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Fundo Brasileiro para Direitos do Trabalho 

Termos de Referência 
 
Com objetivo de apoiar os movimentos trabalhistas e as organizações da sociedade civil brasileira 
na promoção dos direitos do trabalho, será lançado em 2022 o Fundo Brasileiro para Direitos do 
Trabalho (FBDT)1 , com capital semente da Open Society Foundations, da Laudes Foundation e da 
Ford Foundation. O FBDT é um fundo de um pool de financiadores, com a intenção de mobilizar 
outros doadores a apoiar sua missão e visão. 
 
Estes Termos de Referência descrevem os requisitos que guiarão a seleção de uma organização 
que fará a gestão do FBDT, inclusive apoiando a transição do financiamento do portfólio de parcerias 
(grants) da Laudes Foundation no Brasil para o FBDT. 
 
Objetivo Geral 
 
Nos últimos anos, uma série de medidas e reformas governamentais geraram desafios para as 
relações trabalhistas e uma redução nos direitos dos/as trabalhadores/as. Ao mesmo tempo, os 
movimentos sociais e as organizações de trabalhadores/as, que são fundamentais para a mudança 
social, tem enfrentado barreiras para exercer seu papel no monitoramento de políticas e nas ações 
de advocacy para reformas políticas.  
 
Como se não bastasse, a crise econômica causada pela pandemia e a lenta recuperação da 
economia brasileira resultaram no aumento da informalidade e da precarização do trabalho, na 
redução da renda e no aumento da desigualdade social, principalmente para as mulheres e os 
afrodescendentes. 
 
Nesse cenário, os grupos em posição de vulnerabilidade socioeconômica são os mais suscetíveis a 
violações dos direitos humanos e à exploração, tais como o trabalho forçado e o tráfico de pessoas. 
 
Dentro desse contexto, o objetivo do Fundo Brasileiro para Direitos do Trabalho (FBDT) é apoiar e 
garantir os direitos do trabalho no Brasil. O FBDT visa investir na sustentabilidade e na diversidade 
do movimento trabalhista brasileiro por meio do fortalecimento dos direitos do trabalho e das 
proteções sociais. 
 
A organização que fará a gestão deste fundo irá supervisionar a implementação da estratégia do 

FBDT, a seleção dos projetos para financiamento e a implementação das iniciativas, incluindo a 

entrega de realizações e resultados, executar pagamentos e estabelecer um processo de 

monitoramento, avaliação e aprendizagem para as organizações e projetos apoiados. A Open 

Society Foundations, a Laudes Foundation, a Ford Foundation e outros doadores irão manter os 

papeis de governança no FBDT, ajudando a formular a estratégia e a aprovar financiamentos, 

preferencialmente em conformidade com os órgãos de governança existentes da organização 

selecionada para gestão do Fundo. 

O Fundo irá também continuar o monitoramento e a gestão das parcerias existentes no portfólio do 
Brasil de Direitos do Trabalho da Laudes Foundation até 2025.  
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Áreas prioritárias de intervenção  
 
O objetivo do Fundo Brasileiro para Direitos do Trabalho (FBDT) é apoiar e garantir os direitos 

trabalhistas no Brasil. Isso inclui proteger e impulsionar os direitos de trabalhadores/as urbanos e 

rurais e empoderar os mais vulneráveis à exploração e às condições precárias, tais como 

trabalhadores/as informais, migrantes e trabalhadores/as da economia do cuidado. 

De maneira geral, o fundo deve ser guiado pelos seguintes objetivos: 

• Influenciar formuladores de políticas públicas, o setor financeiro e empresas para que direitos 
trabalhistas e proteções ambientais sejam reivindicados;  
 

• Promover incentivos para a responsabilização de empresas e governos, incluindo 
mecanismos regulatórios e de transparência;  

 

• Garantir um sistema justo de proteção social;  
 

• Garantir a participação de trabalhadores/as e da sociedade civil na tomada de decisões; 
 

• Erradicar a discriminação estrutural com base em raça e gênero enfrentada pelos/as  
trabalhadores/as. 

 
Os objetivos acima devem ser alcançados com base nas seguintes estratégias: 
 

• Acelerar ações de incidência; 
 

• Fortalecer as organizações da sociedade civil que realizam ações de proteção dos direitos 
de trabalhadores/as; 
 

• Promover ações coletivas, participação política e a representação de trabalhadores/as e 
comunidades, e as organizações que os apoiam, particularmente para trabalhadores/as da 
economia informal e economia dos cuidados; 
 

• Fortalecer a colaboração entre movimentos, articulando organizações de trabalhadores/as 
com outras redes da sociedade civil e coletivos que trabalham para a justiça social, racial, 
de gênero, ambiental e climática. 

