
OPORTUNIDADE Nº 035/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COORDENAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA TÉCNICO-CIENTÍFICA NA TEMÁTICA DA

CADEIA PRODUTIVA DO AÇAÍ NO AMAZONAS

Projeto: Negócios na Linha de Frente (Business on the Frontlines - BOTFL)
Departamento: Gestão do Conhecimento (GCON)
Programa: Programa de Soluções Inovadoras (PSI)
Tipo de contrato: Consultoria Pessoa Física ou Pessoa jurídica, a ser negociado
Vigência: 9 meses, a partir da assinatura do contrato
Período de inscrição: 18 a 23 de março de 2021

1. Contexto

A floresta amazônica é a maior e mais biodiversa floresta do mundo. Por milênios, humanos
viveram ao longo das margens do Rio Amazonas e seus afluentes. Hoje, há uma tensão crescente
entre um mundo moderno, cuja população está em rápido crescimento, e o mundo natural. Hoje a
floresta e seus habitantes estão ameaçados pelo desmatamento, caça ilegal, mineração e poluição.

Por mais de uma década, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) tem liderado esforços de
conservação na Amazônia, com foco no desenvolvimento econômico sustentável dos meios de
subsistência de comunidades tradicionais e indígenas que ajudam a fazer a floresta valer mais em pé
do que derrubada. Ao focar nos chamados Filhos da Floresta, a FAS busca equilibrar as realidades
econômicas da civilização humana com a necessidade de conservação ecológica.

Para promover essa estratégia, a FAS estabeleceu uma parceria em 2017 com o Programa
Negócios na Linha de Frente, da Universidade de Notre Dame, e assim tem desenvolvido soluções de
negócios mais sofisticadas para garantir que as comunidades ribeirinhas e indígenas mantenham
meios de subsistência que sustentem a floresta e suas famílias, a partir das análises e
recomendações sob olhar de cadeias produtivas amazônicas.

Na Universidade de Notre Dame, o Programa Negócios na Linha de Frente (Business on the
Frontlines - BOTFL, em Inglês) utiliza as habilidades dinâmicas de negócios para tratar de questões
como reabilitação pós-conflito, pobreza, economias ilegais, isolamento e preconceito. Alunos de
MBA e de outros cursos de pós-graduação de toda a universidade trabalham diretamente em
projetos com parceiros na área com o objetivo final de gerar empregos e estabelecer condições para
o crescimento econômico.

Muitos projetos do BOTFL se concentram na agricultura, infraestrutura e mineração. Outros
se estenderam ao microfinanciamento, desemprego juvenil, reabilitação pós-guerra civil,
incubadoras de empresas, saúde e nutrição, tráfico de pessoas e prontidão para desastres. Desde
2008, as equipes do BOTFL trabalharam em mais de 60 projetos em 30 países com mais de 25
parceiros. Isso permitiu que ao longo dos anos, as recomendações dos projetos pudessem criar
empregos, aumentar a subsistência de milhares de pessoas em todo o mundo e ajudar organizações
locais a incorporar uma mentalidade empresarial à serviço de suas comunidades.

A parceria entre as duas organizações assim, permite o desenvolvimento de pesquisa
técnica-científica e reúne informações sobre mercados e modelos de negócios. Em 2021, a cadeia
produtiva escolhida para estudo é a do açaí, que é amplamente difundida na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Rio Madeira. Após reuniões técnicas entre os times e os principais
atores envolvidos na dinâmica da cadeia produtiva e do negócio, as equipes preparam relatórios de
recomendações técnicas. Depois de concluído, a equipe de cada organização trabalha na
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implementação das recomendações feitas, e coordena ações de monitoramento e avaliação a fim de
avaliar o impacto das recomendações implementadas.

Com vistas a apoiar o processo de implementação do projeto, este Termo de Referência é
lançado.

2. Objetivo da prestação de serviço

Este Termo de Referência tem como objetivo a contratação de prestador de serviço para
coordenar a implementação do projeto de pesquisa sobre a cadeia produtiva do açaí, na região de
atuação da FAS (na RDS do Rio Madeira), elaborada e conduzida a partir da dedicação das duas
organizações - FAS e Universidade de Notre Dame, no âmbito do Programa Negócios na Linha de
Frente (Business on the Frontlines - BOTFL em Inglês).

3. Atividades a serem desenvolvidas

Atividade #1: Elaborar plano de trabalho, contendo metodologia de trabalho, cronograma de
entregas e entregas esperadas em cada atividade, a ser apresentado e validado junto à equipe
técnica da FAS, responsável pela implementação do projeto.
Atividade #2: Participar de reuniões técnicas de trabalho, realizadas 4 vezes por mês, para
alinhamento de equipe, definição de demandas, intercâmbio de dados e informações, bem como
endereçar as necessidades de dados que surgem durante as reuniões, para qualificar a pesquisa
sobre a cadeia produtiva do açaí.
Atividade #3: Elaborar, relatório norteador com os principais encaminhamentos, achados, desafios e
oportunidades da implementação do projeto de pesquisa.
Atividade #4: Elaborar, em conjunto com as duas organizações, documento técnico-científico de
recomendações, em Português e em Inglês.
Atividade #5: Elaborar, em conjunto com as duas organizações, documento técnico-científico, em
formato brochura, em Português e em Inglês. Este documento já tem um padrão pré-definido, que é
usado a cada ano, para cada cadeia produtiva estudada.

