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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

Este documento apresenta os Termos de Referência para uma consultoria de curto prazo 
no âmbito do projeto de cooperação técnica - Apoio à política de regularização fundiária 
na Amazônia, nos Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Amapá- com apoio da União 
Europeia ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária – Incra, implantado no final de 2017 
e com duração de 48 meses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título da posição: Consultoria de Curto Prazo (Non-Key-Expert) para elaboração de 

Plano de ações de Comunicação Interna da Diretoria De 
Ordenamento e Estrutura Fundiária do INCRA 

 
 

DADOS DO PROJETO  
Titulo: Apoio à política de regularização fundiária na Amazônia, 

nos Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Amapá 
 

Número de Referência EuropeAid/138877/DH/SER/BR 
  
Doador: União Europeia 
  
Contratante:  Consórcio GFA/IEB/GCI 
  
Duração da Consultoria:  Estimativa de 67  
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SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
 

ANOREG Associação dos Notários e Registradores  

ATER Assistência técnica e Extensão Rural 

BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento 

CAFIR Cadastro de Imóveis Rurais 

CNIR Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 

DF/INCRA Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária/INCRA 

GCI Dr. Schindler Gao Consult International GmBH & Co.  

GDR/MT Gabinete de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de Mato Grosso 

GFA GFA Consulting Group 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IEB Instituto Internacional de Educação do Brasil 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MMA Ministério do Meio Ambiente  

OEMA Órgão Estadual do Meio Ambiente 

PPCDAM Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
Legal 

SFB Serviço Florestal Brasileira 

SEAD Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário  

SERFAL Subsecretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal 

SICAR Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

SIGEF Sistema de Gestão Fundiária 

SISTERLEG Sistema Terra Legal 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

TDR Termo de Referência  

  
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

      

3 
 

 
1. CONTEXTO 

 

A Amazônia Legal 

1. As políticas públicas, entre os anos 60 e 80 do século passado, para promover o 

desenvolvimento da região Amazônica e integrá-la na economia nacional consistiam na 

implementação de grandes obras de infraestrutura, de incentivos fiscais para a 

agropecuária e ações para promover a ocupação de terras públicas. As políticas resultaram 

num crescimento da população de cerca de 6 milhões em 1960 (1), para cerca de 25 milhões 

em 2016  (2), do rebanho de um número de cabeças de gado insignificante em 1960, para 

cerca de 60 milhões de cabeças em 2016 (3) e na introdução e expansão da produção de 

grãos, principalmente, a soja.    

 

2. Porém, esta integração da economia do Norte foi obtida a altos custos ambientais 

e sociais evidenciados pelas taxas de desmatamento e a ocorrência de graves conflitos 

sobre acesso a terra e aos recursos naturais.   Ademais, a integração resultou num modelo 

de desenvolvimento desordenado sobre o qual a governança do Estado é limitada, 

permitindo práticas ilegítimas como grilagem de terra, desmatamento ilegal, desrespeito 

pela legislação trabalhista, biopirateria, entre outras.  

 

3. A integração, em grande parte, desordenada da Amazônia Legal na economia 

nacional aumentou, ainda mais, a complexidade da questão do domínio de terras. Essa 

complexidade é também consequência da transferência, pela Constituição de 1891, das 

terras devolutas ao domínio dos estados e a determinação, quase um século depois, pelo  

Decreto Lei 1.164, de 1 de abril de 1971, que as áreas situadas na faixa de cem quilômetros 

de largura às margens de rodovias federais construídas ou projetadas, passaram a ser 

consideradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional. O Decreto, 

portanto, passou essas terras para o domínio da União, mais particularmente ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

 
4. A partir dos anos 90 do século passado, cresceu a consciência que o atual modelo é 

insustentável do ponto de vista ambiental e social e começou a busca por um modelo mais 

sustentável e a implementação de políticas para fortalecer a capacidade do Estado de  

 
 

 
1  IBGE, (2003) Estatísticas do Século XX 
2  IBGE, Censos Demográficos e Contagem Populacional.  
3  IBGE (2008). Produção Agropecuária Municipal 
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monitorar e controlar a degradação ambiental, de planejar e ordenar a ocupação e o uso 

dos recursos naturais.  

 
5. Em 2004, o Governo Federal preparou um Plano de Ação para a Prevenção e 

Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM) (4) com o objetivo de “promover 

a redução das taxas de desmatamento na Amazônia brasileira, por meio de um conjunto 

de ações integradas de ordenamento territorial e fundiário, monitoramento e controle, 

fomento a atividades produtivas sustentáveis e infraestrutura. O ordenamento fundiário 

nos municípios que compunha o Arco do Desmatamento era uma das medidas mais 

importantes. 