 
Recursos e Orçamento  
 
O FBDT terá capital semente da Open Society Foundations, da Laudes Foundation e da Ford 
Foundation através de investimento no valor de BRL 34,9 milhões / USD 7,4 milhões / EUR 6,8 
milhões 1. O orçamento irá cobrir a gestão de investimentos sociais (grantmaking), assim como todas 
as taxas de administração (inclusive de equipe) e orçamento para monitoramento, avaliação e 
aprendizagem. Os doadores de capital semente irão apoiar a Gestora do Fundo com a captação 
inicial para o fundo.  
 
A estimativa de desembolsos anuais e a duração da operação do FBDT serão decididos pelos co-
financiadores e a organização Gestora do Fundo. 

 
1 USD 1 = BRL 4.67 rate | EUR 1 = BRL 5.10 rate [05.04.2022] 
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Perfil da gestora do fundo 
 
Estamos em busca de uma organização experiente para: 
 

a) Liderar desenvolvimento e gestão do Fundo, gestão de investimentos sociais e captação de 
financiamentos adicionais para o FBDT; 

b) Monitorar iniciativas que já tenham sido aprovadas pela Laudes Foundation (16 iniciativas) 
até o fim de seus períodos de financiamento (maiores detalhes no Anexo B).  

 
No mínimo, a organização deve ter/ser:  
 

- Uma entidade registrada no Brasil, com presença e atividades no Brasil; 
- Experiência em refinanciamentos e gestão de pool de financiadores com doadores 

internacionais, com sistemas financeiro e de governança adequados em vigor, incluindo 
design e implementação de fundos desenvolvidos de forma participativa; 

- Conhecimentos e infraestrutura organizacional para apoiar organizações da sociedade civil 
no Brasil e acompanhar a implementação das iniciativas financiadas; 

- Experiência comprovada em fortalecimento dos direitos do trabalho no Brasil e/ou um plano 
claro para contratar equipe com essa experiência; 

- Compreensão e sensibilidade para o escopo das iniciativas e organizações existentes que irá 
monitorar; 

- Experiência comprovada no recrutamento de financiadores e na gestão de relações entre 
doadores; 

- Uma reputação ilibada no Brasil e internacionalmente. 
 
Será realizada a devida diligência com relação a organização selecionada.  
 
 
Escopo geográfico 
 
O FBDT irá apoiar iniciativas implementadas no Brasil em nível federal, estadual ou municipal. 
 
 
Metodologia de Gestão de Investimentos Sociais 
 
A Gestora do Fundo será responsável por desenvolver pipeline de projetos e parcerias. 
 
Nós incentivamos práticas líderes e inovadoras de gestão de investimentos sociais que permitam ao 
fundo e seus parceiros atingir uma mudança sistêmica duradoura. Por exemplo, práticas 
participativas e outras práticas que propiciam a grupos da sociedade civil e grupos sub-representados 
a oportunidade de tomarem decisões centrais no FBDT. Abordagens que criam alianças fortes e 
abordam desigualdades e desequilíbrios de poder são também incentivadas. 
 
É importante notar que o FBDT deve ser flexível e se ajustar às circunstâncias em permanente 
mudança do país, do mundo do trabalho e às prioridades da Gestora do Fundo. Além disso, um grau 
de flexibilidade nas prioridades temáticas pode ser necessário à medida que outros doadores 
contribuam com sua composição. 
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Avaliação e Aprendizagem  
 
A Gestora do Fundo e os doadores de capital semente irão concordar sobre a forma mais apropriada 
de permitir uma aprendizagem eficaz a partir das iniciativas financiadas, bem como avaliar e captar 
aprendizados da transição da Laudes Foundation do Brasil e da implementação do FBDT. Isso 
poderá ocorrer por meio de uma avaliação adaptativa  ou outro tipo de avaliação independente ou 
mecanismo de aprendizagem. 
 
 
Envolvimento dos financiadores 
 
A Laudes Foundation, a Open Society Foundations, a Ford Foundation e outros doadores de capital 
semente deverão estar representados na governança do FBDT. Isso poderá ocorrer no comitê de 
aprovação de financiamentos ou outros órgãos, conforme seja conjuntamente decidido, e 
preferencialmente em conformidade com os órgãos de governança existentes da organização 
selecionada para gerir o Fundo. 
 

