Termo de Referência (TdR)
Contratação de Consultor PJ para apoio aos projetos da
Iniciativa de Clima e Cadeias Agropecuárias
Contexto
O IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) é uma organização
não governamental brasileira, sem fins lucrativos, criada em 1995 para promover a
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e para gerar benefícios sociais nos
setores florestal e agrícola. A sede localiza-se no município de Piracicaba, Estado de São
Paulo.
A organização presta serviços para empresas agrícolas e florestais, nacionais e
internacionais, na área de certificação e verificação de conformidade aplicando padrões
socioambientais internacionais como: o Padrão da Rainforest Alliance (RA) nas cadeias da
agricultura e pecuária; os Padrões do FSC (Forest Stewardship Council) para madeira,
produtos não-madeireiros e cadeia de custódia; Verificação de Legalidade da madeira
(Legal Source – NEPCON), entre outros. Na agropecuária, o IMAFLORA certificou mais de
300 mil ha de diversos tipos de produção. Contando com especialistas na área de clima,
o IMAFLORA é responsável pelos dados da Plataforma SEEG (Sistema de Estimativas de
Emissões de Gases de Efeito Estufa),para o setor da agropecuária.
O IMAFLORA participa ativamente de espaços de discussões e grupos de trabalho, entre
eles: Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura – Fórum Agropecuária e Silvicultura e
Florestas Nativas; Grupo de Trabalho da Soja (GTS); Grupo de Trabalho do Cerrado
(GTC); Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) – Desenvolvimento do Guia de
Indicadores da Pecuária Sustentável; Grupo de Trabalho pelo Desmatamento Zero;
Observatório do Clima; Rede de Agricultura Sustentável (RAS); The Tropical Forest
Alliance; Comissão de Gestão de Florestas Públicas (CGFLOP).
Especificamente, a Iniciativa de Clima e Cadeias Agropecuárias executa diversos
projetos nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. Estes projetos envolvem múltiplos
atores: produtores rurais e organizações que os representam; governos, representantes
do Poder Judiciário, ONGs nacionais e internacionais. Os projetos tem como linha mestre
a promoção de uma agricultura de baixo carbono em todas as cadeias, com benefícios
sociais e econômicos para todas as classes de produtores e atores que vivem nos
territórios onde a produção agropecuária está instalada.

Objetivo da consultoria
O objetivo da consultoria é apoiar a equipe de Cadeias Agropecuárias na execução dos
diversos produtos que compõem os diversos projetos que a área executa. Grande parte
do trabalho de execução se refere à elaboração de: metodologias (procedimentos
metodológicos, roteiros de entrevistas, etc.), produzir revisões bibliográficas robustas,
levantar, analisar e sistematizar dados de fontes secundárias e primárias, redigir Notas
Técnicas, capítulos de documentos analíticos ou mesmo Relatórios completos,
reportando os resultados para os clientes e financiadores.

Formação desejada do Profissional:



Formação em Economia, Agronomia, Engenharia Ambiental ou Gestão
Ambiental;
Pós-graduação na área de Desenvolvimento Territorial Rural, Desenvolvimento
Regional, Economia do Desenvolvimento, Economia Agrícola, Economia Agrária
ou Economia dos Recursos Naturais;

Competências, Conhecimentos e habilidades desejados:









Desenvolvimento de metodologias para estudos socioeconômicos;
Condução de entrevistas
Intermediação de diálogos com múltiplos atores;
Extração e sistematização de dados de bancos de dados geográficos,
socioeconômicos e ambientais;
Análise de dados socioeconômicos e produção de recomendações;
Boa redação técnica e científica (rigor formal e clareza) de textos analíticos
complexos.
Boa capacidade de se expressar na língua inglesa (leitura, fala e redação de
textos em inglês) e na língua espanhola (desejável);
Possuir artigos publicados em revistas científicas, nacionais ou internacionais,
será considerado um diferencial;

Experiência profissional desejada:





Atuação no mercado financeiro com temas de finanças responsáveis, ou
Atuação com negócios de impacto e/ou investimentos de impacto; ou
Atuação junto a empresas com pesquisa e desenvolvimento de ações para
sustentabilidade no meio rural.
Atuação com processos de diálogo com múltiplas partes (multistakeholder)



Experiência em organização e condução e preparação de materiais para eventos
(seminários, oficinas, treinamentos);

Tipo de Contratação e funcionamento
Contrato de prestação de serviços com personalidade jurídica, exceto MEI
(Microempreendedor Individual), com prazo determinado. O prazo poderá ser reduzido
ou estendido através de comunicação entre as partes conforme acordado em contrato.
A estimativa é de uma demanda de serviços que pode variar conforme o portfólio de
projetos e a época do ano. Por isso, a empresa deve enviar a proposta financeira na base
de diária e hora de trabalho.
O consultor deve ter disponibilidade para viagens, reuniões virtuais e, pontualmente,
reuniões presenciais na sede do Imaflora em Piracicaba.
Os serviços específicos a serem prestados durante a vigência do contrato serão
demandados via OS (Ordens de Serviço) específicas.
Não haverá exclusividade entre as partes e o tempo de dedicação não será integral.
Não haverá subordinação, ficando a gestão das atividades e tempo dedicado a critério do
profissional contratado.
Os pagamentos por serviço serão feitos após entrega e aprovação final dos produtos
mediante emissão de Nota Fiscal.
Disponibilidade de início imediato após o término do processo de contratação.

Envio de Portfólios da Empresa e CV do Profissional a ser designado
Os interessados devem enviar o portfólio da empresa, uma carta de manifestação de
interesse com uma proposta financeira na base de diária e hora de trabalho e o
Curriculum Vitae do profissional que será designado para os trabalhos, até a meia noite
do dia 06/03/2018 para o e-mail: isabel@imaflora.org.

