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WWF-BRASIL 

Avaliação da legislação e da capacidade institucional para o combate ao tráfico de 
animais silvestres – pesquisa empírica  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Este termo de referência visa a contratação de consultoria para elaborar pesquisa sobre a legislação e a capacidade 
das instituições brasileiras de combater o tráfico de animais silvestres, identificando pontos negativos e positivos e, 
ao final, apresentando propostas concretas para o aperfeiçoamento institucional e legislativo.  

2. METODOLOGIA 

As propostas a este Termo de Referência devem apresentar uma metodologia inicial que obrigatoriamente 
considere:  

 
(A) Uma etapa de entrevistas com ao menos 10 atores envolvidos com o tema tráfico de animais silvestres, 

dentre autoridades públicas e políticas, acadêmicos e representantes de organizações do terceiro setor – 
a serem definidos em conjunto com a equipe do WWF-Brasil e da Freeland-Brasil; 

(B) Uma etapa de pesquisa bibliográfica e documental; 
(C) Após as etapas ‘A’ e ‘B’, a elaboração de relatório parcial (produto 1) para discussão em oficina a ser 

realizada no escritório do WWF-Brasil, com ao menos 20 especialistas no tema – a serem definidos em 
conjunto com a equipe do WWF-Brasil e da Freeland-Brasil; 

(D) A revisão do relatório parcial após a realização da oficina realizada na etapa ‘C’, com a elaboração de uma 
segunda versão do relatório parcial (produto 2); 

(E) A submissão das propostas constantes da segunda versão do relatório parcial a uma consulta pública 
virtual, a ser disponibilizada no site do WWF-Brasil ou em outro meio virtual considerado apto pela 
organização; 

(F) A revisão do relatório parcial após a consulta pública virtual, com a elaboração do relatório final (produto 
3), do qual devem constar, necessariamente, medidas para aprimorar o legislativo e as capacidades 
institucionais para o combate do tráfico de animais silvestres. 

3. PERFIL DA CONSULTORIA 

A consultoria, que pode ser pessoa física ou jurídica, incluindo equipes ou grupos de pesquisa vinculados a instituições 
acadêmicas, deve apresentar:  

 Experiência comprovada com pesquisa empírica, com pleno domínio metodológico; 

 Conhecimento técnico nas áreas de direito e administração pública, especialmente nos campos do direito 

ambiental e do direito penal; conhecimento técnico nas áreas das ciências ambientais será considerado 

diferencial; 

 Excelente redação, comprovada pela apresentação de artigo científico ou de opinião; 

 Capacidade de atuar com integridade e honestidade nas interações com os diversos níveis dentro de uma 

organização; 

 Capacidade comprovada de gerar produtos de alta qualidade, ricos e legíveis, no prazo e em conformidade com 

as entregas esperadas; 

 Capacidade de ouvir ativamente, trabalhar em conjunto, criticar e ter seu trabalho criticado; 

 Disponibilidade para início imediato e para interagir com a equipe do WWF de Brasília. 
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4. PROCESSO SELETIVO 

 
Até 26 de março, os interessados em participar deste Termo de Referência devem enviar os seguintes documentos 

para o e-mail compras@wwf.org.br – com cópia para: politicaspúblicas@wwf.org.br:  
 
1. Currículo Lattes do(s) consultor(es); 
2. Proposta metodológica com plano de trabalho; 
3. Cópia de trabalho prévio já concluído; 
4. Carta de apresentação; 
5. Proposta de orçamento* para entrega dos produtos 1 a 3.  

*A proposta de orçamento não deve incluir custos com a organização da oficina (item 2.C, supra) e da consulta 
pública (item 2.E supra). Os custos da organização da oficina (item 2.C, supra) e da consulta pública são de 
responsabilidade da equipe do WWF-Brasil, cabendo ao consultor contratado: (i) colaborar com a execução 
da organização do evento; (ii) participar da oficina para apresentar o relatório parcial, coletar e sistematizar 
críticas e, posteriormente, atualizar o relatório; (iii) monitorar a consulta pública para coletar e sistematizar 
críticas e, posteriormente, atualizar o relatório. 
 

À juízo de conveniência da equipe do WWF-Brasil, os finalistas poderão passar por etapa de entrevista. 

5. PROCESSO, PRODUTOS E CRONOGRAMA 

 

Principal Tarefa/Resultado da 
Consultoria 

Datas ou prazo final Quem é o responsável 

Consultor (es) contratado (s) 10/04 Equipe de apoio WWF, com 
participação da Freeland-Brasil 

Reunião 1: aprovação do plano de 
trabalho, definição da lista de 

entrevistados e apresentação do roteiro 
de entrevista   

17/04 Consultoria contratada e equipe 
do WWF, com participação da 

Freeland-Brasil  

Realização das entrevistas Entre 18/04 e 17/06 Consultoria contratada  

Consolidação dos resultados da 
entrevista 

30/06 Consultoria contratada 

Pesquisa documental e bibliográfica    Até 30/08 Consultoria contratada  

Elaboração do relatório parcial 30/08 Consultoria contratada 

Aprovação do relatório parcial 
(produto 1) 

15/09 Equipe do WWF, com 
participação da Freeland-Brasil 

Realização de oficina com especialistas 
para debate do relatório parcial 

Até 30/09 Consultoria contratada e equipe 
do WWF, com participação da 

Freeland-Brasil 

Consolidação dos resultados da oficina 
e elaboração do segundo relatório 

parcial 

30/11 Consultoria contratada 

Aprovação do segundo relatório 
parcial (produto 2) 

23/12 Equipe do WWF, com 
participação da Freeland-Brasil  

Submissão das propostas constantes do 
segundo relatório parcial à consulta 

pública 

De 18/01/2021 a 31/03/2021 Consultoria contratada e equipe 
do WWF, com participação da 

Freeland-Brasil 

Consolidação dos resultados e 
elaboração da Relatório Final 

31/05/2021 Consultoria Contratada 

Aprovação do Relatório Final  

(produto 3) 

30/06/2021 Equipe WWF, com participação 
da Freeland-Brasil 
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