 
Comunicação e Branding 
 
A Gestora do Fundo irá atuar como curadora na escolha do nome e no branding do FBDT de forma 
a atingir os seguintes objetivos: 
 

• Posicionar o fundo como um recurso importante para o movimento trabalhista brasileiro; 

• Obter verbas adicionais de doadores nacionais e internacionais; 
 
A Gestora do Fundo irá liderar a comunicação, cujas diretrizes serão acordadas com o grupo de 
financiadores. 
 
 
Próximos Passos e Seleção 
 
Segue abaixo o cronograma para o recebimento de propostas, seleção e contratação (Sujeito a 
pequenas adaptações):  
 

Atividade Data 

Perguntas sobre a proposta e o fundo  Em abril e maio de 2022 

Prazo final para o envio da proposta completa 22 de maio de 2022 

Entrevistas e discussão da proposta com candidatos pré-
selecionados 

Em junho de 2022 

Resposta às propostas  Até 03 de julho de 2022 

Devida diligência realizada  Em julho de 2022 

Proposta e orçamento final enviados 01 de agosto de 2022 

Aprovação da Gestora do Fundo  Até 30 de setembro de 2022 

Contratação Em outubro e dezembro de 
2022 

Data prevista para início do contrato  Janeiro de 2023 

 
O prazo do contrato irá até o fim de 2025. Uma prorrogação do contrato ou de novos financiamentos 
poderá ser considerada, mas não é garantida.   
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Estamos lançando este edital para recebimento de propostas e responderemos eventuais questões 
no decorrer do mês de abril e maio de 2022. Os candidatos compatíveis serão convidados a enviar 
uma proposta completa até a meia-noite (horário de Brasília) do dia 22 de maio de 2022. Favor 
enviar as propostas preenchidas para m.lunetta@laudesfoundation.org (Laudes Foundation).  
 
As propostas serão analisadas por um Comitê de Seleção composto pelas equipes dos 
financiadores e por especialistas externos de acordo com os seguintes critérios: 
 

- Experiência e histórico organizacional, inclusive em gestão de fundos, gestão de 
financiamentos, captação de recursos e gestão de doadores; 

- Presença e reputação no Brasil; 
- Experiência e conhecimento da equipe com relação aos temas prioritários; 
- Processos internos  recursos adequados; 
- Estruturas organizacionais e de governança adequados; 
- Expertise em diversidade, equidade e inclusão social, incluindo uma visão interseccional de 

gênero e raça; 
- Taxa de administração razoável e realista. 

 
 
 
  

mailto:m.lunetta@laudesfoundation.org
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ANEXO A – Histórico das Organizações Doadoras do Capital Semente  
 
Histórico da Laudes Foundation  
 
A Laudes foundation é uma fundação independente e é parte do conglomerado familiar da família 
Brenninkmeijer. Lançada em 2020, acumula a experiência de seis gerações nas áreas de 
empreendedorismo e investimento social privado, ao lado da Cofra e de outras iniciativas filantrópicas 
da família, incluindo Porticus, Good Energies Foundation e Argidius Foundation.   
 
Até 2022, a Laudes Foundation tem dado continuidade ao legado filantrópico da família 
Brenninkmeijer no Brasil, a começar pelo Instituto C&A, que foi criado em 1991 no Brasil para apoiar 
programas no campo da educação, principalmente nas áreas de promoção da leitura e educação 
infantil e integral. 
 
Em 2015, o Instituto C&A se integrou a C&A Foundation, fundação global predecessora da Laudes 
Foundation,  fundada com a missão de atuar diretamente com os maiores desafios da indústria da 
moda.  
 
Em 2020, a C&A Foundation fez uma transição global para se tornar a Laudes Foundation, e no 
Brasil, os programas foram alinhados à estratégia e aos objetivos de combater a dupla crise de 
desigualdade e mudanças climáticas. 
 
A Laudes Foundation tem a ambição de criar uma economia inclusiva e favorável ao clima em toda 
a indústria. No início de 2022, a fundação tomou a decisão estratégica de transferir seu trabalho no 
Brasil para outras organizações. O impacto do trabalho de nossos parceiros, juntamente com o 
extraordinário legado que construímos por meio do Instituto C&A e da C&A Foundation desde 1991, 
são os motivos determinantes para criarmos um processo de transição para continuar a apoiar a 
sustentabilidade de organizações que atuam no campo dos direitos do trabalho e da desigualdade 
social. Isso inclui o estabelecimento do FBDT para continuar – e ampliar – o fortalecimento deste 
campo no país.  
  
