajudou a articular. 

c) Questionários preenchidos com todas as informações de diagnóstico dos 

empreendimentos (modelo anexo). 

d) Breve relatório com descrição de todas as atividades realizadas no período, 

destacando a contribuição realizada nos trabalhos desenvolvidos em conjunto com o 

consultor em logística. 

 

7. Estratégia de Ação. 

O(a) consultor(a) de mobilização irá atuar em parceria com o (a) consultor (a) em logística 

contratado (a) para cada rede e deverá orientar suas atividades com vistas a contribuir no 

processo de fortalecimento do vínculo de cooperação/associativismo e na construção 

participativa de plano de logística na qual estejam envolvidos todos os empreendimentos 

da rede. 

Deve proceder suas ações de mobilização com base na orientação de que a utilização do(s) 

veículo(s) pertencente(s) à rede deve ser compartilhada e otimizada pelas 

cooperativas/associações participantes, de forma que a comercialização dos materiais 

recicláveis possibilite a obtenção de ganhos reais sobre os custos das operações de 

produção, transporte e manutenção dos bens produtivos, garantindo a integridade e 

segurança do patrimônio agregado pelo projeto.  

Durante a execução das ações, os consultores serão orientados por coordenador especialista 

em logística.  
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Previamente à execução das atividades está prevista a capacitação para repasse de 

orientações técnicas acerca de logística que orientarão o desenvolvimento das atividades. 

 

8. Cronograma. 

As Ações da Consultoria serão realizadas no período de 04 meses, sendo o: 

Produto 1 - 30 dias após assinatura do contrato. 

Produto 2 – 60 dias após assinatura do contrato. 

Produto 3 – 90 dias após assinatura do contrato. 

Produto 4 – 120 dias após assinatura do contrato. 

 

9. Valor de contratação. 

O valor total de contratação será de R$ 7.200 (sete mil e duzentos reais), com a seguinte 

distribuição dos pagamentos: 

Período Produtos 
% do 

pagamento 

Produto 

1 
 Lista de presença das reuniões realizadas. 

 Fotos das visitas realizadas às cooperativas e das reuniões que 

articulou e participou. 

 25% do total de questionário(s) preenchido(s) com todas as 

informações de diagnóstico dos empreendimentos. 

 Relatório com descrição das atividades realizadas no período, 

destacando a contribuição realizada nos trabalhos desenvolvidos 

em conjunto com o consultor em logística. 

25% 

Produto 

2 
 Lista de presença das reuniões realizadas. 

 Fotos das visitas realizadas às cooperativas e das reuniões que 

articulou e participou. 

 25% do total de questionário(s) preenchido(s) com todas as 

informações de diagnóstico dos empreendimentos. 

 Relatório com descrição das atividades realizadas no período, 

destacando a contribuição realizada nos trabalhos desenvolvidos 

em conjunto com o consultor em logística. 

25% 

Produto 

3 
 Lista de presença das reuniões realizadas. 

 Fotos das visitas realizadas às cooperativas e das reuniões que 

articulou e participou. 

 25% do total de questionário(s) preenchido(s) com todas as 

informações de diagnóstico dos empreendimentos. 

 Relatório com descrição das atividades realizadas no período, 

destacando a contribuição realizada nos trabalhos desenvolvidos 

em conjunto com o consultor em logística. 

25% 

Produto  Lista de presença das reuniões realizadas. 25% 
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4  Fotos das visitas realizadas às cooperativas e das reuniões que 

articulou e participou. 

 25% do total de questionário(s) preenchido(s) com todas as 

informações de diagnóstico dos empreendimentos. 

 Relatório com descrição das atividades realizadas no período, 

destacando a contribuição realizada nos trabalhos desenvolvidos 

em conjunto com o consultor em logística. 

 

10. Insumos – custeio de despesas. 

O custeio das despesas referentes ao desenvolvimento das atividades previstas nesta 

Consultoria será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a seguinte distribuição dos 

pagamentos: 

Período % do pagamento 

Início da execução do projeto 25% 

Início do 2º mês 25% 

Início do 3º mês 25% 

Início do 4º mês 25% 

 

11. Seleção. 

11.1. Quantidade de Consultores 

Serão selecionados 30 consultores para atuação nas redes, conforme distribuição 

apresentada na tabela do item 5.  

 

11.2. Qualificações Profissionais 

 Ser catador (a) filiado (a) a algum empreendimento da rede na qual pretende atuar. 

Tal condição deve ser comprovada por meio de declaração do empreendimento do 

qual o catador é filiado.  

 Ter ensino fundamental completo, 

 ter um mínimo de 2 anos no empreendimento;  

 não ter outro vínculo empregatício;  

 experiência em articulação política; 

 participação em fóruns de discussão da política de resíduos sólidos e economia 

solidária. 

 Capacidade de redação 
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11.3. Método de Seleção 

A Seleção será realizada mediante avaliação dos currículos dos (as) candidatos (as) 

indicados (as) pelas redes em ata de reunião para este fim específico e que trará a indicação 

de 03 pessoas em ordem de interesse da rede.  

Os (as) candidatos (as) devem enviar os currículos e demais documentos para o email 

catafortelogistica@gmail.com com o Título: Consultoria em Mobilização para a rede “TAL” 

(de A a Y conforme tabela do item 5).  

Haverá a aplicação de uma redação com tema definido pela comissão de seleção. 

O (a) candidato (a) selecionado para receberá em seu email, informado no currículo, o 

agendamento de horário da aplicação da prova de redação bem como o local de sua 

realização. 

 

11.4 Prazos 

1. Recebimento dos currículos e atas : de 15.06.2012 até 29.06.2012. 

2. Aplicação da Redação 02.07.2012 até 11.07.2012 

2. Avaliação dos Currículos: 02.07.2012 até 11.07.2012. 

3. Divulgação dos Resultados: até 16.07.2012. 

4. Contratação: 17 a 23.07.2012. 

 

12. Supervisão. 

A Supervisão dos trabalhos dos consultores será responsabilidade da UNITRABALHO, a 

qual, de comum acordo com a FBB, que disponibilizará por meio de entidade contratada, 

coordenador especialista em logística, que oferecerão todas as orientações e diretrizes, 

técnicas e administrativas, necessárias à adequada execução das atividades programadas. 

 

13. Aprovação dos Produtos e Forma de Pagamento. 

Os produtos previstos serão encaminhados pelos consultores a UNITRABALHO e ao 

coordenador especialista em logística, os quais realizarão sua análise e aprovação, após o 

que será realizado o pagamento, por meio de crédito em Conta Bancária de titularidade do 

consultor, conforme os valores correspondentes aos percentuais do total da consultoria 

previsto para cada produto. 
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14. Disposições Gerais. 

Após a contratação, está prevista imediata capacitação/encontro de trabalho com o 

coordenador em logística que será responsável pelo repasse de metodologia para atuação, 

bem como dos formulários e procedimentos a serem realizados durante o desenvolvimento 

das atividades de consultoria. 

 

A capacitação/encontro de trabalho está prevista para ocorrer em 20h, durante três dias, 

entre as datas 26 a 28.07.2012. Para tanto, os consultores selecionados deverão estar 

disponíveis para viagem durante esse período.  

 

A desistência do Consultor durante a execução das atividades implicará a devolução dos 

recursos referentes ao custeio de despesas que já tiverem sido efetuados para viabilizar sua 

participação na capacitação. 

 

 

São Paulo, 19 de junho de 2012. 

 

 

Francisco José de Carvalho Mazzeu 

Diretor Executivo da UNITRABALHO 

 

 


