
 

1 
 

Rede de Filantropia para a Justiça Social 
Termo de Referência para contratação de consultoria especializada:  

Mapeamento de fundos temáticos e comunitários (organizações doadoras) que 
atuam no campo da filantropia comunitária e de justiça social  

 
 
 

I- Objeto da consultoria 
 

A Rede de Filantropia para a Justiça social (RFJS) está procurando a contratação de uma 
consultoria que tem como objetivo realizar um mapeamento de fundos filantrópicos 
que atuam apoiando iniciativas da sociedade civil no Brasil nos campos de 
desenvolvimento comunitário, da justiça socioambiental e dos direitos humanos. 
 
O trabalho consistirá em identificar iniciativas brasileiras que atuam no apoio a 
organizações, coletivos, grupos, movimentos e lideranças, e que mobilizam recursos 
através de fontes diversificadas (junto a filantropia nacional, internacional, doadores/as 
individuais etc.) com a finalidade de doar para atores da sociedade civil através de 
estratégias de grantmaking.  
 
O prazo para o desenvolvimento da consultoria será de seis meses (máximo) iniciando 
a contratação em dezembro de 2021 e concluindo em maio de 2022 (data de 
encerramento, ver cronograma no item V deste TDR).  

 
 

II- Contexto 
 
A Rede de Filantropia para a Justiça Social é um espaço que reúne fundos e fundações 
comunitárias, organizações doadoras (grantmakers) que apoiam diversas iniciativas nas 
áreas de justiça social, direitos humanos e cidadania. O apoio das organizações membro 
se concretiza através da doação de recursos financeiros - diretos e indiretos - a 
instituições e grupos da sociedade civil, lideranças e movimentos sociais que contribuem 
com o processo de transformação social e/ou lutam pelo reconhecimento de direitos 
em diversas áreas e regiões do país. 
 
Em 2021, a Rede deu início ao Programa Doar para Transformar (GfC na sigla em inglês) 
com apoio da cooperação holandesa. O GfC é liderado por um consórcio internacional 
composto por quatro organizações responsáveis pela coordenação geral: Global Fund 
for Community Foundations (GFCF), Africa Philanthropy Network (APN); Kenya 
Community Development Foundation (KCDF) e a Wilde Ganzen (WG). O Programa tem 
duração de cinco anos (2021-2025) e foi selecionado pelo Ministério de Relações 
Exteriores da Holanda no âmbito do edital Power of Voices (Poder das Vozes). O GfC é 
desenvolvido em oito países do Sul Global: Brasil, Burkina Faso, Etiópia, Gana, Quênia, 
Moçambique, Palestina e Uganda.  
 
O Programa tem como objetivo principal promover a filantropia comunitária e de justiça 
social como estratégia para alcançar o desenvolvimento liderado pelas comunidades, 
fortalecendo a reivindicação de direitos. Pretende, com isso, desafiar a noção de que o 
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desenvolvimento é algo que é “feito para as comunidades” por atores externos. Nesse 
sentido, serão construídas evidências em torno de novos pensamentos, abordagens e 
lideranças que apoiam o desenvolvimento da filantropia comunitária e de justiça social.  
 
O fortalecimento do campo da filantropia comunitária e de justiça social no Brasil é uma 
estratégia central do programa, delineada pela Rede. Nesse sentido, o mapeamento de 
organizações com atuação no campo, ou com potencial para atuar através de 
estratégias de grantmaking é um pilar estratégico para o programa.  
 

III- Sobre a seleção de propostas 
 

Poderão participar da concorrência consultores/as individuais ou equipes de 
consultores/as com experiência no desenvolvimento de pesquisas aplicadas no âmbito 
da sociedade civil. A experiência dos/das candidatos/as no desenvolvimento de 
consultorias tais como a elaboração de diagnósticos e mapeamentos territoriais e/ou de 
atores e redes (no sentido amplo) no campo da filantropia e/ou do investimento social 
privado será considerado um diferencial.   
 
O mapeamento consistirá tanto na identificação de iniciativas como na obtenção de 
informações que permitam conhecer em profundidade a sua atuação (das iniciativas 
mapeadas). Essas informações poderão ser obtidas através de levantamento de fontes 
documentais e de entrevistas com atores-chave.    
 
Pessoas e/ou equipes interessadas deverão enviar para o e-mail 
contato@redefilantropia.org.br até o dia 15 de novembro de 2021 uma proposta com 
as seguintes partes/informações:  
 

a) Apresentação da consultoria e um breve portfólio da trajetória dos trabalhos 
realizados (pesquisas, diagnósticos, mapeamentos) no campo de atuação 
mencionados no ponto I deste TDR (até 2 páginas); 

b) CVs resumidos da(s) pessoa(s) envolvida(s) no desenvolvimento da consultoria. 
No caso de propostas encaminhadas por equipes, solicitamos especificar o papel 
e função de cada um/a dos/as consultores/as;   

c) Elaboração de uma nota conceitual contendo a proposta para o 
desenvolvimento da consultoria, especificando etapas e horas estimadas para 
cada uma, abordagens metodológicas, produtos, cronograma e um orçamento 
simplificado;  

d) Apresentação de um trabalho de referência realizado que demonstre a 
experiência no campo de atuação (sumário executivo); 

e) Apresentação de contatos dos/das consultores/as (telefones e e-mail) e de links 
de websites e mídias sociais etc.  

f) Apresentação de contatos de referência. 
 
