
 
 

OPORTUNIDADE Nº 156/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS SOBRE RETOMADA ECONÔMICA VERDE NO CONTEXTO 

DA PANDEMIA 
 

Título da vaga: Contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento de 
pesquisa sobre retomada econômica verde no contexto da pandemia no 
Brasil, com foco na Bacia Amazônica  

Contatos: Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia(FAS/GEC) e 
SDSN-Amazônia 

Tipo de contrato:             Contrato individual, consultoria de pessoa física ou jurídica 
Prazo para inscrição:      24 de janeiro de 2021, às 23h59 horário de Manaus 
 

 

I. Perfil das Organizações  

 

● Green Economy Coalition (GEC): A Coalizão da Economia Verde (GEC) é uma das maiores 
alianças multissetoriais de organizações que busca promover ações para acelerar a 
transição para uma economia verde e justa. Seu objetivo é uma economia verde que 
beneficie primeiro as pessoas, especialmente os mais pobres, e respeite os limites 
ecológicos e a  diversificada. Tem uma rede crescente de membros (mais de 50 
organizações, atualmente), que está enfrentando alguns dos maiores desafios da 
atualidade: extrema pobreza, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, aumento 
da desigualdade e baixa governança. 

● Fundação Amazônia Sustentável (FAS):  Criada em 2008, a Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS) é uma organização brasileira que se dedica a conservar a Amazônia por 
meio da melhoria da qualidade de vida de comunidades tradicionais e indígenas. Há mais 
de 12 anos, a FAS trabalha em 581 comunidades remotas, beneficiando 39.420 pessoas 
(9.610 famílias) e conservando 10,9 milhões de hectares. Ao longo dos anos, a Fundação 
investiu mais de US$ 85 milhões em inclusão social, capacitação de base, educação, 
cadeias produtivas sustentáveis, pesquisa e desenvolvimento, empreendedorismo 
inclusivo, conectividade digital e cuidados básicos de saúde. A FAS tem quatro 
programas principais: Floresta em Pé; Educação, Saúde e Cidadania; Soluções 
Inovadoras; Gestão e Transparência. 
 

II. Contexto Geral  

A degradação do capital natural e a consequente perda da biodiversidade são            
preocupações sociais, econômicas e ambientais urgentes, mas que permanecem fora da maior            
parte das principais decisões econômicas tomadas pelos governos. Atualmente, a mais           

importante delas está relacionada à retomada econômica no contexto da COVID-19. A pandemia             
expôs as desigualdades estruturais e a falta de resiliência de nossas economias. As Estratégias de               
Recuperação Econômica Pós-COVID ativas em muitos países são geralmente bem dotadas de            

recursos e antecipam reformas significativas. Um total de US $11,8 trilhões em pacote de              
estímulo Pós COVID já foi implementado por governos ao redor do mundo. De acordo com um                
relatório recente do Fórum Econômico Mundial (WEF, em inglês), priorizar a natureza e integrar              

o capital natural na tomada de decisões econômicas e políticas poderia criar 395 milhões de               
empregos e mais de US $10 trilhões em valor anual de negócios até 2030. No entanto, até o                  
momento, poucos países tomaram medidas para integrar e priorizar a proteção do capital             
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natural na tomada de decisões econômicas no contexto de recuperação econômica no âmbito             
do COVID-19. O progresso nessa integração tem sido lento, com exceção do "Acordo Verde              

Europeu", e poucos dados estão disponíveis sobre a retomada econômica verde em países em              
desenvolvimento. Este trabalho, financiado pelo Programa Economics for Nature (E4N),          
coordenado pela Green Economy Coalition (GEC) e realizado no Brasil através do Hub de              

Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia (FAS/GEC) visa suprir a demanda por dados e              
propor recomendações que possam ser replicadas no Brasil, com foco na Bacia Amazônica. 

 

 
III. Objetivos 

Geral 

O objetivo geral desta consultoria é desenvolver uma pesquisa detalhada sobre o            

impacto das medidas tomadas no âmbito das políticas fiscais, orçamentárias, monetárias e            

comerciais no contexto da pandemia provocada pelo COVID-19, levando em consideração como            

essas medidas buscam ou não integrar no centro de suas decisões o capital natural para               

influenciar planos de recuperação econômica verde no Brasil, com foco na Bacia Amazônica, e              

também propor recomendações replicáveis.  

Adicionalmente, visa-se identificar um indicador de recuperação COVID de capital          

natural. Os estudos de caso farão uma revisão da integração do capital natural nas Políticas de                

Recuperação Econômica da COVID até o momento e farão recomendações sobre onde a             

integração pode ser fortalecida agora e no futuro. 

 

Específicos 
 

● Coleta e sistematização de dados para mapear gargalos e políticas de retomada verde             

em execução no Brasil e Bacia Amazônica 

● Mapear medidas positivas para integrar o capital natural na recuperação econômica,           

incluindo políticas orçamentárias, fiscais, monetárias e comerciais (como políticas que          

apóiam o florestamento) em comparação com medidas orçamentárias, fiscais,         

monetárias e comerciais negativas que minam o capital natural (como incentivos fiscais e             

comerciais para desmatamento) 

● Buscar entender o que impulsiona essas decisões e como elas podem ser mais             

sustentáveis e alinhadas com uma integração nacional mais ampla do capital natural na             

tomada de decisões econômicas. 

