
  

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA  

TERMO DE REFERÊNCIA 03/2021 

 

Projeto: Territórios Amazônicos – TerrAmaz 

Serviço: Consultoria Técnica em Desenvolvimento de Negócios Agroflorestais para uma Rede 

de Cafeicultores em Cotriguaçu-MT. 

1. CONTEXTO 

 A ONF Brasil, empresa de direito privado, brasileira, filial da ONF International, criada 

em 1999 para a implementação do Projeto Poço de Carbono Peugeot/ONF Brasil na Fazenda 

São Nicolau em Cotriguaçu – MT. Tem como atual missão: Desenvolver a gestão do ambiente 

florestal com a diversificação de atividades produtivas sustentáveis e replicáveis, para integrar 

viabilidade econômica com impactos socioambientais positivos. Está responsável pela 

implementação do Projeto Territórios Amazônicos – TerrAmaz no sítio piloto em Cotriguaçu – 

MT, em parceria com o Instituto Centro de Vida (ICV). 

 O Projeto TerrAmaz, financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), sob 

coordenação geral do CIRAD, tem como objetivo geral: Apoiar os territórios Amazônicos na 

implementação de sua política de combate ao desmatamento e transição para um modelo de 

desenvolvimento que permita combinar desenvolvimento econômico de baixo carbono e 

conservação de ecossistemas. Será implementado em 4 países e 5 sítios piloto (Cotriguaçu e 

Paragominas no Brasil, Guaviare na Colômbia, Yasuni no Equador e em Madre de Dios do 

Peru). 

 O sítio piloto de Cotriguaçu tem como objetivo geral o Planejamento Territorial e 

Transição Agroecológica de Atividades Produtivas, e como objetivos específicos: 

1- Desenvolver uma ferramenta e metodologia de engenharia territorial adaptada ao 

contexto local e apoiar planejamento e gestão de uso da terra; 

2- Promover práticas sustentáveis e estabelecer redes de propriedades piloto; 

3- Testar mecanismos de financiamento inovadores para apoiar a transição 

agroecológica. 

O Projeto TerrAmaz também complementa um ecossistema de ações em execução na 

região, com objetivos convergentes de desenvolvimento sustentável, como o Programa REM 



Mato Grosso, Estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI), Plano Estadual de Agricultura 

Familiar, Programa de Revitalização da Cafeicultura no Estado de Mato Grosso e a Rede de 

Produtores Orgânicos da Amazônia (REPOAMA). 

1.1 Contexto da Seleção da Cafeicultura na Região como uma das Cadeias Produtivas 

Beneficiadas pelo Projeto TerrAmaz. 

Depois da pecuária, a cafeicultura é a atividade produtiva mais desenvolvida na região 

Noroeste de Mato Grosso. Após um longo período de declínio da cultura na região, um projeto 

de revitalização da cafeicultura promovida pelo governo do Estado foi iniciado em 2018, 

baseado em genética de alta produtividade, insumos externos e irrigação, para atender a um 

mercado convencional bastante competitivo.  

A Fazenda São Nicolau em busca de desenvolver atividades produtivas para atingir a 

viabilidade econômica da propriedade, integrada a sustentabilidade ambiental, ao mesmo 

tempo que possibilite a expansão dos impactos positivos para a comunidade local, incluiu a 

cafeicultura em seu leque de diversidade de atividades produtivas em desenvolvimento, 

considerando um estudo publicado pelo Projeto PETRA indicando a viabilidade de desenvolver 

a cafeicultura em sistemas agroflorestais na Fazenda São Nicolau e em conjunto com 

agricultores locais, sobretudo, pelas práticas convencionais não serem coerentes com o 

contexto de mudanças climáticas e os objetivos de geração de impactos socioambientais 

positivos. 

Com intuito de promover o desenvolvimento de um produto diferenciado pela 

qualidade, com maior rentabilidade, resiliência frente as mudanças climáticas e impacto 

socioambiental positivo, as ações do Projeto TerrAmaz para esta cadeia focarão na seleção de 

propriedades para instalação de unidades demonstrativas para implementação de boas 

práticas de adubação, manejo e diversificação da produção, objetivando também a formação 

de uma rede de produtores.  

