TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS CERTIFICADOS
O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA® – é uma associação civil sem
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995.
Nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma
destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável dos
recursos naturais. Nessa perspectiva, o IMAFLORA® desenvolve ações com objetivo de conciliar a
conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento local valorizando a sociobiodiversidade.
Saiba mais em www.imaflora.org.
Objetivo:
O Imaflora está selecionando um(a) prestador de serviço com experiência comprovada em avaliação
de impactos socioambientais a ser contratado por prazo determinado de até 3 meses (Out/21 –
dez/22) para prestação de serviços de avaliação de impactos dos serviços ecossistêmicos
certificados para o projeto “Economia Comunitária Inclusiva no Amapá. Construção de Cadeias de
Valores”.
O projeto visa desenvolver uma nova economia de base comunitária nos territórios do Arquipélago
do Bailique e do Beira Amazonas, localizados no estado do Amapá, pautado em estratégias de
organização comunitária, estruturação da cadeia de valor do açaí, fortalecimento da gestão e
governança, boas práticas de manejo, conservação dos recursos naturais, adoção de padrões de
certificação socioambientais e fortalecimento da educação.
O prestador de serviços será responsável por conduzir a análise de impacto socioambiental da
experiência de adoção do Procedimento de Serviços Ecossistêmicos FSC pela cooperativa
comunitária do projeto, incluindo a identificação dos principais desafios, aprendizados,
oportunidades e benefícios gerados neste processo. O objetivo é que o estudo possa servir como
instrumento de engajamento interno do grupo de manejadores certificados e também contribuir
para evidenciar, ao mercado e à sociedade, os diferenciais da produção certificada da cooperativa,
podendo inclusive fomentar o apoio de novos patrocinadores. Por fim, espera-se que o estudo da
“experiência” da cooperativa sirva como exemplo para outras organizações comunitárias que
buscam demonstrar o impacto positivo de suas atividades para o clima e o meio ambiente.
Escopo do serviço:

•

•
•
•
•
•
•

Análise de impactos socioambientais de adoção do Procedimento de Serviços
Ecossistêmicos FSC pela cooperativa comunitária do projeto do projeto conforme descrito
no parágrafo acima;
Descrever a história do processo de conquista das declarações FSC de serviços
ecossistêmicos pela cooperativa;
Realizar entrevistas com todas as partes interessadas, entre elas: financiadores,
organizações parceiras, lideranças das cooperativas, cooperados;
Realizar pesquisa de dados primários e secundários com parceiros do projeto, fontes
oficiais, trabalhos acadêmicos e publicações pertinentes para fundamentação da análise;
Manter interface e alinhamento com a equipe do projeto do IMAFLORA®;
Participar das reuniões de alinhamento com a equipe do projeto do IMAFLORA®;
Apresentar relatório mensal de ações e resultados.

Competências e Qualificações desejadas:
Formação acadêmica: Superior completo nas áreas afins. Pós-Graduação e/ou cursos em áreas
afins.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiência comprovada de no mínimo 5 anos na área de avaliação de impactos socioambientais;
Experiência comprovada com a temática “Serviços Ecossistêmicos”;
Facilidade no relacionamento interpessoal;
Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores sociais;
Habilidade para trabalhar com demandas simultâneas e prazos;
Orientação para resultados;
Pensamento inovador e atitude colaborativa;
Facilidade na sistematização de informações;
Proatividade/diligência;
Organização, comprometimento, motivação, concentração, criatividade e flexibilidade;
Domínio do Office;
Excelente comunicação verbal e escrita;

Serão considerados diferenciais:
•
•
•

Conhecimento e/ou experiência em trabalhos com sistemas de certificação socioambientais
(ex.: FSC, Orgânico Brasil);
Conhecimento e/ou familiaridade com o Procedimento de Serviços Ecossistêmicos FSC –
Demonstração de Impactos e Ferramentas de Mercado;
Conhecimento e/ou experiência em trabalhos voltados à realidade de organizações
comunitárias e pequenos produtores na região amazônica.

•

Conhecimento e/ou experienciais em metodologias e sistemas métricos diversos, incluindo
SROI;

Condições para execução do serviço:
• Contrato de Prestação de Serviços através de pessoa jurídica devidamente constituída;
• Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível com o escopo do serviço;
• Regularidade com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras compatíveis com seu
ramo de negócio;
• Ter conta corrente jurídica para a realização dos pagamentos (até a data da contratação);
• O(a) consultor(a) designado(a) para a execução do serviço deverá ter vínculo comprovado com a
empresa que será contratada;
• Considerar o período de 20/09/2021 a 20/12/2021 para o planejamento das atividades e execução
do serviço relacionado no escopo do presente TdR;
• Remuneração compatível com o mercado;
Orientações e prazos para envio de proposta:
Os interessados deverão enviar e-mail para Marcelo (mtcarpin.ext@imaflora.org), até 15 de
setembro de 2021, com o título: Imaflora/projeto Açaí – Profissional de Avaliação de Impactos dos
Serviços Ecossistêmicos, contendo:
• Currículo;
• Carta e vídeo de 1 minuto justificando interesse, capacidades para o trabalho e pretensão salarial;
• Portifólio (opcional);
• No mínimo um profissional de referência (nome, cargo, instituição, telefone e e-mail).
Somente os candidatos selecionados por meio da avaliação de currículos serão contatados e
convocados para entrevista. Currículos sem carta e vídeo de interesse não serão considerados.
“O IMAFLORA incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de
mulheres, negros e negras, indígenas, pessoas com deficiência, membros da comunidade LGBTQI+,
de todas as partes do Brasil e de outros países, jovens e idosos para citar alguns”.