Critérios de seleção  
 
Serão priorizadas propostas que:   
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• Demonstrem experiência de atuação nos âmbitos da sociedade civil, da 
filantropia e/ou do investimento social privado com atuação preferencial em 
temas relacionados direitos humanos, justiça social, fortalecimento comunitário, 
filantropia ou cooperação internacional (para o desenvolvimento desta 
consultoria será considerado um diferencial);  

• Contenham uma proposta inovadora e viável para a realização do mapeamento  
• Propostas nas quais seja possível identificar: a) capacidade analítica, crítica, 

técnica e a produção de relatórios e conteúdos técnicos no campo de atuação; 
b) capacidade de organização, respeito a prazos e autonomia para a condução 
do trabalho e c) habilidades e experiência para condução de entrevistas e 
relacionamento com atores. 

 
Etapas da seleção  
 
A seleção será realizada pela equipe técnica da RFJS e desenvolvida em duas etapas: a) 
a avaliação da proposta apresentada e b) a realização de uma reunião remota entre o/a 
proponente (indivíduos e equipes) das propostas selecionadas na primeira etapa.   
 
A equipe técnica da Rede marcará reuniões apenas com as consultorias selecionadas na 
primeira etapa. Entretanto, todas as propostas serão comunicadas sobre o resultado da 
seleção.   
 
 

IV- Produtos esperados 
 
Produto 1: Elaboração de um plano de trabalho detalhado para o período integral da 
consultoria, contendo um cronograma completo que será validado pela equipe técnica 
da RFJS. 
 
Produto 2: Apresentação de um documento contendo a metodologia de mapeamento 
e a sistematização de critérios, as etapas e atividades previstas, e as 
estratégias/abordagens para a realização da consultoria.  
 
Produto 3: Relatório intermediário sobre o andamento da consultoria (na metade do 
processo), oferecendo informações sobre a condução do mapeamento.  
 
Produto 5: Apresentação e validação de um conjunto de indicadores de aderência que 
deverão ser propostos com o objetivo de informar sobre o enquadramento das 
organizações mapeadas em relação aos critérios de seleção sistematizados no Produto 
2 (por exemplo poderão ser mapeadas organizações que se enquadrem em um ou vários 
critérios, caracterizando um espectro de aderência). A aplicação dos indicadores das 
organizações mapeadas poderá ser realizada através de análise documental e/ou a 
partir da realização das entrevistas com atores chave, podendo incluir visitas a campo. 
 
Produto 6: Relatório final que deverá incluir os resultados do mapeamento, inclusive 
contatos, os resultados dos indicadores de aderência, e considerações sobre principais 
achados a partir de entrevistas, casos específicos de destaque, desafios para o 
fortalecimento do campo e eventuais sugestões a partir da análise. 



 

4 
 

 
Produto 7: Um texto em formato jornalístico ou narrativo para ser veiculado nos canais 
de comunicação da Rede, relatando principais experiências e achados do processo. 
 

V- Cronograma 
 

 

Atividades 
 

Out 
21 

Nov 
21 

Dez 
21 

Jan 
22 

Fev 
22 

Mar 
22 

Abril 
22 

Maio 
22 

Recebimento de 
propostas até o 
dia 15/11 

        

Seleção até o dia 
30/11 

        

Contratação da 
consultoria em 
1/12 

        

Desenvolvimento 
dos produtos 

        

 
 
 
 

VI- Orçamento e contratação 

• A contratação da consultoria será realizada através da figura de pessoa jurídica 
(empresa ou associação sem fins lucrativos) e desenvolvida no escritório ou local 
de trabalho da contratada.  

• A RFJS reservou um valor de R$ 30 mil reais para o desenvolvimento, mas há 
possibilidade de ajuste de até 20% acima da base estimada que deverá ser 
apresentada e justificada na proposta orçamentária indicando os novos valores 
e dedicação estimada em horas.  

• O pagamento será realizado em duas parcelas: uma no momento da assinatura 
do contrato e a segunda no encerramento, uma vez aprovado o relatório final 
(produtos 6 e 7)   

• Sugere-se que as atividades previstas para o desenvolvimento da consultoria 
sejam realizadas de forma remota. Em caso de prever a realização de reuniões 
ou atividades presenciais deverão ser justificadas e incluídas na proposta e só 
serão executadas com a aprovação da equipe técnica da RFJS que poderá arcar 
com os custos de viagens e logística.  

 
VII- Consultas durante o processo 
 
As consultas dos/das potenciais candidatos deverão ser realizadas exclusivamente 
por e-mail para o seguinte endereço: contato@redefilantropia.org.br 


