
 

Termo de Referência para  
Contratação de Coordenador(a) 

de Comunicação para a rede Origens Brasil® 
 

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora – é uma associação civil sem 
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995. 
 
Nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas 
uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável 
dos recursos naturais. www.imaflora.org  
 
Nessa perspectiva, o Imaflora desenvolve ações com objetivo de conciliar a conservação dos 
recursos naturais com o desenvolvimento local valorizando a sociobiodiversidade. 
 
O Imaflora também é o administrador do Origens Brasil® (www.origensbrasil.org.br), uma rede 
que defende caminhos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, a partir da valorização 
das atividades econômicas das populações tradicionais e povos indígenas, suas culturas e modo 
de vida. 
 
Objetivo do serviço: 
 
Coordenar a implementação da estratégia de comunicação e marketing da rede Origens Brasil®, 
fazendo a gestão dos fluxos e processos de comunicação e dos prestadores de serviço, além de 
manter o relacionamento e a interface com o Imaflora (administrador da rede), os parceiros e 
membros da rede. 
 
Escopo do serviço: 
 

• Coordenar os processos, produtos e entregas relacionados ao Plano de Comunicação e 
Marketing do Origens Brasil® e monitorar a execução; 

• Planejar e implementar anualmente o plano de ação da comunicação do Origens Brasil®   

• Acompanhar, analisar os perfis/canais Origens Brasil® e das ações de RP (imprensa) e 
propondo melhorias; 

• Realizar reuniões de pauta com assessoria de imprensa e digital do Origens Brasil®.  
Brifar e acompanhar o trabalho de imprensa, mediando a relação com o Imaflora e com 
as empresas membro; 

• Participar de reuniões com áreas de marketing e comunicação das empresas membros 
do Origens Brasil®; 

• Desenhar e apoiar implementação da estratégia de geração de valor compartilhado e 
engajamento para os membros da rede (empresas, Instituições de apoio e 
comunidades); 

http://www.imaflora.org/
https://youtu.be/_6xbOzOgMGM


 

• Desenhar e implementar a estratégia de campanha/comunicação de produtos com a 
marca Origens Brasil® em parceria com empresas, incluindo contratação de 
fornecedores, controle de cronograma, criação de estratégia, roteiros e demais 
materiais necessários para a execução; 

• Realizar reuniões periódicas de planejamento e acompanhamento com a equipe 
Origens Brasil®; 

• Participar de reuniões semanais de status com a equipe Origens Brasil; 

• Realizar reuniões de relacionamento com os parceiros, Imaflora, Florestas de Valor e 
membros da rede; 

• Acompanhar, pautar e supervisionar a cobertura de eventos e ativações; 

• Coordenar grupos de trabalho de comunicação em rede, desenvolvendo plano de 
comunicação interna e executando em todas as frentes (empresas, instituições de apoio 
e comunidades) 

• Apoiar os eventos da rede e reuniões de governança; 

• Orçar, contratar e se relacionar com prestadores de serviços (arte, vídeo, materiais, 
brindes e etc); 

• Controlar execução do orçamento e execução das ações previstas nos projetos 
envolvendo a comunicação; 

• Utilizar os canais internos do Imaflora para compartilhar informações sobre o Origens 
Brasil®; 

• Realizar a gestão dos canais de comunicação do Origens Brasil®, como site, redes sociais, 
contatos e mensurar resultados; 

• Realizar relatórios de comunicação para financiadores e parceiros; 

• Criar estratégia de conteúdo e supervisionar a execução; 

• Desenhar o fluxo interno de processos para operacionalizar a estratégia de comunicação 
dentro do Origens Brasil®. 

 
Competências e Qualificações desejadas: 
 
Formação acadêmica: Superior completo nas áreas de Comunicação e/ou Marketing. Pós 
Graduação e/ou cursos em áreas afins. 
 

• Experiência na área de comunicação e/ou marketing para atender as características e 
requisitos citados acima; 

• Habilidade de coordenar processos internos e fornecedores 

• Capacidade de articulação e para trabalhar em rede; 

• Orientação para resultados; 

• Atitude colaborativa; 

• Facilidade na sistematização de informações; 

• Organização, comprometimento, criatividade e flexibilidade; 

• Comunicação fácil e dinâmica; 

• Facilidade no relacionamento interpessoal; 



 

• Pensamento inovador e atitude colaborativa; 

• Proatividade/diligência; 

• Domínio do Office, Internet, ferramentas de SEO (Google Analytics, Adwords, etc.), 
redes sociais; 

• Excelente comunicação verbal e escrita; 

• Inglês (leitura e escrita). 
 
Condições para execução do serviço: 
 
• Contrato CLT; 
•  Remuneração compatível com o mercado; 
•  Dedicação de 40 horas semanais; 
•  Disponibilidade para estar na sede do Imaflora, em Piracicaba, duas vezes no mês; 
•  Disponibilidade para viagens esporádicas. 
•  Disponibilidade para início trabalho em 05.09.22, com previsão de viagem para Alter do chão 
em evento da rede entre 19 a 22/09.  
 
Orientações e prazos para envio de proposta: 
 
Os interessados deverão enviar e-mail para comunicacao@imaflora.org, até 31 de julho de 
2022, com o título: Imaflora/Origens Brasil® – Coordenador(a) de comunicação, contendo: 
 
• Currículo e vídeo com apresentação pessoal (de até 1 min e 30 seg); 
• Carta justificando interesse, capacidades para o trabalho e pretensão salarial; 
• Portfólio (opcional); 
• Uma referência profissional (nome, cargo, instituição, telefone e e-mail). 
 
Somente os candidatos selecionados por meio da avaliação de currículos serão contatados e 
convocados para entrevista. Currículos sem carta de interesse não serão considerados. 

 
“O Imaflora incentiva a diversidade e para isso preza por consultorias e/ou prestações de 
serviço por empresas e pessoas que tenham condutas éticas e morais e estimulem a 
pluralidade em sua equipe e vida”. 

 
 
 
 
 
 


