
 

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) Vocês podem dividir com a gente o Planejamento de Marketing desenvolvido e, mais 

especificamente, a parte que se relaciona com o objeto deste TdR onde se discrimine com 

mais clareza:  

a. Produto ou serviço que será trabalhado, bem como as soluções que esse produto ou 

serviço pretende resolver. 

b. Características já conhecidas deste público alvo  

i. o tamanho dele,  

ii. os canais que ele acessa,  

iii. como se dá o processo de compra e quem são os decisores (perfil: homem 

ou mulher, poder econômico, idade, pessoas do campo ou da cidade e etc),  

iv. qual é o tempo médio para concretização de um processo de venda 

v. Localização geográfica dos decisores e onde este público utiliza os produtos 

da ARSX em suas principais necessidades. 

Respostas: 

- Com relação a isso, o Plano de Marketing será compartilhado com a agência selecionada para 

realização do trabalho.  

- A ARSX é uma rede de coletores de sementes para recuperação de vegetação nativa e o principal 

objetivo de vendas da organização é a venda desse produto, para produtores rurais e empresas 

interessados em fazer restauração com o método da semeadura direta. 

- O público 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) Vocês podem dividir com a gente o manual da marca da ARSX e os arquivos abertos de 

editoração? 

R. Esses materiais poderão ser compartilhados após a contratação. 

 

3) A agência será escolhida por meio de uma proposta desenhada exclusivamente para a ARSX 

ou pelo repertório de projetos que ela já executou para outros clientes de outros 

segmentos? 

R. O critério de avaliação das propostas é o que foi definido pelo TdR: 

As propostas serão avaliadas considerando o balanço entre aspectos técnicos e comerciais, 

de acordo com a seguinte lógica: 

1. Capacidades da organização proponente e sua equipe técnica – PESO 2; 

2. Robustez e abrangência da abordagem metodológica aliada a bom entendimento das 

especificidades da ARSX – PESO 2; 

3. Preço – PESO 1. 

 

4) É aceitável que a proposta inicial seja um Draft do projeto final e que, ao longo do processo 

de imersão no cliente, pós conclusão do certame, façamos mudanças de rota oriundas do 

conhecimento adquirido com as partes envolvidas? 

R. O prazo de contrato é de apenas dois meses, por essa razão é relevante que esse tempo 

seja bem aproveitado para o planejamento e execução das atividades. Deverá haver um 

bom equilíbrio no uso dos recursos. A proposta deverá ser objetiva e exequível. 

 

5) Quais são os canais que vocês já utilizam hoje e quais os canais que vocês já têm expectativa 

de utilizar. 

R. A ARSX tem perfil em redes sociais e existe um site em fase de desenvolvimento. Outras 

sugestões para melhor aproveitamento desses canais e criação de novos canais podem 

ser sugeridas na proposta. 

 

6) Haverá um ponto focal, ou comitê, na ARSX e suas colaboradoras que contribuirá de forma 

técnica com a agência e com os profissionais destacados para o projeto? 

R. Sim, o trabalho deverá ser desenvolvido em alinhamento com os colaboradores da 

ARSX. 

 

7) Os custos de produção de Material Gráfico, conteúdo áudio visual, como por exemplo, 

filmes, chamadas, vídeo para redes sociais e etc, bem como os investimentos direcionados 

para impulsionamento de mídias sociais estão incluídas no valor proposto? Se não, existe 

um dimensionamento de quanto se tem para investir nisso?  



 

O orçamento do TdR deve incluir todos os materiais impressos, audiovisuais e digitais 

produzidos. O custo de veiculação não está incluído. A proponente poderá considerar canais 

não pagos, mídia espontânea, mídias sociais, parcerias e outras formas de divulgação. 

 

8) Pelo que entendemos, ao final dos 60 dias do contrato, vamos entregar um pack de 

estratégia (planejamento de campanha) e soluções de design (peças gráficas e audiovisuais) 

para que seja desdobrado ao longo de um período maior pela própria ARSX e suas 

colaboradoras. É essa a expectativa no certame?  

R. Sim, essa é a expectativa do certame. 

 

 