4. Entregas esperadas e cronograma de pagamento

O pagamento de cada etapa da prestação de serviço será feito mediante apresentação e
validação das entregas esperadas, durante a vigência do contrato, segundo o seguinte esquema:

Atividades Entrega esperada Prazo Remuneração

Atividade #1 Plano de trabalho (em Word e PDF) 31 de março de
2021

15%

Atividade #2 Relatório técnico de atividades parcial (em
Word e PDF), contendo os dados coletados,
encaminhamentos gerais das reuniões,
principais apontamentos da pesquisa e da
cadeia produtiva do açaí

31 de maio de
2021

15%

Atividade #3 Relatório técnico de atividades parcial e
atualizado  (em Word e PDF), contendo os
dados coletados, encaminhamentos gerais
das reuniões, principais apontamentos da
pesquisa e da cadeia produtiva do açaí

31 de julho de
2021

20%
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Atividade #4 Documento técnico de recomendações (em
Word), construído entre as partes, versão em
Português e em Inglês

30 de outubro
de 2021

20%

Atividade #5 Brochura (em Word) com as recomendações
para a cadeia produtiva, construído entre as
partes, em Português e em Inglês

10 de dezembro
de 2021

30%

Quaisquer modificações no escopo ou prazo devem ser previamente aprovadas pela
Coordenação responsável por este Termo de Referência e pelo projeto, assim como devem passar
pelo fluxo de aprovação com o(a) consultor(a).

5. Requisitos

● A prestação de serviço não requer presença na sede da Fundação Amazônia Sustentável,
porém requer disponibilidade para reuniões de trabalho com a equipe do projeto, e deve ser
realizada com o material próprio do/a consultor/a.

● A coordenação do projeto pode auxiliar, se necessário, na articulação (por exemplo, contato
telefônico, apresentação do consultor por meio de ofício) com outras organizações, a fim de
facilitar a obtenção das informações essenciais para a realização das atividades.

6. Habilidades e experiência necessária

O(A) consultor(a) deve ter a seguinte formação e experiência:
EDUCAÇÃO:

● Graduação em Economia, Biologia, Agronomia, Engenharia Florestal ou áreas correlatas.
● Pós-graduação na temática do projeto de pesquisa será considerado um diferencial.

EXPERIÊNCIA:
● Experiência em gestão e gerenciamento de projetos de pesquisa nas áreas de

bioeconomia, cadeias produtivas e cadeias de valor na região Amazônica.
● Experiência na produção e revisão de material técnico-científico e didático (artigos,

cartilhas, relatórios técnicos, resumos executivos)
● Conhecimento Avançado em Inglês (linguagem oral, escrito e leitura);
● Conhecimento Avançado nas ferramentas MS Office  (Google Drive, Google Meet);
● Conhecimento técnico-científico sobre questões ambientais e socioeconômicas na

Bacia Amazônica.

7. Período e vigência do contrato

9 meses a partir da data de assinatura do contrato. Previsão para início em março de 2021.

8. Materiais e infraestrutura

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

9. Propriedade intelectual

Todos documentos produzidos pelo(a) consultor(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.
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10. Condições gerais

O(A) consultor(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(a) consultor(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) consultor(a) ceder quaisquer
informações e/ou documentos objetos deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante. O(A)
consultor(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de acordo com os
mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética.

11. Procedimentos de inscrição

● Para candidatura à prestação de serviço, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de
oportunidade [link]

● O(A) candidato(a) deverá enviar via link:
○ Comprovações técnicas (produtos gerados em projetos OU portfólio) ou jurídicas

(contrato) de execução de atividades similares
○ Proposta técnica e orçamentária para a consultoria1, incluindo:

■ Dados da Pessoa Física ou Jurídica
■ Data da proposta técnica e orçamentária
■ Metodologia de trabalho
■ Cronograma de trabalho
■ Valor para realização da consultoria

○ Currículo. Caso a consultoria seja via PJ, enviar os currículos das pessoas que irão
realizar a consultoria.

● As propostas deverão ser enviadas até a data de 23 de março de 2021;
● O retorno será dado a todos os(as) candidatos(as).

Manaus, 18 de março de 2021

1 Modelo de proposta comercial, neste link.

Endereço em Manaus/AM - Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de novembro | Tel.: (55 92) 4009-8900
Endereço em São Paulo/SP - Rua Cláudio Soares, 72, Conj. 1.109, Edifício Ahead - Pinheiros | Tel.: (55 11) 4506-2900

www.fas-amazonas.org / fas@fas-amazonas.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVFf50a6cdm2dpmNXnNNSYSl4YUE_NoZC9VSFAofDA2sG2qg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ezbPA1kn89wkIvvJ5RtsMehdqXrrohJo/view?usp=sharing
http://www.fas-amazonas.org
mailto:fas@fas-amazonas.org