Histórico da Open Society Foundations 
 
A Open Society Foundations, fundada por George Soros, é o maior financiador privado do mundo 
de grupos independentes que trabalham pela justiça, governança democrática e direitos humanos. 
A Open Society trabalha pela construção de democracias vibrantes e inclusivas, cujos governos 
prestam contas à sociedade. A Open Society começou apoiando grupos da sociedade civil na 
América Latina e no Caribe nos anos 1990. Nos anos seguintes, criamos escritórios regionais no 
Brasil, Colômbia e México. Nossos esforços são moldados pela crença da Open Society de que a 
democracia precisa envolver a participação ativa e inclusiva de todos os cidadãos e de que eles 
têm o direito de se envolver em todos os níveis de tomada de decisões. Procuramos refrear a onda 
de populismo autoritário e apoiar a mudança democrática ao transformar a crescente preocupação 
pública com desigualdade, corrupção, violência e crise climática em iniciativas e alianças 
poderosas para construir sociedades abertas e seguras. 
 
Em resposta aos desafios e oportunidades da COVID-19 na América Latina e no Caribe, estamos 
fazendo avançar novas abordagens de política para justiça econômica trabalhando na interseção 
de justiça social e racial, sustentabilidade e democracia. Nossas prioridades buscam promover a 
organização, participação política e proteções sociais dos/as trabalhadores/as informais, bem como 
testar novas políticas econômicas dos cuidados que façam avançar a justiça de gênero. 
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Histórico da Fundação Ford  
 
Ao longo de oito décadas, a missão da Fundação Ford tem sido reduzir a pobreza e a injustiça, 
fortalecer os valores democráticos, promover a cooperação internacional e fazer avançar as 
realizações humanas. A Fundação Ford acredita que os movimentos sociais são construídos sobre 
liderança individual, instituições fortes e ideias inovadoras, muitas vezes de alto risco. Essas 
abordagens há muito distinguem a Fundação Ford e têm um impacto cumulativo profundo. 
 
A Fundação Ford acredita que todos os trabalhadores são essenciais para se construir uma 
economia justa. O programa Ford’s Future of Work(ers) visa garantir que todos os trabalhadores, 
independentemente de sua situação, tenham direitos iguais a proteções trabalhistas, que as 
proteções sociais sejam garantidas a todos e que os trabalhadores moldem as políticas e os 
sistemas econômicos que afetam suas vidas. A Ford trabalha para construir a vontade pública e 
reimaginar as políticas trabalhistas e sociais com base nas prioridades do trabalhador para 
assegurar que todo trabalho seja valorizado e protegido. A Ford trabalha no Brasil há seis décadas, 
entendendo que a discriminação arraigada reside no coração das desigualdades do país, limitando 
a inclusão de milhões de pessoas na sociedade e nas principais instituições, inclusive no governo. 
Isso é especialmente verdadeiro para afro-brasileiros e povos indígenas, que compõem a maioria 
da população brasileira, porém enfrentam desvantagens marcantes em todos os aspectos de suas 
vidas, inclusive nas condições de trabalho, direitos e proteções. 
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Anexo B – Iniciativas Monitoradas da Laudes Foundation  
 
A Gestora do Fundo será responsável por monitorar 16 iniciativas apoiadas pela Laudes 
Foundation até o fim do período dos seus financiamentos. Maiores detalhes dessas organizações 
serão informados durante o processo de seleção do fundo.  
 
A Laudes Foundation está buscando uma Gestora de Fundos que:  
 

1) Compreenda e tenha sensibilidade para o escopo das iniciativas e organizações apoiadas; 
2) Monitore as iniciativas sem mudanças no escopo dos projetos ou nos requisitos de 

monitoramento e avaliação; 
3) Fortaleça a segurança dos parceiros. 
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ANEXO C – Proposta Completa  
 
 

Fundo Brasileiro para Direitos do Trabalho 
 

Modelo de Proposta 
 
Este é o modelo para candidatar-se à gestão do Fundo, que contém dois componentes: 
 

• Desenvolvimento e gestão do Fundo Brasileiro para Direitos do Trabalho. 

• Monitoramento do portfólio atual de projetos para a área Direitos do Trabalho da Laudes 
Foundation (16 iniciativas). 
 

Por favor, descreva os itens a seguir em no máximo dez páginas (excluindo anexos). 
 
