TERMO DE REFERÊNCIACONSULTORIA PARA MAPEAMENTO DO TRÁFICO DE PESSOAS
NAS RODOVIAIS FEDERAIS BRASILEIRAS

A Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad),
CONVIDA os interessados (as) para seleção de 04 consultores para realização de
pesquisa, no âmbito do projeto da Polícia Rodoviária Federal: Mapear Pontos e Rotas
Vulneráveis ao Tráfico de Pessoas no Brasil.
➢ 01 consultor(a) será responsável pelo mapeamento de características
do trabalho análogo ao escravo interno e sua relação com as rodovias
federais.
➢ 01 consultor(a) será responsável pelo mapeamento das características
dos fluxos terrestres de migração no Brasil.
➢ 01 consultor(a) será responsável pelo mapeamento das características
da exploração sexual de crianças e adolescentes e pessoas adultas e
sua relação com as rodovias federais.
➢ 01 consultor(a) será responsável pelo mapeamento de experiências e
metodologias internacionais na prevenção e repressão ao tráfico de
pessoas em rodovias.
1- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO
Desde 2003, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desenvolve o Projeto Mapear com
intuito de planejar ações policiais preventivas e repressivas ao crime de Exploração
Sexual de Criança e Adolescente (ESCA) (Art. 218-B, Código Penal), utilizando-se do
efetivo policial para levantar características dos locais de ocorrência criminal nas
rodovias federais do Brasil.
Com o passar dos anos, a coleta de dados foi aprimorada para oferecer informações
qualificadas e subsidiar políticas públicas de enfrentamento à ESCA no Brasil. A partir de
2009, a PRF consolidou parcerias com Organização Childhood Brasil, Ministério Público
do Trabalho (MPT), entre outros parceiros, visando o aprimoramento da metodologia e
o alcance de seus resultados.
Em busca de desenvolver o potencial do Projeto Mapear, incluiu-se ao III Plano
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (ETP) (Decreto nº 9.440/18) a meta
1.8. Essa busca inserir a temática do tráfico de pessoas ao contexto do Projeto Mapear,
visando ampliar a metodologia existente e incorporar ferramentas da tecnologia da
informação para cruzamento de dados, produção de conhecimento e
georreferenciamento nas rodovias federais, além do desenvolvimento de ações de
prevenção e repressão ao crime em suas diversas finalidades de exploração.

Para colaborar com a implementação da meta do III Plano Nacional de ETP, a PRF
realizou um termo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Defesa da
Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad) e o Ministério Público do Trabalho (MPT).
Nesse escopo, a Asbrad será responsável pela condução do projeto de pesquisa
abordado neste edital. Seu objetivo é investigar o que já se desenvolveu no país e
experiências internacionais, em termos de estudos e pesquisas, que possam colaborar
para mapear vulnerabilidades ao tráfico de pessoas e adaptá-las aos diversos cenários
das rodovias federais brasileiras.
2- CARACTERISTICAS GERAIS DAS PESQUISAS
Os mapeamentos serão desenvolvidos em caráter home office e terão a duração de
03 meses (podendo ser ampliados por mais 15 dias para finalização e não podendo o
prazo ultrapassar os 15 dias anteriores ao dia mundial de enfrentamento ao tráfico de
pessoas, 30/07).
A fase de pré-produção dos 04 mapeamentos contará com treinamentos virtuais
sobre: características do tráfico de pessoas; trabalho análogo ao escravo; exploração
sexual no Brasil; utilização da ferramenta Smartlab; Observatório do trabalho escravo e
tráfico de pessoas) e a metodologia do Projeto Mapear.
A fase de produção será coordenada pela Asbrad, com o monitoramento da PRF,
MPT e a Childhood Brasil. Os parceiros do projeto proverão o suporte para acesso às
bases de dados necessárias ao desenvolvimento dos mapeamentos supracitados.
Os resultados dos mapeamentos serão apresentados e debatidos, em um seminário
e servirão de subsídios para construção da metodologia de ampliação do Projeto
Mapear Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil.
3- ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS CONSULTORES (AS):
1. Participar de treinamentos virtuais sobre temáticas correlatas ao projeto;
2. Reunir-se virtualmente com a Asbrad e demais parceiros para
definição da metodologia da pesquisa;
4. Tabular, cruzar e analisar dados de órgãos públicos;
5. Participar de reuniões semanais para debates sobre o desenvolvimento das análises
dos bancos de dados;
6. Realizar entrevistas com atores sociais estratégicos;
7. Produzir relatório preliminar de pesquisa;
8. Apresentar os resultados a PRF, MPT, ASBRAD e Childhood;
9. Dar suporte na apresentação dos resultados em seminário e coletar inputs para
qualificação do relatório final;
10. Apresentar relatório final do mapeamento realizado.

4- PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo seletivo simplificado de que trata este termo de referência será
constituído de duas fases: fase 1- análise de currículos; e fase 2- entrevista, a ser
realizada com os candidatos que atendam aos requisitos da fase 1.
As entrevistas serão realizadas por videoconferência e serão agendadas por meio
eletrônico, estabelecendo o prazo de dois dias úteis para confirmar a participação, sob
pena de desclassificação do processo seletivo.
Todos os candidatos selecionados para a fase 2 deverão apresentar documentação
comprobatória da experiência exigida na fase 1, no momento da entrevista.
Caso não haja candidatos aptos para a realização do trabalho a Asbrad ampliará o
processo de seleção.
5- CONTRATAÇÃO
Para a realização das consultorias, serão firmados contratos entre a Asbrad e os
consultores, para prestação de serviços, com prazo de 90 dias, podendo ser
prorrogáveis por até 15 dias, de acordo com as necessidades do projeto. O pagamento
dos produtos estará sujeito à aprovação dos parceiros do Projeto Mapear.
Os custos adicionais com deslocamento para a apresentação dos resultados em
seminário, bem como diagramação e produção de infográficos serão financiados com
recursos adicionais aos valores das consultorias.
6- CRONOGRAMA
12 de abril
24 de abril

Divulgação do termo de referência
Prazo final para envio dos currículos e devidos
comprovantes.
27-29 de abril
Entrevistas online
04 de maio
Divulgação dos (as) selecionados (as)
06 de maio
Assinatura dos contratos e termos de confidencialidade
para utilização dos bancos de dados.
11-12 de maio
Treinamentos virtuais.
20 de maio
Entrega do produto 01- Plano de trabalho.
10 de junho
Reunião virtual com parceiros.
20 de julho
Entrega do produto 02- Relatório Preliminar.
30 de julho
Apresentação dos resultados em seminário*.
30 de agosto
Entrega do produto 03- Relatório Final.
*O formato do seminário será definido posteriormente.
As datas acima poderão sofrer alterações.
Em caso de necessidade, poderão ser realizadas outras reuniões virtuais não
previstas neste calendário.

7. DETALHAMENTO DAS CONSULTORIAS

7.1 Consultor (a)
RESULTADO
ESPERADO
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

TRABALHO ANÁLOGO AO ESRAVO
Documento com mapeamento das rotas internas de trabalho análogo ao escravo
no Brasil, identificadas a partir de dados de órgãos públicos e entrevistas com
atores sociais estratégicos.
➢ Nível superior completo ou cursando, nas áreas de geografia, cartografia,
estatística, tecnologia da informação (T.I.) ou outra área que tenha finidade
com o objeto do mapeamento.
➢ Experiência na participação de, no mínimo, 02 projetos de estudos e pesquisa
envolvendo a produção de georreferenciamento ou análises de banco de
dados em âmbito nacional.
➢ Desejável conhecimento sobre os temas do tráfico de pessoas e trabalho
análogo ao escravo.
➢ Necessário o domínio de programas que permitam: coletar, tabular, cruzar e
analisar planilhas com dados de órgãos públicos (exemplo Excel).

PRODUTOS E REMUNERAÇÃO
PRODUTOS
PRAZO
VALOR
Produto 01- Plano de Trabalho 15 dias após a celebração do 20%
contendo indicação de fontes contrato.
de
pesquisa
para
o
mapeamento
das
características
do
descolamento interno de
trabalhadores em condições
análogas à escravidão.
Produto 02- Documento com 60 dias após a celebração do
mapeamento preliminar e contrato.
40%
metodologia
para
apresentação e coleta de
insumo no seminário.
Produto 03- Documento
90 dias após a celebração do 40%
final contendo os insumos
contrato.
coletados no seminário.
Valor Total da Consultoria.
10 (dez) mil Reais

7.2- Consultor (a)
RESULTADO
ESPERADO
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

MIGRAÇÃO INTERNACIONAL
Documento com mapeamento das principais rotas de migração internacional: a
partir das rodovias federais, identificadas a partir de dados de órgãos públicos e
entrevistas com atores sociais estratégicos.
➢ Nível superior completo ou cursando, nas áreas de geografia, relações
internacionais, ciências sociais aplicadas ou outra área relacionada a
produção de conhecimento sobre processos migratórios.
➢ Experiência na participação de, no mínimo, 02 projetos de estudos e
pesquisa sobre migrações internacionais.
➢ Desejável conhecimento sobre os temas do tráfico de pessoas e
contrabando de migrantes e migração e refúgio.
➢ Necessário o domínio de programas que permitam: coletar, tabular,
cruzar e analisar planilhas com dados de órgãos públicos (exemplo Excel).

