
 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 

Elaboração de Estudo sobre impactos das imigrações internacionais no Brasil 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

Escritório Contratante:  Fundo de População das Nações Unidas, Escritório de País - Brasil 

Objeto da consultoria:  
O objeto desta consultoria será a elaboração de estudo sobre a temática de 
imigrações internacionais no Brasil, com enfoque no estoque atual de 
imigrantes e suas características, assim como cenários potenciais e 
características das migrações futuras. O trabalho servirá para subsidiar 
discussões e atuação do poder público no planejamento estatal e das 
políticas públicas relacionadas à área. 
 
O objetivo 1 é construir cenários dos impactos das migrações futuras na 
disponibilidade de capital humano no país, e suas consequências positivas 
e negativas para a geração de riqueza e para a sustentabilidade da 
previdência social brasileira.  Para tanto, será necessário analisar: 

A. O estoque presente de imigrantes no Brasil e suas características; 
B. Previsão do fluxo negativo de imigrantes, incluindo morbidade e 

saída do país; 
C. Previsão do fluxo positivo de imigrantes e sua composição em 

termos de origem, sexo, idade e escolaridade; 
D. Apresentar, na medida do possível, a distribuição espacial atual e 

potencial dos migrantes no Brasil, identificando o perfil dos 
migrantes e características dos municípios de acolhimento. 

 
O objetivo 2 é analisar comparativamente as leis e regulamentações que 
influenciam na permanência, chegada, e saída de imigrantes, incluindo 
iniciativas municipais, estaduais e federais.  

A. Identificar iniciativas locais com potencial de replicação em 
municípios e/ou nacionalização; 

B. Elaborar plano de ação para identificar e gerir picos de migração 
causados por desastres naturais e sociais; 

C. Avaliar a nova lei da migração, sua regulamentação, e outras 
legislações/regulações pertinentes, sugerindo políticas migratórias 
nacionais que incentivem a atração de capital humano e sua 
integração produtiva à sociedade brasileira. 

 

Escopo do trabalho: 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou 
produtos)  

ATIVIDADES: 

 
● Participar de reuniões preparatórias com equipe do Fundo de 

População das Nações Unidas e da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República envolvidas no projeto; 

 
● Participar de outras reuniões on-line ou presenciais com a equipe, 

quando necessário; 



 

 
 
● Reunir, organizar e sistematizar a literatura e informações acerca do 

tema, incluindo aquelas enviadas e/ou indicadas pela equipe do projeto 
como subsídios para a realização do trabalho; 

 
● Elaborar e apresentar, para apreciação e aprovação, plano de trabalho 

que deve indicar todas as atividades a serem realizadas no âmbito da 
consultoria e cronograma, incluindo:  

 
a) Revisão bibliográfica sobre o tema;  
b) Definição de conjunto preliminar de fontes de dados a ser 
pesquisado (documentos, páginas da Internet e outros meios 
pertinentes);  
c) Metodologia 
c) Estrutura básica do estudo; 

 
● De acordo com o plano de trabalho aprovado, produzir uma versão 

preliminar do estudo para apreciação e aprovação da equipe do 
projeto; 

 
● Discutir as recomendações apontadas pela equipe do projeto à versão 

preliminar; 
 

● Revisar e incorporar as recomendações apontadas pela equipe do 
projeto; 

 
● Elaborar a versão final do estudo, contemplando todas as 

recomendações apontadas pela equipe do projeto na versão 
preliminar. 

 
PRODUTOS 
 
Produto 1 – Plano de Trabalho conforme descrito nestes termos de 
referência. 
Produto 2 – Versão do Estudo atendendo o objetivo 1, com principais 
resultados, dados e informações levantadas, apontamentos e 
recomendações para políticas públicas. 
Produto 3 – Versão do Estudo atendendo o objetivo 2, com principais 
resultados, dados e informações levantadas, apontamentos e 
recomendações para políticas públicas. 
Produto 4 – Versão Final do Estudo, já tendo sido incorporadas todas as 
recomendações da SAE/PR e do UNFPA. 