● Análise e desenvolvimento do Indicador COVID de Recuperação do Capital Natural           

(NCCRI, em inglês)  

● Apoiar a implementação das ações de advocacy que serão realizadas pelo Hub de             

Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia para a disseminação das recomendações           

geradas pela pesquisa sobre como os países podem sustentar e conservar o capital             

natural na recuperação econômica pós COVID 
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IV. Eixos de trabalho e atividades 

 

Os eixos de trabalho, atividades e resultados esperados são: 
 

1. Fase 1 -  01 de fevereiro à 15 de março 

a. Atividades 
i. Realização do plano de trabalho detalhado, incluindo expectativas de         

conteúdo, localidades alvos, tipo de análise, metodologia e        

levantamento bibliográfico. 
ii. Mapeamento preliminar das medidas políticas, orçamentárias, fiscais,       

monetárias e comerciais positivas e negativas no que tange à integração           

do capital natural no contexto de retomada econômica no âmbito da           
pandemia do COVID-19. 

iii. Apoiar o Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia na           

construção do Glossário Colaborativo com termos técnicos praticados        
pelo Ecossistema de Economia Verde e Bioeconomia Amazônica 

iv. Apoiar o Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia na coleta            

e atualização de dados do GE Tracker - Green COVID-19 referente aos            
países Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela 

v. Entrega de esboço geral do relatório 
 

2. Fase II - Versão preliminar - 15 de março à 15 de maio  
a. Atividades 

i. Entrega da primeira versão do relatório técnico a ser entregue em           

formato .docx e .pdf. O relatório da análise deve abranger: Análise e            
Mapeamento das medidas políticas, orçamentárias, fiscais, monetárias e        
comerciais positivas e negativas no que tange à integração do capital           

natural no contexto de retomada econômica no âmbito da pandemia do           
COVID-19. Coleta de apontamentos, sugestões e questionamentos da        
equipe de revisão do relatório 

ii. Apoiar o Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia na coleta            
e atualização de dados do GE Tracker - Green COVID-19 referente aos            
países Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela 

 
3. Fase III- Relatório Final - 15 de maio à 15 de junho de 2021 

a. Atividades 

i. Entrega da versão final do relatório técnico. 
ii. Caso ocorram questionamentos e/ou sugestões na versão preliminar, é         

necessária a devida evidenciação do atendimento às demandas. Elaborar         

em formato de nota técnica explicativa, para os casos de          
questionamentos técnicos. Em caso de sugestão, caso seja declinada,         
evidenciar a justificativa. 

iii. Versão preliminar do Atlas de Recuperação Econômica (incentivos        
econômicos) que reflita as decisões tomadas centradas na valorização         
do capital natural com foco na Amazônia Brasileira e Países amazônicos 
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4. Fase IV - Ações de Advocacy  - 15 de junho de 2021 à 15 de setembro de 2021  

i. Apoio à publicação e disseminação do Atlas de Recuperação Econômica          
e do Glossário Colaborativo do Ecossistema de Economia Verde         
Amazônica em evento de lançamento virtual, no qual o relatório será           

divulgado 
 

V. Remuneração e cronograma de pagamento  

 

Serão negociados diretamente entre o contratante e o(a) Contratado(a) condicionados ao 
critérios: 

1. 20% do valor total - assinatura do contrato junto à entrega da fase I 
2. 20% do valor total - entrega da primeira versão do Relatório Técnico 
3. 40% do valor total - entrega da versão final do Relatório Técnico 
4. 20% do valor total - referente às atividades de advocacy 

 

VI.  Período de vigência do contrato 

 
07 meses e 15 dias a partir da data de assinatura do contrato.  

Previsão para início em 01 de fevereiro de 2021 
 
VII. Materiais e infraestrutura 

 
Os materiais de trabalho são de propriedade do(a) consultor(a). As diagramações dos 

materiais (Atlas, Glossário e Relatório) serão de responsabilidade da contratante.  

 
VIII.  Propriedade 

 

Todos documentos produzidos pelo(a) contratado(a), fruto deste Termo de Referência,          
inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do                
contrato e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor(a) para outros fins             

após autorização do Contratante.  
 
XI. Considerações gerais 

 

O(A) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários,           
sociais e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a                
contratação.  

Não será proporcionado ao(à) Contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de           
trabalho, de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por               
enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato. 

Será vedado ao(à) Contratado(a) ceder quaisquer informações e/ou documentos objetos          
deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante. 

O(A) Contratado(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência,           

de acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética. 
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XII. Procedimentos de inscrição:  

 

Para se candidatar à consultoria, o/a candidato/a deve preencher o formulário de 
oportunidade (neste hiperlink). 
 
O (A) candidato (a) deverá enviar: 

● Uma breve carta de apresentação explicando por que você é o(a) profissional para a 
condução desta pesquisa. Conte-nos também sobre sua experiência de trabalho com 
economia inclusiva e bioeconomia amazônica. 

● Envio de portfólio de produtos e projetos desenvolvidos 

● Proposta com metodologia de execução, orçamento detalhado para a realização das           
atividades considerando impostos e encargos necessários; 

● Currículo. 
 

 
 

Manaus - AM, 22 de dezembro de 2020 
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