
   
 
 

Termo de Referência 
 

Avaliação “Eleitas - Mulheres na Política” 
 
Instituto Update está contratando empresas ou profissionais, com experiência compatível com           
a função, para atuar no desenho e implementação da avaliação de impacto do projeto              
Eleitas - Mulheres na Política.  
 
SOBRE O INSTITUTO UPDATE  
 
O Instituto Update é uma organização da sociedade civil que pesquisa e fomenta a inovação               
política na América Latina. Nossa busca é por novas estratégias e práticas para aproximar              
cidadãs e cidadãos do exercício político, combatendo desigualdades, enfrentando a          
emergência climática e fortalecendo a democracia.  
 
Estamos pautadas em dois pilares: difundir histórias inspiradoras e impulsionar a inovação            
política em campanhas e mandatos. Os países em que atuamos, sempre com o apoio de uma                
organização local, são: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. 
 
Nossos projetos são desenvolvidos a partir de duas estratégias: gerar Visibilidade e            
impulsionar a Viabilidade desse ecossistema. 
 

● Visibilidade = Pesquisa e Difusão 
 
Programa de inteligência que produz pesquisas, analisa comportamentos políticos 
emergentes na América Latina e gera conteúdos com linguagens, formatos e narrativas 
acessíveis para contar histórias sobre uma nova política possível, difundir uma visão 
inspiradora de novas práticas políticas e criar novos imaginários, aproximando cidadãs 
e cidadãos da política institucional.  
Projetos desenvolvidos: Emergência Política Tendências; Emergência Política América 
Latina; Emergência Política Periferias; Política: modo de usar; Política: modo de fazer; 
Podcast Quebrando o Tabu; Democracia de Quem? Eleitas 
 

● Viabilidade = Tecnologia e Formações 
 
Programa de inovação e aceleração que desenvolve ferramentas, tecnologias, 
formações e capacitações para impulsionar a inovação política em campanhas e 
mandatos.  
Projetos desenvolvidos: Im.pulsa; Fermenta; Liane; Formação Democrática; Gabinete 
de Inovação; Não Vale Tudo. 
 

Saiba mais em www.institutoupdate.org.br  
  



   
 
 
 
 
SOBRE ELEITAS  
 
“Eleitas - mulheres na política” é um estudo e uma série audiovisual sobre a inovação política 
das mulheres eleitas na América Latina.  
 
Afinal, se mais mulheres estão se elegendo, o que muda na política quando mais mulheres 
estão no poder? Para além da representatividade, como podemos contar histórias que inspiram 
pessoas a votarem em mulheres e entenderem porque as mulheres são um caminho de 
mudança para a aprofundar a democracia no século 21. 
 
Para entender como essas mulheres estão inovando na política, mapeamos 600 mulheres em 
seis países - Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e México. E mergulhamos de cabeça 
para contar as histórias e as ideias de 107 mulheres, sendo 96 delas vereadoras, 
deputadas, senadoras, prefeitas e governadoras, além de onze filósofas, ativistas e 
acadêmicas. Todas elas mulheres diversas: negras, indigenas, brancas, cis, LGBTI e de 
diferentes campos ideológicos.  
 
Em cada país, trabalhamos em parceria com uma organização local, que nos apresentou 
o contexto político e abriu os caminhos para a gente chegar  àquelas mulheres. 
E a série Eleitas foi realizada em parceria com Quebrando o Tabu e as produtoras Maria 
Farinha Filmes e Spray Content. 
 
Para ler o estudo e assistir a série, acesse: www.eleitas.org  
 
 
SOBRE A AVALIAÇÃO  
 
A finalização do ciclo do projeto é uma etapa importante capaz de validar algumas hipóteses,               
analisar resultados e gerar reflexões sobre o processo de desenvolvimento. 
As avaliações também são ótimos instrumentos para construir novas visões estratégicas           
organizacionais baseadas nos aprendizados gerados através dos processos avaliativos. 
 
A avaliação também será importante para entender de que maneira o projeto impactou as              
organizações aliadas (parceiras e financiadoras), contribuiu para fortalecer a narrativa de mais            
mulheres no poder entre o público interessado e fortaleceu a teoria de mudança do Instituto               
Update.  
 
Partindo dos pontos acima colocados, buscamos profissionais para desenho e implementação           
da avaliação de impacto do projeto Eleitas. 
 
 

1. Objetivo Geral 
 

● Realizar a avaliação de impacto do projeto Eleitas 
 
 



   
 
 

 
2. Objetivos específicos 

 
● Avaliar o impacto do projeto em comparação com os resultados esperados a partir de              

entrevistas e levantamento de informação com as stakeholders;  
 

● Avaliar o impacto no público alvo através das mídias sociais, repercussão na mídia             
nacional  e internacional; 
 

● Levantar os aprendizados do processo de desenvolvimento da pesquisa através da           
perspectivas das parceiras nacionais e internacionais e público alvo;  

  
● Elaborar recomendações estratégicas para o próximo ciclo e projetos semelhantes;  

 
3. Produtos Esperados 

 
 
No. Producto Descrição Data 

1 Proposta inicial - Objetivos da avaliação 
- Metodologia, ferramentas propostas  
- Cronograma de trabalho, incluindo 

atividades e produtos 
 
* Para a elaboração, será necessário a 
leitura e familiarização do projeto, assim 
como reuniões com a equipe do Instituto 
Update para discussão e validação 

dezembro 
2020 

2 Relatório final de 
avaliação** 
 

Relatório deve incluir (pelo menos): 
- Introdução  
- Descrição da metodologia e 

implementação 
- Resumo de resultados obtidos  
- Análise de impacto de acordo com os 

objetivos do projeto 
- Aprendizagens e recomendações 
- Anexos (transcrições, bases de 

datos, etc) 
 

**Se contempla uma primeira versão que 
será apresentada a equipe do Instituto 
Update e terá um prazo para incorporar 
retroalimentação. Também, um resumo 
executivo de 3 a 5 páginas e a elaboração 
de uma apresentação em formato power 
point de máximo 25 diapositivas. 

fevereiro 2021 



   
 
 

4. Responsabilidades e Atribuições da Contratada  
 

● Reuniões de briefing com equipe do Instituto Update; 
● Análise de todo material disponibilizado; 
● Busca de referências/tendências; 

 
 

5. Responsabilidades e Atribuições do Instituto Update  
 

● Reunião briefing  e aprovação com a pessoa/equipe contratada; 
● Disponibilização de todos os conteúdos de referência para a execução do           

trabalho;  
● Revisão e aprovação de todos os conteúdos; 

 
 

6. Prazo 
 

● Prazos de produção a combinar; 
  

7. Observações  
 

● Algumas entrevistas, com parceiras e entrevistadas de outros países,         
possivelmente serão feitas em espanhol; 

 
 
SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
 
Interessadas e interessados deverão encaminhar proposta comercial para o e-mail          
vanessa@institutoupdate.org.br com comprovação de experiência técnica e de portfólio de          
acordo com as atividades a serem desenvolvidas descritas neste TdR.  
Envio das propostas até dia 09/12/2020  
 