 
6. Depois de uma redução inicial do desmatamento ilegal entre 2004 e 2007, o 

desmatamento cresceu novamente em 2008. Em reação a esse aumento e no intuito de 

agilizar o processo de regularização fundiária das terras públicas da União na Amazônia 

Legal foi aprovada, em 2009, a Lei 11.952, que transferiu do INCRA para o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA essa atribuição. Para executar as atividades, o MDA criou 

a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal – SERFAL, que 

tinha como atribuição coordenar o Programa de Regularização Fundiária, denominado 

Terra Legal.  

 
7. Uma das principais atividades do programa Terra Legal foi o georreferenciamento 

de glebas públicas federais na Amazônia Legal e os imóveis particulares nelas presentes, 

seguido pela destinação de áreas de interesse público (municípios, unidades de 

conservação, terras indígenas, assentamentos e diversas outras categorias de usos 

públicos) e a regularização de um grande número de ocupações rurais particulares 

envolvendo cadastramento dos ocupantes, georreferenciamento das parcelas, análise 

processual, vistorias e verificação de conformidades, concluindo na titulação ou 

indeferimento.  

 
8. Para o atual governo a regularização fundiária, no país inteiro e não somente na 

Amazônia Legal, é uma grande prioridade. Com base na Medida Provisória 870 de 01 do 01 

de 2019, o Programa Terra Legal foi extinto e suas atribuições voltaram para o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) –, mais específico para sua Diretoria de 

Ordenamento da Estrutura Fundiária. 

 
 
 
 

 
4  De março de 2004 
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A cooperação da União Europeia 

 

9. O projeto de cooperação com a União Europeia visa qualificar a gestão e a 

governança fundiária5 e disponibilizar as ferramentas tecnológicas para integrar e 

automatizar o processo de cadastramento, vetorização de acervo, georreferenciamento e 

titulação de terras. Além disso, o projeto promoverá o intercâmbio nacional e 

internacional. Seu objetivo geral é: “Contribuir para aperfeiçoar o processo de gestão 

fundiária, em nível federal e estadual, na Amazônia Legal”.  

 

10. O objetivo específico é aprimorar e acelerar o processo de destinação e 

regularização fundiária de terras públicas federais em quatros estados: Pará, Mato Grosso, 

Amazonas e Amapá. O projeto é dividido em quatro componentes: 

(i) Fortalecer a regularização fundiária por meio de aprimoramento de 

metodologias e da aplicação de inovações na gestão de terras; 

(ii) Promover o acesso da agricultura familiar a políticas públicas para o 

desenvolvimento sustentável; 

(iii) Sistematizar e disseminar a metodologia de regularização fundiária; 

(iv) Desenvolver mecanismos de gestão de terras entre as esferas estaduais e 

federais de apoio para o processo de regularização de terras  

 
11. O projeto elaborou, logo no início de sua implementação uma estratégia de 

visibilidade, com plano de comunicação definido visando a divulgação do projeto e seus 

resultados. Para isto o projeto contratará uma consultoria específica que garante 

publicidade e exposição na mídia das ações do Projeto de apoio a Regularização Fundiária 

da Amazônia Legal.  

 
12. Visando  os públicos definidos no plano e em conformidade com as exigências e 

regras da União Europeia (https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-

visibility-manual-eu-external-actions_en), a consultoria de visibilidade é a responsável pela 

gestão estratégica das relações públicas, pela construção da imagem e identidade do 

projeto, assim como a relação interinstitucional com INCRA e com um projeto da 

cooperação técnica alemã, apoiando também a regularização fundiária na Amazônia Legal.  

