
 

Adendo ao Termo de Referência para contratação de consultoria de comunicação para a 
Associação Rede de Sementes do Xingu (ARSX). 
 
São Paulo – SP, 10 de julho de 2020 
 
Respostas a perguntas enviadas sobre o TdR 
 
1). Tem um estudo maior sobre o público alvo que a campanha tem por objetivo atingir? Pode ser 
compartilhado? Com base nisso podemos saber quais as redes e tipos de conteúdo devemos 
priorizar e isso impacta diretamente no orçamento e projeto que queremos propor. 
 
R. O público-alvo da campanha é formado por: 
- Grupos de agronegócio e produtores rurais de médio e grande porte; 
- Empresas ligadas a grandes projetos de impacto ambiental, incluindo: 
Construtoras de grandes obras de infraestrutura 
Concessionárias de infraestrutura de logística e energia 
Mineradoras  
Consultorias ambientais de regularização e restauro florestal 
Engenheiros florestais independentes 
ONGs que trabalham com restauração 
 
2). Existem bancos de vídeos e fotos? Eles serão disponibilizados? 
 
R Imagens e vídeos serão disponibilizados pela ARSX, sendo a maior parte do acervo do ISA (Instituto 
Socioambiental). Existem ressalvas de uso que devem ser observadas, mas podem ser usadas para a 
campanha. 
 
3. Sobre os canais de comunicação especificamente o website terá o desenvolvimento de um novo 
dentro do projeto ou somente adaptação das mensagens ao existente?  
 
R. O site está em desenvolvimento por outro fornecedor, porém o direcionamento, estrutura e 
identidade visual deverão seguir recomendações e materiais da empresa contratada por esse TdR.  
 
4. Terá verbas para anúncios nos canais de comunicação de mídias sociais a parte ou será do 
orçamento da contratação da consultoria? 
 
R. O custo de veiculação não está incluído. A proponente poderá considerar canais não pagos, mídia 
espontânea, mídias sociais, parcerias e outras formas de divulgação. 
 
5. Quanto a produção de materiais de divulgação ela compreenderá somente a concepção da ideia e 
veiculação nos meios digitais ou terá material físico e impresso? 
 
R. Concepção de ideia e veiculação e também produção dos materiais, de acordo com a necessidade 
e alinhamento com o plano de marketing.  
 
6. Sobre a produção dos materiais de divulgação não há uma estimativa de quantidade e formatos 
de peças para cada canal. 
 
R. A agencia deverá fazer uma proposta sobre isso considerando orçamento informado. 



 

 
7. No que refere aos canais de comunicação da ARSX a vencedora do certame terá que cuidar do 
gerenciamento das mídias sociais e administração do website pelo período de vigência do contrato? 
 
R. Durante vigência do contrato, a comunicação desses canais de comunicação será compartilhada 
com a ARSX. 
 
 


