
 
EDITAL: ESTUDO ABATE CLANDESTINO 

 

1. Sobre Amigos da Terra 

Amigos da Terra – Amazônia Brasileira (AdT), Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) atua nas políticas públicas, nos mercados, nas comunidades locais e no mundo 

da informação, por meio de atividades inovadoras com foco prioritário, mas não exclusivo, na 

região amazônica. 

2. Contexto e objetivo da proposta  

AdT segue a evolução da quantidade de couros crus inteiros de bovinos de origem nacional 

adquiridos pelos curtumes e do volume abate bovinos como indicador para quantificar a 

clandestinidade no abate no setor da pecuária de corte.   

Na última análise foi notado, entre os anos de 2015 e 2016, um aumento consistente do 

indicador “abate bovino vs couro cru adquirido” que passou de 6% para 13% a nível Brasil.  

Considerando o cenário descrito acima, AdT sugere algumas atividades para entender suas 

possíveis causas e desenhar algumas soluções que possam contribuir para a legalização do setor. 

O objetivo final da pesquisa é o desenvolvimento de um estudo e a constituição de base de 

informações segura que possa permitir desenvolver estratégias de engajamento dos vários 

atores envolvidos na procura por soluções efetivas para a diminuição do abate clandestino de 

bovinos na região Amazônica. 

3. Principais atividades, produtos e cronograma  

As principais atividades da proposta são as seguintes: 

A- Desenvolver metodologia consistente para chegar no dado real do abate clandestino nos 

estados escopos do estudo; 

B-  Identificar principais fatores e soluções para o abate clandestino, incluindo as seguintes 

informações: 

 Perfil dos produtores de cria (desejável); 

 Identificação de quais são os municípios e regiões mais relevantes no trânsito de bovinos 

nos três estados estudados, incluindo área de concentração da cria; 

 Áreas que necessitam de maior investimento para ao desenvolvimento de atividade 

pecuária. 

C- Desenvolver metodologia de monitoramento periódico (índice) do abate clandestino. 

O produto final do trabalho a ser entregue será um relatório, em formado world, contendo os 

dados, resultados, recomendações e conclusões do levantamento. 

O cronograma do projeto é de 5 meses com início previsto para final de fevereiro; 

 

  



 
4. Qualificações da instituição a ser contratada 

A instituição a ser contratada deve cumprir com os seguintes requisitos mínimos: 

 Ser uma instituição de pesquisa, pública ou privada; 

 Ter experiência de mais de 5 anos na cadeia da pecuária inclusive na região amazônica; 

 Já ter desenvolvido algum trabalho sobre abate clandestino de bovinos na região 

Amazônica. 

 

5. Processo de seleção: 

As propostas enviadas serão analisadas por uma comissão técnica que selecionará as melhores 

com base em critérios de consonância com o edital do trabalho, qualidade técnica da 

proposta, qualidade técnica da equipe de trabalho e preço.  

O resultado da seleção será divulgado em até 5 dias depois do fechamento do edital. 

6. Elemento da Proposta 

A proposta deverá ser entregue em formado world ou PDF e conter:  

 Currículos da equipe de trabalho; 

 Descrição detalhada da metodologia aplicada; 

 Objetivos e principais resultados para cada etapa de trabalho; 

 Orçamento com o valor total para execução do trabalho. 

 

A proposta deverá ser enviada para o email contato@amazonia.org.br 

 

7. Prazo para entrega das propostas 

O prazo máximo para o envio das propostas será dia 19 de Fevereiro de 2018 