2.  OBJETIVOS DO TDR 

2.1 Objetivo Geral  

Contratação de consultoria técnica que contribuirá com a execução do objetivo 

específico 2 do Projeto TerrAmaz: Promover práticas sustentáveis e estabelecer redes de 

propriedades piloto em Cotriguaçu, com foco nas Unidades Demonstrativas de café 

agroflorestal. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Análise e modelagem econômica da Unidade Demonstrativa da Fazenda São Nicolau. 

- Capacitação da equipe técnica TerrAmaz para desenvolver, analisar e recomendar planos de 

desenvolvimento de negócios agroflorestais para agricultores familiares. 

 



3. ETAPAS PREVISTAS  

3.1 – UD Fazenda São Nicolau 

3.1.1 Análise e Modelagem Econômica do Sistema Agroflorestal  

Revisão e aperfeiçoamento do design agroflorestal, espécies chave, análise econômica já 

elaborada. Modelagem financeira do arranjo agroflorestal buscando baixar custos e analisar a 

viabilidade de irrigação.  

3.1.2 Projeto de Execução e Mecanização Agrícola com Estratégia de escalonamento.   

Revisão e dimensionamento do plano de mecanização, recomendação de aquisição de 

implementos e avaliação de viabilidade de colheita semi mecanizada compartilhada. Limites de 

compactação de solo, redução de operações, operações conjuntas e critérios técnicos 

operacionais.  

3.1.3 Assistência Técnica de Tratos Culturais, Adubação e Controle Fitossanitário 

Recomendação de manejo, produção de adubos e defensivos, de preferência produzidos na 

propriedade com insumos orgânicos ou a partir de processos no sistema agroflorestal. 

3.2 – UDs Agricultores Familiares 

3.2.1 Capacitação em Desenvolvimento de Negócios Agroflorestais para Agricultores 

Familiares.  

Formação da equipe técnica do projeto TerrAmaz para apoiar a transição e o desenvolvimento 

de negócios agroflorestais para agricultores familiares produtores de café no âmbito da 

Unidade Demonstrativa implementada e no contexto de propriedade. 

 

4. PRODUTOS ESPERADOS 

4.1 Diagnóstico de visita técnica com orientações de atividades após 15 dias da viagem de 

campo 

4.2 Projeto de Desenvolvimento do Negócio Agroflorestal da Fazenda São Nicolau; 

4.3 Projeto Executivo e de Mecanização Agrícola. 

4.4 Relatório Técnico com especificações de Tratos Culturais, Adubação e Controle 

Fitossanitário;  

4.5 Capacitação em Desenvolvimento de Negócios Agroflorestais para Agricultores familiares 

em transição agroflorestal, com apostila de orientação de análise de negócios agroflorestais. 

4.6 Apresentação resumida da consultoria em PPT 

 

5. PRAZO DE CONTRATAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS 

O Contrato deverá ser assinado até o dia 16 de julho de 2021. 



Produto 4.1: A visita deve ser realizada entre o dia 01 e 31 de agosto de 2021 e o relatório 

entregue 15 dias após a visita 

Produto 4.2, 4.3 e 4.4: Deverá ser iniciado a partir dia 19 de julho de 2021 e entregue até dia 

30 de setembro de 2021. 

Produto 4.5 e 4.6: Podem ser iniciados a partir do dia 01 de setembro de 2021 e entregue até 

dia 15 de dezembro de 2021 

 

6. ATRIBUIÇÕES ALMEJADAS DO CONSULTOR (A) 

- O consultor (a) pode ser uma pessoa ou grupo de pessoas, desde que apresente a proposta 

através de um CNPJ; 

- Formação em técnico agrícola, engenharia florestal ou agronomia; 

- Experiência com elaboração de Análises Financeiras de Sistemas Agroflorestais; 

- Experiência de pelo menos 03 anos com sistemas agroflorestais ou agroecológicos; 

