Termos de Referência
Profissional para elaboração de artigo contendo análise do
segmento de distribuição de alimentos no Brasil
Objeto
Elaboração de um artigo contendo análise do segmento de distribuição de alimentos no
Brasil, nos termos especificados nestes Termos de Referência.
Perfil do profissional
Formação em nível superior em agronomia, ciência florestal, ciências agrárias, gestão
ambiental, economia, geografia, ciências sociais ou áreas correlatas. Pós-graduação em
ciência ambiental, desenvolvimento rural e/ou territorial ou áreas correlatas será
considerado um diferencial.
Objetivos do trabalho a ser realizado e características do produto esperado
Por intermédio de revisão da literatura, análise de bases de dados secundários e
entrevistas estruturadas realizadas à distância (quando for necessário), o profissional
deverá levantar, sistematizar e analisar dados e informações que respondam às
seguintes questões:
a) Quais são os principais consensos e controvérsias na literatura sobre o segmento
de distribuição de alimentos – Sumarizar as principais mensagens derivadas da
literatura dos últimos cinco anos a respeito da importância do segmento de
distribuição de alimentos na organização do setor agroalimentar, em geral, no
Brasil, em particular.
b) Como se estrutura o segmento de distribuição de alimentos no Brasil (atacado e
varejo; supermercados, hipermercados e centrais de abastecimento)?
Apresentar os dados por volume de produtos comercializados e
preferencialmente com espacialização das informações.

c) Qual é o grau de internacionalização do setor atacadista e supermercadista no
Brasil? Caracterizar principais tendências e suas consequências para uma agenda
voltada `à maior inclusão e sustentabilidade no setor.
d) Qual as cinco principais redes regionais no Brasil? Caracterizar sua participação
relativa e as estratégias empresariais, em especial no que implica para uma
agenda voltada à maior inclusão e sustentabilidade no setor.
e) Quais os principais traços da regulamentação social e ambiental brasileira sobre
o setor de distribuição? Destacar aspectos que podem facilitar ou dificultar uma
agenda voltada à maior inclusão e sustentabilidade no setor.
f) Quais as principais políticas públicas que afetam o segmento de distribuição de
alimentos no Brasil? Destacar aspectos que podem facilitar ou dificultar uma
agenda voltada à maior inclusão e sustentabilidade no setor.
g) Quais as principais dificuldades e os principais desafios para uma agenda voltada
à maior inclusão e sustentabilidade neste segmento?
Entregas/Produtos e atividades:
1) Outline do artigo para aprovação pelo contratante, conforme template a ser
fornecido.
2) Artigo (20 a 30 páginas máximo, em torno de 10 mil palavras, com referências
bibliográficas) e que apresente evidências e respostas às questões listadas na seção
“Objetivos do trabalho a ser realizado e características do produto esperado”. Anexos
devem ser usados e não há limite de páginas.
3) Resumo Executivo do artigo (4 páginas máximo, 9.000 caracteres com espaços) com
os principais resultados do artigo.
4) Um arquivo Power Point em template a ser fornecido pronto para apresentação dos
resultados.
5) Base de dados utilizada organizada em forma de planilhas eletrônicas de modo a
permitir a preparação posterior de mapas, gráficos e tabelas de síntese
Atividades
O profissional deverá participar, de forma remota, pelo menos, das seguintes reuniões:
§

reunião de alinhamento inicial com os coordenadores do Projeto (kick-off
meeting);

§

reunião de apresentação e discussão do Draft nº 1 dos produtos

§

reunião de apresentação do produto final.

Reuniões intermediárias podem ser necessárias e serão acordadas entre as partes.
Cronograma das entregas
Entregas /produtos
Outline do artigo
Draft 1 do texto Artigo
Artigo texto Final
Resumo Executivo
PPT da apresentação

Prazo
10 dias após assinatura do contrato
35 dias após assinatura do contrato
50 dias após assinatura do contrato
60 dias após assinatura contrato
60 dias após assinatura do contrato

DESPESAS COM DESLOCAMENTO
Se e quando necessário, despesas com deslocamento para reuniões presenciais serão
reembolsados mediante apresentação de comprovantes, desde que previamente
autorizadas pelo contratante.
USO DOS DADOS E PARTICIPAÇÃO EM PUBLICAÇÕES
Os dados coletados e organizados no banco de dados, bem como o texto apresentado,
serão propriedade do contratante para efeitos de publicação. O contratante dará ao
autor os devidos créditos de autoria e poderá, mediante solicitação por escrito,
autorizar sua publicação e uso posteriores.
REFERÊNCIAS PARA ENVIO DE PROPOSTA
Interessados devem enviar CV (preferencialmente CV/Lattes), acompanhado de carta
indicando o interesse, experiência anterior no tema e as habilidades de que dispõe para
elaboração do produto previsto. Na carta deve constar também valor de remuneração
pretendido pelo produto integral, incluindo todas as taxas, impostos e demais custos
diretos ou indiretos.
O material acima deve ser enviado para sustentabilidade@cebrap.org.br, tendo como
título da mensagem “proposta para edital Perspectivas do setor agroalimentar”. Serão
avaliadas todas as propostas recebidas até o dia 30/11/2020.
São Paulo, 16 de Novembro de 2020.

