SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Seleção nº: BR-T1313-P002
Método de Seleção: Competitiva simplificada
País: Brasil
Setor: CBR/CCS
Financiamento - TC nº: ATN/OC-15150-BR
Projeto nº: BR-T1313
Nome do TC: Instituto INHOTIM: Estratégias de fortalecimento de desenvolvimento regional, mudança do
clima e adaptação da biodiversidade
Descrição dos serviços: Avaliação e construção de estratégia para a sustentabilidade institucional e financeira
do Inhotim
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está executando a operação acima mencionada. Para
esta operação, o BID pretende contratar serviços de consultoria descritos nesta SOLICITAÇÃO de Manifestação
de Interesse.
Os serviços de consultoria incluem:
• Realizar serviços de consultoria que abranjam a jornada do consumidor com mapeamento completo
da experiência atual de visitação do Inhotim. Paralela a esta jornada, deve ser apresentado um
levantamento de custos efetivos do Inhotim para definição da viabilidade dos dias de abertura e da
capacidade de lotação máxima diária do Instituto. A partir de todos estes dados, a apresentação da
jornada ideal e o plano de ação para colocá-la em prática;
•

Apresentar experiência e portfolio em planejamento, pesquisa, marketing, branding, levantamento
e análise de fluxos e dados financeiros. A equipe responsável deve ser multidisciplinar para permitir
uma avaliação abrangente que vai desde os sentimentos que envolvem a experiência de visitação do
Inhotim até os dados objetivos e financeiros que permitam tomadas de decisão visando à
sustentabilidade financeira do Instituto.

As principais atividades são:
1. Desenvolvimento e apresentação de uma metodologia de trabalho a partir do desafio proposto,
a ser validada pelo Inhotim para a continuidade do projeto;
1. Realização de processo imersivo com especialistas externos e lideranças internas do Inhotim,
que resulte em um estudo de viabilidade dos dias de abertura do Parque, com diferentes
possibilidades de funcionamento; definição da capacidade máxima de lotação diária atual e
projeções em diferentes cenários; e a definição da jornada do visitante ideal e o plano de ação
para colocá-la em prática (a atividade da contratada envolve realizar o convite e contratação dos
profissionais e especialistas participantes, organização e condução do processo imersivo a ser
realizado no Inhotim, em Brumadinho (MG)).
2. Elaboração de documento final em formato Word e multimídia contendo os resultados citados
acima e plano de ação para implantação.
Empresas de consultoria elegíveis serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos no

Banco Interamericano de Desenvolvimento: Políticas para a Seleção e Contratação de Empresas de
Consultoria para o Trabalho Operacional Executado pelo Banco - GN-2765-1. Todas as empresas de
consultoria elegíveis, conforme definido na Política, podem manifestar interesse.
O BID convida empresas de consultoria elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os serviços. As
empresas de consultoria interessadas deverão fornecer informações que comprovem que elas estão
qualificadas para executar os serviços (brochuras, descrição de tarefas similares, experiência em condições
similares, disponibilidade de habilidades apropriadas entre os funcionários, etc.).
Para manifestar interesse é necessário:
1. Realizar o registro no portal (http://beo-procurement.iadb.org/home)
2. Aplicar para o referido processo
3. Submeter portfolio que comprove a aptidão para realização dos serviços.
As empresas de consultoria elegíveis podem se associar na forma de uma joint venture ou um contrato de
sub-consultoria para ampliar as suas qualificações. Tal associação ou Joint Venture irá nomear uma das
empresas como representante.
São elegíveis as empresas de consultoria que cumpra os seguintes requisitos:
a) O Coordenador da empresa contratada deverá preferencialmente ter deste trabalho deverá ter
graduação em algumas das seguintes áreas: administração, marketing, comunicação, hotelaria,
negócios do lazer, relações públicas ou áreas afins. Mínimo de 10 anos de experiência.
b) Idiomas: Inglês e português.
c) Expertise comprovada em Consultoria para Gestão Empresarial, com atuação internacional.
d) Capacidade de formar uma equipe interdisciplinar para atender todas as demandas necessárias.
e) Excelente capacidade de comunicação oral/escrita; capacidade comprovada de comunicar conceitos
complexos e preparar relatórios claros, concisos e significativos.
O orçamento não excederá o montante de US$ 65.000 (sessenta e cinco mil dólares).
As empresas de consultoria elegíveis interessadas poderão obter mais informações durante o horário
comercial 09:00 - 17:00 (Hora local de Brasília-DF) enviando um e-mail para a Unidade de Execução de
Cooperação Técnica – UECT, aos cuidados de Adriana Cruz – CBR-UECT@iadb.org/adacruz@iadb.org
As manifestações de interesse deverão ser entregues até às 17h, do dia 7 de novembro de 2017 (hora local
de Washington, DC) usando o Portal do BID para Operações Executadas pelo Banco. http://beoprocurement.iadb.org/home
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