SELEÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR E
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE HORIZONTINA

Global Communities Brasil é uma organização de desenvolvimento comunitário
internacional. Global Communities tem o conhecimento e a expertise em desenvolver
projetos de investimento comunitário trabalhando com as comunidades para criar
mudanças positivas e duradouras. Em Horizontina, está executando o Programa Semeando
o Futuro, onde busca através desta publicação contratar uma instituição consultora para
mapear a cadeia de valor da agricultura familiar do município de Horizontina e fazer um
planejamento estratégico para corrigir possíveis falhas detectadas. Sendo assim, solicitamos
uma carta de manifestação de Interesse da instituição nomeando o/s responsável/eis pela
execução do trabalho e em anexo o Currículo Vitae (CV) do/s profissional/ais responsável/eis
a atender esta demanda, com informações das qualificações e domínio comprovado nas
áreas necessárias para gerar os resultados dos produtos seguintes.

1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Mapeamento da cadeia de valor: mapear as principais cadeias da agricultura familiar
de Horizontina e suas inter-relações, identificando: os produtos com maior potencial de
comercialização, os principais mercados para escoamento da produção, os atores chave ao
longo da cadeia, as tendências de mercado e ambiente de negócio favorável.

2) Planejamento estratégico: identificar práticas a serem corrigidas, identificar lacunas
de conhecimento, apontar desafios e oportunidades, identificar e priorizar caminhos
concretos para correção de problemas, identificar e priorizar intervenções baseadas
no mercado.
2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade é de 75 (setenta e cinco)
dias. Esse prazo será cumprido em duas etapas sendo que no prazo de 40 (quarenta) dias um
relatório preliminar deverá ser entregue.
Findado o prazo para execução do trabalho, um relatório final deverá ser entregue e
os resultados obtidos deverão ser apresentados para os interessados em data a ser definida.

3.

PRÉ-REQUISITOS
FORMERLY
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1) A entidade selecionada deverá ter profissionais nas áreas de Gestão e Agronomia
com experiência comprovada em pesquisa de campo e planejamento.
2) A entidade selecionada deverá demonstrar capacidade técnica e instrumental para a
realização da atividade.
3) A entidade deverá ter um núcleo de pesquisa estabelecido e operando e contar com
produções e ou estudos na área agropecuária.
4) O profissional responsável pela execução das atividades deverá ter vasto
conhecimento em agricultura familiar.
5) O profissional responsável deverá ter habilidade de comunicação oral,
demonstrando desenvoltura para realizar explanações diversas.
6) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado.
4.

PASSOS DE SELEÇÃO

1) Análise da carta de manifestação de interesse da instituição e currículo vitae do
profissional responsável pela execução das atividades;
2) Entrevista com o comitê de avaliação da Global Communities Brasil;
3) Elaboração e apresentação de proposta técnica e orçamentária (após entrevista e
entrega de termos de referência mais detalhados);
* Os candidatos a serem selecionados para a entrevista deverão preencher os requisitos
acima nomeados na seção 3 (pré-requisitos).
** Após a entrevista, estaremos solicitando a proposta técnica e orçamentária dos
candidatos que forem selecionados.
5.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Horário e data de envio de documentos: até as 15 horas do dia 26 de fevereiro de
2016.
2) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org;
3) Aos cuidados de: Roseli Bianchi.
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