
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE STORYTELLING 

 

1. Equipe de Conservação da Amazônia- ECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ 05.107.299/0001-00 com sede à SAS, Quadra 03, Bloco C, Ed. Business Point Salas 301 a 

304, Brasília-DF, estabelece e divulga normas para a realização do Processo Seletivo. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

  

 A Ecam é uma organização que atua pela integração entre o desenvolvimento 

socioeconômico e o equilíbrio ambiental. Desde 2002, busca promover ações inovadoras, 

motivadas pelo interesse da sociedade e alinhadas à conservação do meio ambiente. 

 A partir do respeito à cultura local e ao espaço de fala, trabalha na capacitação de 

pessoas, para que tenham instrumentos de proteção ambiental e adquiram conhecimento sobre 

a sua região. Com isso, visa contribuir com o desenvolvimento da sociedade de forma justa e 

orientado as tendências de economia verde. 

 Atualmente, a Ecam possui projetos com diferentes setores da economia, nacional e 

internacional, que fazem parte de suas duas principais iniciativas: Ecam Projetos Sociais e Ecam 

Negócios Sociais. 

 A Ecam Negócios Sociais atua com foco em iniciativas estratégicas com o setor privado, 

no relacionamento com stakeholders, na implementação de modelos de mecanismos 

financeiros e no desenvolvimento de boas práticas que potencializem resultados de 

investimentos sociais. 

 A Ecam NS tem um formato próprio de Negócio Social que promove a parceria entre 

setor público, privado, sociedade e preservação do meio ambiente, oferecendo benefícios 

como: potencialização de investimentos sociais, construção e implementação de processos de 

licenciamento social, melhoria do relacionamento com comunidades locais, além do impacto 

positivo no valor de mercado da marca do empreendimento, devido a sua contribuição ao 

desenvolvimento sustentável. 

 Por meio de uma profunda análise das atividades de impacto, a Ecam NS com toda 

expertise adquirida durante anos, oferece serviços personalizados que se adequam as 

necessidades de cada empresa parceira. Por isso, trabalhamos com empreendimentos que 

buscam soluções ou reduções de gargalos sociais e ambientais, promovendo a ação integrada 

em todos os seus setores de atuação e proporcionando o equilíbrio entre o desenvolvimento 



 
 

 

econômico, o bem-estar social e a preservação do meio ambiente, através de um modelo 

integrado de investimento social. 

 Com anos de experiência no mercado, a Ecam formou uma equipe sólida e 

multidisciplinar que se compromete em entregar soluções eficazes que garantam retorno para 

o negócio. Dessa forma, oferecemos diferentes formatos de serviços às empresas parceiras, 

assim como à sociedade. Sendo alguns deles: (1) Consultoria socioambiental e de 

relacionamento; (2) Análises socioambientais; (3) Processos de consentimento prévio, livre e 

informado; (4) Mediação de conflitos socioambientais; (5) Gestão de fundos e construção de 

mecanismos financeiros eficientes; (6) Compensação de carbono (REDD+). 

 

3. OBJETIVO DO PRESENTE TERMO  

  

 Atualmente a Ecam NS possui vários cases de sucesso e metodologia própria 

consolidada para atender as demandas do mercado. Dentro deste cenário, estamos buscando 

uma agência de storytelling capaz de nos ajudar na consolidação de todos os resultados, 

formatos e metodologias de atuação da Ecam Negócios Sociais em um material que possa 

atender nossas demandas de divulgação, e prospecção comercial. Algumas etapas previstas 

dentro deste processo: 

(1) Estudo de materiais, relatórios, vídeos, publicações e resultados da Ecam NS e do case com 

a PPA Solidariedade e com o Programa Territórios Sustentáveis, para conhecer e se aprofundar 

nos trabalhos desenvolvidos e na nossa forma de atuar; 

(2) Entrevistas com atores chaves dentro da Ecam NS e do case PPA Solidariedade e do Programa 

Territórios Sustentáveis para compreensão das particularidades, ações e projetos realizados, 

metodologia de relacionamento, e pontos de destaque na atuação da iniciativa; 

(3) Compilação e produção de conteúdo em texto, em formato de artigo online, que leve em 

consideração o público alvo – empresarial – que traga a narrativa completa da atuação, 

metodologia e resultados potenciais da Ecam NS e do case da PPA Solidariedade e do Programa 

Territórios Sustentáveis; 

(4) Revisão ortográfica dos materiais; 

 Outras etapas vislumbradas pela empresa candidata podem ser apontadas na proposta 

técnico comercial. 

 

 



 
 

 

4. REGIME DE EXECUÇÃO, MODALIDADE E TIPO DE CONTRATAÇÃO  

 

4.1. A empresa deverá apresentar proposta técnica, com detalhamento de cada etapa/entrega 

envolvida, com cotações de serviço, para o atendimento das demandas do presente edital, 

detalhadas adiante, até as 23h50 do dia 19/07/2021. Cada qual deverá descrever as 

condicionantes da própria empresa para a realização de serviço em cada modalidade.  

4.2. A empresa será avaliada por meio da proposta completa apresentada.  

4.3. O contrato terá duração de seis meses e o pagamento dos serviços contratados será feito 

por meio de apresentação de Nota Fiscal.  

4.4. As cotações deverão ser enviadas para o e-mail contato@ecam.org.br. Qualquer dúvida 

poderá ser esclarecida pelo mesmo contato de e-mail.  

4.5. Os produtos e serviços constantes neste Termo de Referência serão executados pela 

empresa contratada, sob supervisão Ecam. E os pagamentos ficarão condicionados a aprovação 

das entregas pela Ecam podem sofrer alterações em caso de atrasos. 

4.6. A empresa contratada deverá ter disponibilidade para participar de reuniões periódicas 

presenciais ou teleconferências, sempre que a Ecam julgar necessário.  

 

5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES  

 

5.1 Elaboração do conteúdo de 01 artigo online focada no case de sucesso da PPA Solidariedade 

em parceria com a Ecam NS em iniciativa de financiamento de apoio emergencial em resposta 

aos impactos da pandemia do COVID-19 na região norte do país. Essa publicação será parte do 

inicio de “coletânea online” de conteúdos produzidos para a Ecam NS. – PRODUTO 01 

5.2 Elaboração do conteúdo escrito de 01 artigo online completa focada no case de sucesso do 

Programa Territórios Sustentáveis, uma parceria de se iniciou através do trabalho da Ecam NS 

para a iniciativa privadas. E cresceu para um programa complexo e de vários anos que foi 

implementado pela Ecam Projetos Sociais e vários outros parceiros do terceiro setor e de 

organizações internacionais. Essa publicação será o segundo case publicado dentro da 

“coletânea online” de conteúdos produzidos para a Ecam NS. – PRODUTO 02 

5.3 Elaboração do conteúdo de 01 artigo online com temas associados aos metodologia, 

formatos de atuação, atividades e serviços desenvolvidos, resultados e lições aprendidas do 

processo que tem a Ecam NS como líder ou partícipe. Essa será a publicação principal da 

“coletânea online” de conteúdos da Ecam NS. – PRODUTO 03 



 
 

 

 

6. ENTREGAS  

  

 Após a contratação um cronograma de entregas será construído em conjunto com a 

empresa contratada e a Ecam.  