- Experiência em ministrar cursos de capacitação em Desenvolvimento de Negócios 

Agroflorestais; 

- Experiência com mecanização agrícola de sistemas agroflorestais; 

- Conhecimento básico sobre as cadeia produtiva e manejo da cafeicultura; 

- Conhecimento básico sobre a cadeia produtiva de produtos madeireiros de nativas e exóticas; 

- Afinidade com questões de igualdade de gênero, inclusão de jovens e populações indígenas; 

- Conhecimento mínimo sobre sistemas de Certificação e Conformidade Orgânica no Brasil; 

- Bom desempenho por comunicação por WhatsApp, e-mail e demais programas de 

videoconferência; 

- São desejáveis alta capacidade de relacionamento interpessoal, comunicação, organização, 

pontualidade, seriedade, honestidade, flexibilidade, proatividade e autonomia. 

 

7. MODELO CONTRATUAL E REMUNERAÇÃO 

- O contrato será firmado detalhando os itens solicitados e prazos para a prestação de serviço 

e pagamento; 

- O pagamento será realizado em até 10 dias uteis após a validação da entrega de cada produto 

e emissão de nota fiscal correspondente.  

- A remuneração será negociada a partir da proposta apresentada para cada produto.  



8. OBSERVAÇÕES GERAIS 

- A proposta de remuneração apresentada para cada produto deve ser referente a quantidade 

de horas técnicas ou diárias utilizadas, apresentando também o valor das horas ou dias 

necessários para a conclusão de cada produto; 

- Está previsto que a equipe técnica do Projeto TerrAmaz poderá contribuir com o 

desenvolvimento dos produtos com a disponibilização e levantamento de dados em campo se 

necessário, entre outras, desde que indicado previamente na proposta apresentada; 

- As despesas com transporte, hospedagem, alimentação e outras que ocorram durante as 

visitas a campo estarão a cargo da contratante; 

- O (A) consultor (a) contratado (a) deverá ter disponibilidade para iniciar o trabalho a partir do 

dia 19/07/2021; 

- A visita técnica deverá ser de 3 a 5 dias em campo + tempo de viagem;  

- Validação dos relatórios 5 dias (tempo de leitura e revisão); 

- Previsão de 1 revisão de relatório por produto; 

- Os relatórios deverão ser entregues em formato word, PDF e apresentação geral em PPT. 

- A apresentação resumida deverá conter entre 7 e 12 slides com as principais informações e 

recomendações da consultoria, o design será o modelo padrão de apresentações do TerrAmaz 

fornecido pela ONF Brasil. 

 

9. PROCESSO DE SELEÇÃO 

Encaminhar a seguinte documentação no e-mail thomas.saulo@gmail.com até o dia 

09/07/2021 com o assunto “Consultoria Café Agroflorestal – TerrAmaz”: 

- Proposta de conteúdo para cada Produto Esperado com detalhamento de valores e 

horas/dias necessários, prazo de início e finalização dentro do estabelecido neste termo de 

referência. 

- Carta de apresentação com motivações para realização da consultoria; 

- Curriculum Vitae no técnico responsável; 

- Referência de ao menos 2 projetos de consultoria em sistemas agroflorestais realizados, se 

possível com resumo do trabalho e contato de referência; 

- Dois dias e horários disponíveis para realização de uma entrevista, entre os dias 12 e 13 de 

julho de 2021; 

Obs. A entrevista será realizada pelo programa de videoconferência Google Meet, onde serão 

solicitados mais detalhes sobre o conteúdo dos produtos esperados, sobre os projetos de 

mailto:thomas.saulo@gmail.com


consultorias em sistemas agroflorestais realizados e também avaliado e negociado o valor da 

remuneração referente ao conteúdo proposto e ao recurso disponível. 

- A confirmação da contratação será anunciada até o dia 15/07/2021. 

 

 

A ONF Brasil valoriza a diversidade de gênero, racial e cultural em suas atividades. Por isso, 

incentivamos candidaturas de mulheres, negras/os, indígenas, pessoas com deficiência, de 

diferentes origens e orientações sexuais ou crenças religiosas. 

 

 


