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Gerente de Comunicação, Proforest Brasil 

Você é apaixonado pelo trabalho com questões ambientais e sociais? Você é um comunicador natural que 

entende como engajar partes interessadas, sensibilizar e construir influência através da demonstração de 

conhecimento e experiência técnica? Você é capaz de trabalhar em múltiplas plataformas, criar diferentes 

tipos de conteúdo e ajudar a organizar um ambiente de trabalho dinâmico? 

Baseado em Brasília, você liderará as atividades de comunicação interna e externa para nossa operação 

da América Latina, trabalhando dentro de uma equipe global. Essa é uma excelente oportunidade para 

integrar-se a uma equipe global e usar uma ampla gama de habilidades em uma organização que trabalha 

em ritmo acelerado na vanguarda da compra e produção responsável de commodities agrícolas. Além de 

trabalhar em português, o inglês é nosso idioma de trabalho global, e nos engajamos em países de língua 

espanhola como Argentina e Paraguai.  

Estamos comprometidos com os princípios de igualdade, diversidade e inclusão em nossas práticas de 

emprego, e acolhemos a diversidade como um fator chave para nosso sucesso. Pessoas negras, LGBTQ, 

indígenas, quilombolas e/ou deficientes são igualmente bem-vindas e incentivadas a se candidatar. 

Resumo da Posição 

A Proforest Brasil procura um profissional de comunicação experiente para apoiar a comunicação interna 

e externa do nosso trabalho técnico, em programas financiados por subvenções e projetos de consultoria 

a clientes, construção de competências e treinamento. Com um foco no engajamento de partes 

interessadas e captação de recursos, essa função será central para nossa estratégia de crescimento e na 

forma de ampliar a escala do nosso impacto. Essa posição é para alguém que busca ser parte de uma 

organização guiada por sua missão, onde se pode estar envolvido tanto no nível estratégico como 

operacional, trabalhando com um time de pessoas competentes e motivadas no Brasil e em todo o 

mundo.  

. 

Responsabilidades Regionais 

Você será gerente de comunicação no Brasil, trabalhando diretamente com as equipes técnicas e 

operacionais, com a de responsabilidade de: 

• Engajamento de partes interessadas – mapear, identificar e engajar partes interessadas

relevantes (para projetos individuais ou para a estratégia regional do Proforest)

• Captação de recursos – apoiar a equipe gestora na identificação e mapeamento de fontes de

financiamento potenciais, bem como apoiar o desenvolvimento de propostas

• Escrita – trabalhar com a equipe técnica na identificação de temas e tópicos para criar maior

sensibilização quanto ao nosso trabalho, identificando potenciais meios de comunicação para

artigos e blogs



• Criação de conteúdo – ajudar as equipes técnicas a desenvolver conteúdo convincente com a

mensagem correta para a audiência correta, utilizando ferramentas como PowerPoint, Word e

imagens

• Treinamento e construção de competências– apoiar as equipes em geral no crescimento de suas

próprias habilidades de comunicação, através de apoio individual e treinamento formal

• Comunicação interna– apoiar o compartilhamento de conhecimento e fluxo de informação na

região

• Eventos – apoiar eventos regionais (online, pessoais, híbridos), incluindo treinamentos

promovidos pelo Proforest, e identificar oportunidades pela Proforest se engajar a outros eventos

• Edição de textos – editar e revisar relatórios e documentos

Responsabilidades Globais 

Você também será parte de uma equipe global de comunicação, com responsabilidade sobre projetos e 

plataformas utilizadas em todo o mundo e atividades conjuntas: 

• Marca global – representar critérios regionais e contribuições a projetos globais

• Estratégia de comunicação – contribuir para a estratégia global e atividades planejadas

• Atualização de website – gerenciar atualizações regionais, incluindo projetos, novos participantes

e vagas

• Canais de mídia social – planejar e criar conteúdo regional para contas globais no Twitter e

LinkedIn, bem como explorar redes regionais e oportunidades de engajamento

• Biblioteca de fotos – atualizar o repositório central de imagens com fotos relevantes para a região

• Tradução – coordenar a tradução de conteúdos

• Gestão de projeto – fornecer um único ponto de contato em projetos que necessitam de design

ou outro requisito global, assegurar a gestão efetiva de projeto e realização do trabalho

• Liderança de projeto – assumir responsabilidade e liderança estratégica para uma de nossas

plataformas ou processos globais

Com o que você poderá se envolver 

➢ Liderar a estratégia de engajamento de partes interessadas para o  Protocolo do Cerrado quando

este entrar em nova fase

➢ Desenvolver micro site para um toolkit de uma commodity ou programa regional como este aqui

para carne

➢ Elaborar atualizações e organizar traduções para nosso website ou criação de reportagens

fotográficas como essa sobre o Soy Learning Journey

➢ Apoiar nossas equipes técnicas em todo necessário, desde webinars a publicações, fotografias

para apresentações – você pode ver um pouco do nosso trabalho ao redor do mundo em 2021

Experiência / Requisitos 

• Ao menos 4 anos de experiência em gestão de comunicação e engajamento de partes 
interessadas em um campo ou setor afim

• Experiência em mídia ou engajamento de partes interessadas no Brasil

https://www.cerradoprotocol.net/
https://www.beeftoolkit.net/inicio
https://www.beeftoolkit.net/inicio
https://proforest.exposure.co/visiting-soy-farms-in-mato-grosso-brazil
https://www.proforest.net/news-events/events-webinars/2021-highlights/


• Familiaridade com plataformas digitais e principais canais de mídia social

• Habilidade com o pacote MSOffice (trabalhando com modelos em Word, PowerPoint, Excel)

• Boa capacidade de edição, revisão e escrita, bem como trabalho em vídeo e áudio

• Alto nível de organização com experiência na gestão de múltiplos projetos, idealmente com

equipes globais

• Fluência falada e escrita em português e proficiência em inglês

Sobre o Proforest 

Proforest é uma organização guiada por sua missão, com mais de 20 anos de histórico apoiando a 

transição para a produção e compra responsável de commodities agrícolas e florestais. Somos um grupo 

sem fins lucrativos com uma presença global na América Latina, África, Europa e Sudeste da Ásia, e 

trabalhamos com governos, o setor privado e a sociedade civil para alcançar resultados positivos para as 

pessoas, a natureza e o clima nos locais onde commodities agrícolas são produzidas. 

Nossos clientes são marcas bem conhecidas, como Unilever, Nestlé, PepsiCo e Mars, e alguns dos maiores 

traders e produtores integrados do mundo, incluindo Cargill, Olam, Wilmar e Cofco. Nós combinamos 

nosso trabalho de consultoria com programas de longo prazo apoiados por instituições financiadoras, com 

todo lucro reinvestido no alcance de nossa missão. 

Como aplicar 
Envie seu CURRÍCULO e uma carta de apresentação em inglês e português 

para recruitment@proforest.net, com "PIBR Comms Manager" na linha de assunto. Inclua também 

a sua expectativa de salário mensal (bruto, em BRL, sob regime de contratação CLT).

Apenas os candidatos selecionados serão contatados. 

Proforest é um empregador de igualdade de oportunidades. 

mailto:recruitment@proforest.net

