Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
R. Barão de Solimões nº 12, Cj. Parque das Laranjeiras – Flores
CEP: 69058-250 - Manaus, Amazonas – Brasil
Tel/Fax: + 55 92 3347-7350
E-mail: idesam@idesam.org.br / Site: idesam.org

TERMO DE REFERÊNCIA
Nº. 01/2022
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR – ANALISTA DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO
PARA AMAZ ACELERADORA DE IMPACTO
1. Contexto e Justificativa

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) é uma
organização não-governamental sem fins lucrativos, com sede na cidade de Manaus, capital
do Estado do Amazonas. Desde 2006 o Idesam trabalha para promover a redução do
desmatamento e a conservação florestal, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento
sustentável na Amazônia (ver site).
Os programas e atividades do Instituto são desenvolvidos por profissionais diversificados e
altamente qualificados. Seus recursos financeiros são originários de doações e contratos de
pesquisas e suas ações são guiadas com o apoio de conselheiros de instituições renomadas
e auditores independentes, defendendo a ética e a transparência em todos os seus atos. O
Idesam acredita que a valorização da floresta em pé é o caminho fundamental para a
conservação da Amazônia, assim como para garantir seu papel na mitigação das mudanças
climáticas e manutenção do equilíbrio hidrológico global.
O Idesam em parceria com diversas organizações tem liderado a construção de um
“ecossistema de negócios de impacto” na Amazônia, principalmente através da AMAZ
Aceleradora de Impacto (ver site), aceleradora 100% dedicada ao empreendedor que atua
na Amazônia. A aceleradora surge a partir da evolução do Programa de Aceleração e
Investimento de Impacto da Plataforma Parceiros pela Amazônia. Após acelerar 30 startups,
explorar a riqueza e a diversidade do ecossistema de impacto amazônico e ser reconhecido
como o melhor programa de aceleração do norte do país, evoluímos naturalmente para uma
aceleradora de impacto.
O Idesam está buscando um Analista de Investimentos para gestão do portfólio de
negócios apoiados pela AMAZ, no âmbito financeiro, operacional e de impacto
socioambiental.
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2. Objetivo
●

Atuar na gestão e monitoramento de negócios sustentáveis na Amazônia, apoiados pelo
Programa de Aceleração e Investimentos da AMAZ, no tocante ao desempenho financeiro,
operacional e de impacto socioambiental.

3. Perfil do consultor:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ensino Superior Completo em: Administração, Economia, Contabilidade, Gestão Ambiental,
Engenharias e áreas afins.
Conhecimento avançado do pacote Office.
Conhecimento em modelagem e projeções financeiras.
Conhecimento em análise e construção de relatórios contábeis (DRE, DFC etc.).
Experiência com mensuração de impacto socioambiental e/ou análises de cadeias de valor.
Excelente capacidade de escrita, análise e síntese.
Conhecimento em gestão de riscos, negociação e intermediação de conflitos.
Proatividade, criatividade e pensamento sistêmico.
Experiência como empreendedor(a) de negócio/projeto próprio (diferencial).

4. Descrição das atividades/dos produtos:
●
●
●
●
●

Conduzir reuniões mensais de gestão e acompanhamento com negócios do portfólio.
Coleta e análise de indicadores financeiros dos negócios do portfólio (mensal e trimestral)
Coleta e análise de indicadores de impacto socioambiental dos negócios do portfólio.
Produzir relatórios financeiros e dashboard de resultados financeiro/impacto do portfólio.
Gestão de riscos e oportunidades, incluindo identificação e resolução de conflitos.

5. Informações sobre a consultoria:
●
●
●

Modalidade de contratação: Pessoa Jurídica (consultoria)
Remuneração: A definir pela experiência e perfil do candidato (apresentar intenção
na proposta).
Período de vigência: 5 meses, com possibilidade de renovação.
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6. Fonte Pagadora
Projeto AMAZ
7. Diversidade e inclusão social
O Idesam tem compromisso com a inclusão social e diversidade em nossa organização,
reforçado em nosso Programa de Integridade e Código de Ética e Conduta
(disponibilizados no site https://idesam.org/sobre), e isso se reflete nos processos de
recrutamento e seleção e tomada de preços. Nesse sentido, assumimos responsabilidades
no que diz respeito à luta antirracista, à promoção da equidade de gênero, inclusão de
pessoas LGBTQIA+ e Pessoas com Deficiência (PcD) e às demais interseccionalidades a
que uma instituição de fato diversa e inclusiva deve se atentar.
Desse modo, o Idesam encoraja fortemente a candidatura de pessoas não brancas,
mulheres, LGBTQIA+, PcDs, indígenas, quilombolas, migrantes e demais grupos
atravessados por violências, opressões e sub-representação nos espaços.
8. Sobre o processo
Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de intenções, para o e-mail
curriculo@idesam.org.br com o assunto ‘Analista de Investimentos – AMAZ’ indicando a
pretensão salarial e a disponibilidade para início das atividades. Na carta de intenções,
recomenda-se apresentar de forma sucinta, clara e objetiva: i) área de formação e descrição
do tempo (em anos) de atividade profissional e do tempo atuando em temas relacionados à
área da vaga; ii) resumo das principais atividades desenvolvidas referente à área da vaga;
iii) resumo do que conhece do Idesam na área e o que se vê contribuindo para que se atinja
a missão do Instituto; iv) contatos de referência para consulta (se necessário). Os candidatos
pré-selecionados serão convocados para entrevista.
O prazo para envio dos currículos até o dia 30 de janeiro de 2022.
Manaus, 11 de janeiro de 2022.
Paola Pacheco Bleicker
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