 
13. O Projeto é implementado por um consórcio de três instituições:  

(i) GFA Consulting Group, uma empresa de consultoria alemã com sede na 

cidade de Hamburgo. A empresa atua desde 1982 e já implementou projetos e 

 
5 Governança fundiária consiste em um arcabouço conceitual que contém um modo de gestão organizado estruturalmente, com claras 

definições de seus componentes e atores, mecanismos de interação e integração, financiamento e sustentação político-administrativa e 

tecnológica. 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
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estudos em mais de 130 países para agências de desenvolvimento líderes, 

ministérios e clientes públicos (www.gfa-group.de);  

 

(ii) Instituto Internacional para a Educação do Brasil (IEB), uma instituição 

brasileira do terceiro setor dedicada a formar e capacitar pessoas, bem como 

fortalecer organizações nas áreas de manejo dos recursos naturais, gestão 

ambiental e territorial e outros temas relacionados à sustentabilidade. O IEB atua 

em rede, busca parcerias e promove situações de interação e intercâmbio entre 

organizações da sociedade civil, associações comunitárias, instâncias de governo e 

do setor privado. Como uma organização de ações educativas, incorpora os saberes 

de parceiros, as diferentes culturas e as técnicas populares (www.iieb.org.br); 

 
(iii) Dr. Schindler Geo Consult International GmbH & Co 

 
 

2. JUSTIFICATIVA  
 

 

14. Enquanto a regularização fundiária da Amazônia Legal era atribuição da SERFAL com 

estrutura mais centralizada e dedicação exclusiva para este tema, boa parte das decisões e 

a comunicação era feita também de forma centralizada. 

 

15. O INCRA, em comparação com a extinta SERFAL, tem atribuição muito mais ampla 

que a regularização fundiária na Amazônia Legal, tem uma estrutura mais decentralizada, 

caracterizada pela independência das superintendências da sede em estabelecer suas 

prioridades e planejar suas ações.   

 
16. A estrutura descentralizada dificulta o alinhamento entre as equipes das trinta 

Superintendências do INCRA envolvidas na regularização fundiária e a adoção dos objetivos 

e das diretrizes da coordenação geral com respeito à política de regularização fundiária e o 

alcance de resultados acordados 

 

17. Para esse alinhamento a comunicação é essencial, já que é determinante para o 

desenvolvimento das ações, orientações e desempenho positivo da administração da 

política de regularização fundiária. As ações de comunicação devem levar em conta as 

novas especificidades da área, novo quantitativo de pessoas envolvidas, a descentralização 

das ações e a necessidade de promover de maneira mais colaborativa a participação dos 

servidores nas ações e tarefas de Regularização que são designadas e acordadas. 

 

http://www.gfa-group.de/
http://www.iieb.org.br/
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“A frequência e a atividade de comunicação aumentam conforme aumenta a variedade 

da tarefa. Problemas frequentes requerem maior intercâmbio de informação para serem 

resolvidos e garantir apropriada completude de atividades. A direção da comunicação é 

habitualmente horizontal em unidades de trabalho não-rotineiro e vertical em unidades de 

trabalho rotineiro. A forma da comunicação varia com a analisabilidade da tarefa. Quando 

as tarefas são altamente analisáveis, as formas escritas e estatísticas da comunicação 

(memorandos, relatórios, regras e procedimentos) são frequentes. Quando as tarefas são 

menos analisáveis, a informação é habitualmente conduzida face a face, ao telefone ou em 

reuniões de grupo”. 6 

 
18.   Em resumo, para alcançar os resultados esperados é importante que haja um fluxo 

de comunicação organizado que garanta o alcance das informações de forma rápida e clara  

e que  favoreça a troca de conhecimento entre os vários departamentos e perfis distintos 

de servidores e colaboradores.  

 

 

3. A CONSULTORIA 
 

 

3.1 Objetivos 
 

19. O objetivo geral da presente consultoria é garantir comunicação interna que 

permita alinhar entre as superintendências do INCRA os objetivos e as ações relacionados 

a regularização fundiária. 

 

20. O objetivo específico da consultoria é elaborar e acordar uma estratégia interna de 

comunicação capaz de unir as superintendências em volta dos objetivos organizacionais da 

Diretoria de Ordenamento e Estrutura Fundiária. 

 

3.2 Produtos esperados/atividades  
 
21. Para alcançar o objetivo, espera-se dois resultados principais:   

(i) Diagnóstico sobre o fluxo e ferramentas formais ou informais de comunicação 

usados pela Diretoria e as equipes de Regularização Fundiária nas 

Superintendências; 

(ii) Plano de ações de comunicação interna especificando ferramentas, canais, 

fluxos e procedimentos a serem adotados para garantia da comunicação 

organizacional eficaz da equipe nacional de Regularização Fundiária. 