Duração e horário de 
trabalho: 

De 31 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2018 

Local onde os serviços 
devem ser entregues:  

Os produtos deverão ser encaminhados em formato eletrônico, por e-mail, 
para vmonteiro@unfpa.org, nos prazos definidos a seguir, com cópia para 
ccunha@unfpa.org e albertoni@unfpa.org   

   



 

 

Datas de entrega e 
como o trabalho será 
entregue (ex. arquivo 
eletrônico, meio físico, 
etc.): 

PRODUTOS 
 
Produto 1 – Plano de Trabalho conforme descrito nestes termos de 
referência. 10 de setembro de 2018 
Produto 2 – Versão do Estudo atendendo o objetivo 1, com principais 
resultados, dados e informações levantadas, apontamentos e 
recomendações para políticas públicas. 27 de outubro de 2018. 
Produto 3 – Versão do Estudo atendendo o objetivo 2, com principais 
resultados, dados e informações levantadas, apontamentos e 
recomendações para políticas públicas. 13 de novembro de 2018. 
Produto 4 – Versão Final do Estudo, já tendo sido incorporadas todas as 
recomendações da SAE/PR e do UNFPA. 23 de novembro de 2018 

 

Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdo 
da internet ou livros de outros autores sem os créditos devidos ou ainda 
sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados pelo 
consultor. 

Não serão aceitos produtos que apresentem textos já escritos pelo 
consultor em outros produtos ou publicações sem referência a eles. O 
produto elaborado requer ineditismo. 

Monitoração e controle 
de andamento, 
inclusive exigências de 
relatórios, 
periodicidade, formato 
e prazo final: 

O monitoramento do trabalho será realizado por meio de análise do 
produto e acompanhamento do andamento dos trabalhos pela SAE/PR e 
pelo UNFPA. 

Disposições de 
supervisão:  

O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a orientação e 
supervisão da Diretora de Assuntos Internacionais Estratégicos da 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 
Georgia Diogo.  

Viagem prevista:  Não se aplica. 

Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

a) Doutorado em Ciências Sociais ou Humanas, especialmente nas 
áreas de Economia, Estatística, Sociologia, Ciências Sociais, Relações 
Internacionais, Demografia ou áreas correlatas. 

b) Mínimo de 3 anos de experiência em análises de dados 
quantitativos e na elaboração de estudos na área de migrações 
internacionais;  

c)   Capacidade de manipulação de dados com o uso de pacotes 
estatísticos tais como: R, Stata, SPSS ou SAS. 

d) Experiência na elaboração de documentos técnicos e habilidades 
analíticas. 

e)    Desejável conhecimento de documentos internacionais, como as 
Metas de Desenvolvimento do Milênio, Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (CIPD), Fórum Econômico Mundial e outros 



 

 
documentos-chave relacionados a conferências internacionais 
relevantes. 

f) Proficiência em inglês. 

 

Insumos / serviços a 
serem fornecidos pelo 
UNFPA ou parceiro de 
implantação (ex. 
serviços de suporte, 
sala de escritório, 
equipamentos), se 
aplicável:  

 

O consultor realizará as atividades em home office e contará, 
eventualmente, conforme necessidade, com o suporte de infraestrutura 
disponível. 

Outros dados 
pertinentes ou 
condições especiais, se 
houver:  

DADOS DO PROJETO: 

Número e nome do projeto: BRA06MPG – Desenvolvimento de Produtos 

para a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento 

Linha Orçamentária: GL Unit: UNFPA  / Fund: BRA09/ Project: BRA06MPG/ 

ACTIVITY: CIPD_SUBSID_MIG / Impl. Agency: PU0074 

 

Valor Total da Consultoria: R$ 45.000,00 

O pagamento será realizado após aprovação do produto por parte da SAE e 

do UNFPA. 

 

Produto 1: R$ 5.294,11 

Produto 2: R$ 23.294,04  

Produto 3: R$ 11.117,61  

Produto 4: R$ 5.294,24 

 

 

Assinatura do Oficial Solicitante no Escritório Contratante: 

 

Data: __ de _ _ _ _ _ de 2018 

 

 