PARTE 1: VISÃO GERAL  
 

Nome jurídico da organização e endereço comercial de registro 

Nome:  

Endereço:   País:  

Nome, cargo, e-mail e números de telefone celular do contato principal 

Nome:  Celular:  

Cargo:  E-mail:  

Nomes, cargo, e-mails e números de telefone celular dos signatários autorizados  

Nome:  Celular:  

Cargo:  E-mail:  

Áreas geográficas de atuação 

 

Orçamento total da organização para o ano 
corrente e os últimos três anos (em euros) 

2022 (orçado):   
2021 
2020 
2019 

Orçamento próprio em grantmaking (ex.: de 
fundo patrimonial) x Orçamento de recursos 
captados para realizar iniciativas nos últimos 
três anos (se relevante) 

2022 (orçado):   
2021 
2020 
2019 

Taxas de administração cobradas para gerir o 
fundo 

 

 
 
PARTE DOIS: EXPERIÊNCIA E HISTÓRICO ORGANIZACIONAL 
 
Gestão de Fundos e Investimentos Sociais (Grantmaking) 
 

1. Descreva o que faz de sua organização um forte candidato a gerir o Fundo Brasileiro para 
Direitos do Trabalho. Cite informações sobre a equipe, sistemas usados e experiências 
relevantes e faça uma breve descrição dos principais valores, princípios e práticas de 
trabalho que sua organização emprega ao construir suas relações com parceiros. 
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2. Descreva como suas práticas de investimentos sociais permitem a mudança de sistemas e 
fortalecem os parceiros apoiados, incluindo como sua organização usa processos 
participativos em seus processo de grantmaking. 
 

3. Descreva até três exemplos em que sua organização geriu um fundo semelhante de um 
porte significativo em nome de um financiador. Enfatize os principais fatores de sucesso, 
desafios e aprendizados. 

 
Captação de Recursos 
 

4. Descreva se sua organização captou recursos (grandes financiamentos – ex.: acima de 
500.000 euros) no passado para fundos semelhantes e forneça uma lista de exemplos de 
doadores, incluindo, se possível, os valores doados. 

 
Presença no Brasil e Conhecimento em Direitos do Trabalho  

 
5. Descreva suas atividades e alocação de equipe no Brasil. 

 
6. Descreva até que ponto sua organização e os membros da equipe possuem o 

conhecimento e a experiência no campo dos Direitos do Trabalho necessários para gerir 
este Fundo. Descreva seu conhecimento sobre as prioridades temáticas estabelecidas 
neste Edital.  

 
7. Indique que progresso você considera que poderia ser atingido com este fundo até 2025. 

 
PARTE TRÊS: PROCESSOS INTERNOS 
 

8. Descreva as políticas e os processos internos que estão em vigor em sua organização para 
assegurar: 
 
a) alta qualidade no processo de grantmaking e  
b) um bom ambiente de trabalho para a sua equipe. 
 
Por favor, inclua nas respostas acima diretrizes de monitoramento e avaliação, prestação de 
contas financeiras, políticas de proteção (salvaguarda), políticas contra a discriminação, etc. 
 

9. Descreva a capacidade interna e a alocação de equipe atual em sua organização para 
captação de recursos e gestão de doadores.  

 
PARTE CINCO: ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 
 

10. Descreva os órgãos de governança da organização, como eles funcionam e sua 
composição.  

 
11. Descreva como os órgãos de governança da organização interagiriam com os doadores 

para gerir este fundo.   
 
PARTE SEIS: DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO 

 
12. Descreva como a organização trabalha com justiça de gênero e racial e inclusão social: 
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a) internamente   
b) externamente    
 
PARTE 7: TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 

 
13. Forneça um orçamento detalhado com uma estimativa das taxas de administração anuais 

para este fundo. O orçamento deve incluir quaisquer custos além dos financiamentos 
custeados pelo fundo.  

 
 
PARTE 8: APOIO DE DOADORES PARA O FUNDO 
 

14. Descreva que tipos de apoio você poderá precisar dos doadores para este fundo (se 
houver). 

 
 
Demais Documentos  
 
Por favor, forneça:  

• Registro legal da organização e quaisquer documentos relevantes para operar no Brasil; 

• Contas auditadas dos últimos 3 anos;  

• 5 a 6 contatos para referência, que devem incluir pelo menos um de cada um dos itens 
abaixo:  

o Organizações que receberam financiamentos de sua organização nos últimos 3 
anos, particularmente aquelas que trabalham com direitos do trabalho no Brasil; 

o Doadores para sua organização e suas iniciativas; 
o Outras pessoas que têm relações significativas com sua organização como, por 

exemplo, no fortalecimento do campo a partir de parcerias e cooperação com 
organizações da sociedade civil ou setores público e privado (no Brasil ou 
internacionalmente). 