 
6 DAFT, R. L. Organizações: teorias e projetos. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008 
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3.2.1 Diagnóstico 

 

22. O diagnóstico sobre os fluxos e ferramentas de comunicação deve envolver uma 

avaliação da Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária e das Superintendências de  

Pará (SR 01); Sul do Pará (SR27); Oeste do Pará (SR30); Mato Grosso (SR13),  Amazonas 

(SR15) e Amapá (SR 21) para identificação de possíveis gargalos e impasses que dificultem 

o trânsito das informações. O diagnóstico servirá também para identificar temas 

prioritários para disseminação de informações 

 

3.2.2 Plano de ações de comunicação interna 

 

23. Ao elaborar o plano de ações, a  presente consultoria deve ter em foco o alcance a 

todos os servidores, executores e colaboradores,  de forma a evidenciar  o impacto do  

trabalho, estimular a interação entre as equipes, quebrar silos e garantir clareza nas 

informações que circulam na Diretoria de Ordenamento e Estrutura Fundiária e as 

Coordenações Estaduais de Regularização Fundiária nas Superintendências do INCRA para 

assim chegar aos resultados esperados.  

 

24.  O plano de ações deve ser elaborado em conformidade com as estratégias 

organizacionais da Diretoria, da Assessoria de Comunicação do INCRA e das ações de 

visibilidade do projeto financiado pela União Europeia. 

 
25. O Plano deve especificar ferramentas, canais, fluxos e procedimentos a serem 

adotados pelas equipes envolvidas na Regularização Fundiária, tanto na Sede quanto nas 

Superintendências, de acordo com os objetivos da política, levando em conta as 

especificidades da estrutura do órgão., para uma comunicação organizacional eficaz.  

 

26. O Plano deve traçar Objetivos, Metodologia, Sugestão de rotina, cronograma de 

atividades previstas e mecanismos para avaliar a efetividade das ações de comunicação. 
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3.4 Insumos estimados  

 

PRODUTOS E ATIVIDADES DIAS DE 

CONSULTORIA 

PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO  

Preparação de proposta para a metodologia reunião apresentando metodologia 

e plano de trabalho – reuniões internas no INCRA, elaboração da metodologia, 

elaboração de apresentação e do Plano de trabalho 

5 

Apresentação do da metodologia e plano de trabalho 1 

Elaboração do plano de trabalho final 2 

SUBTOTAL 8 

PRODUTO 2: RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO  

Coletar dados no INCRA sede/entrevistar pessoas chaves 5 

Visita a SR01 (coleta de dados/entrevistar pessoas chaves) 3 

Visita a SR27 (coleta de dados/entrevistar pessoas chaves) 3 

Visita a SR30 (coleta de dados/entrevistar pessoas chaves) 3 

Visita SR13 (coleta de dados/entrevistar pessoas chaves) 3 

Visita SR15 (coleta de dados/entrevistar pessoas chaves) 3 

Visita SR21 (coleta de dados/entrevistar pessoas chaves) 3 

Elaboração da primeira versão do relatório 5 

Apresentação da primeira versão do relatório 1 

Elaboração do relatório final 2 

SUBTOTAL 31 

PRODUTO 4: Plano de Ações de Comunicação Interna  

Reuniões com gestores e pessoas chaves do INCRA para definir ferramentas e 

fluxos de comunicação  

5 

Elaboração de primeira versão do plano 15 

Apresentação do plano para discussão / oficina  3 

Elaboração do Plano final 5 

SUBTOTAL 28 

TOTAL CONSULTOR  67 
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 Local de trabalho: Brasília/INCRA SEDE/home-office e viagens 
 

  

4 QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS  

 

4.1  Qualificações mínimas (eliminatórias) 

✓ Ensino superior completo em Comunicação Social, Comunicação Organizacional, 

Jornalismo, ou área afim; 

✓ 10 anos de experiência profissional na área de comunicação no setor público ou 

privado; 

✓ Experiência com comunicação interna/organizacional  

✓ Inglês avançado 

✓ Experiência prévia em elaboração de plano de comunicação 

 

4.2 Critérios de seleção: 

✓ Anos de experiência; 

✓ Temas de experiência – meio ambiente/agricultura familiar;  

✓ Experiência com organismos internacionais e/ou embaixadas; 

✓ Experiência no setor Público   

 

 

5 CONTRATAÇÃO 

Interessados na consultoria devem enviar: 

1- Currículo Atualizado  

2- Proposta técnica especificando a metodologia para realização do trabalho 

3- Proposta financeira especificando número de dias necessários, honorário por dia  

 

6 ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA 

layla@iieb.org.br 

magda@iieb.org.br  

 

7 DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTA 

6 de novembro de 2019 
 
 

mailto:marcel.viergever@gfa-group.de
mailto:magda@iieb.org.br