PRODUTOS
Produto 01- Plano de Trabalho
contendo indicação de fontes de
pesquisa para o mapeamento
dos fluxos migratórios nas
rodovias federais brasileiras.
Produto 02- Documento com
mapeamento
preliminar
e
metodologia para apresentação e
coleta de insumos no seminário.
Produto 03- Documento final
contendo
os
insumos
coletados no seminário.
Valor Total da Consultoria.

PRODUTOS E REMUNERAÇÃO
PRAZO
15 dias após a celebração do 20%
contrato.

VALOR

60 dias após a celebração do
contrato.
40%

90 dias após a celebração do 40%
contrato.
10 (dez) mil Reais

7.3- Consultor (a)

EXPLORAÇÃO SEXUAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS ADULTAS)

RESULTADO
ESPERADO

Documento com mapeamento das características da exploração sexual de
crianças e adolescentes e pessoas adultas no Brasil, identificadas a partir de
dados de órgãos públicos e entrevistas com atores sociais estratégicos.

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

➢ Nível superior completo, nas áreas de ciências sociais aplicadas ou
outra área relacionada a produção de conhecimento sobre diversas
formas de violência.
➢ Experiência na participação de, no mínimo, 02 projetos de estudos
e pesquisas com análises de banco de dados sobre violências no
Brasil.
➢ Desejável conhecimento sobre exploração sexual (crianças e
adolescentes e pessoas adultas) e outras formas de violência de
gênero.
➢ Necessário o domínio de programas que permitam: coletar, tabular,
cruzar e analisar planilhas com dados de órgãos públicos (exemplo
Excel).

PRODUTOS E REMUNERAÇÃO
PRODUTOS
PRAZO
VALOR
Produto 01- Plano de 15 dias após a celebração do 20%
Trabalho contendo indicação contrato.
de fontes de pesquisa para o
mapeamento
das
características da exploração
sexual
no
brasil,
considerando os dados de
crianças e adolescentes e
pessoas adultas.
Produto 02- Documento com 60 dias após a celebração do
mapeamento preliminar e contrato.
40%
metodologia
para
apresentação e coleta de
insumos no seminário.
Produto 03- Documento
90 dias após a celebração do 40%
final
contendo
os
contrato.
insumos coletados no
seminário.
Valor Total da Consultoria.
10 (dez) mil Reais

7.4- Consultor (a)
RESULTADO
ESPERADO
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO TRÁFICO
DE PESSOAS EM RODOVIAIS
Documento com mapeamento de experiências e metodologias
internacionais de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas em rodovias.
➢ Nível superior completo, nas áreas de ciências sociais aplicadas.
➢ Experiência na participação de, no mínimo, 02 projetos de pesquisa
sobre promoção aos direitos humanos, que envolvam a aplicação de
questionário com atores sociais governamentais e não
governamentais.
➢ Desejável conhecimento sobre trabalho análogo ao escravo, tráfico
de pessoas, exploração sexual e outras formas de violência de gênero.
➢ Esta consultoria requer a interlocução com instituições, em diversos
países. Portanto, é necessário o domínio do idioma inglês.

PRODUTOS E REMUNERAÇÃO
PRODUTOS
PRAZO
VALOR
Produto 01- Plano de Trabalho 15 dias após a celebração do
contendo indicação de fontes de contrato.
pesquisa
e
produção
de
questionário estruturado para
aplicação
com
atores
governamentais
e
não
governamentais, em diversos
países.
Produto 02- Documento com 60 dias após a celebração do
mapeamento
preliminar
e contrato.
metodologia para debate dos
resultados e coleta de insumos no
seminário.
Produto 03- Documento final 90 dias após a celebração do
contendo os insumos coletados no contrato.
seminário.
Valor Total da Consultoria.

20%

40%

40%

10 (dez) mil Reais

8- ENVIO DAS CANDIDATURAS
•
•

Os (as) interessados (as) deverão enviar, por e-mail, os currículos e as 02
pesquisas desenvolvidas correlatas ao objeto da consultoria pretendida.
No assunto, deve-se indicar a consultoria pretendida: (1) trabalho análogo
ao escravo; (2) migração internacional; (3) exploração sexual (crianças,
adolescentes e adultos) ou (4) experiências internacionais.

•

As inscrições se encerram no dia 24 de abril de 2020.
E-mail: projetomapear@asbrad.org.br

