
A área de Marketing do Instituto Four é a responsável pelo relacionamento 
institucional e pela comunicação com todos os públicos interessados nos programas 
geridos pela organização. Você será a pessoa responsável por estabelecer o nome e 
a marca do Instituto Four como a maior organização de formação de lideranças do 
Brasil e da América Latina, além de propagar o trabalho e o impacto das marcas da 
nossa organização, com o ProLíder, o Four Summit e outras iniciativas. 

Temos um sonho ambicioso de poder fazer com que a nossa marca continue 
crescendo e gerando maior impacto para mais talentos ao redor de todo o Brasil, e 
queremos você nos ajude a responder: como esse sonho pode se tornar realidade? 

Aqui, você terá a oportunidade de participar da estruturação da área ainda em 
estágio inicial dentro do Instituto Four em um ambiente com grande oportunidade de 
crescimento. Acreditamos que temos muitas histórias marcantes e emocionantes 
para contar, e precisamos de uma pessoa que saiba gerir esta orquestra de maneira 
habilidosa. 

Estamos nos dedicando para transformar o Brasil em um lugar mais justo e 
queremos a sua ajuda.

Competências necessárias

Boa comunicação com pessoas de diferentes perfis e vivências

Senso de responsabilidade sobre as suas próprias entregas

Foco para entregar os resultados necessários

Conhecimentos (ou vontade de aprender rápido) sobre as diferentes formas 
físicas e digitais de tornar uma marca conhecida

Capacidade de colaboração para trabalhar em equipe de maneira fluida

PROLÍDER

OPORTUNIDADE NO INSTITUTO FOUR

PESSOA RESPONSÁVEL DE
MARKETING E COMUNICAÇÃO



Algumas das responsabilidades esperadas
para a Pessoa Responsável Marketing e
Comunicação:

Desenvolver estratégias e rotinas de trabalho que estejam alinhados com os 
objetivos estratégicos de marketing da organização, os quais irá ajudar a 
desenvolver

Maximizar o número de pessoas que conhecem e se relacionam com o trabalho 
da organização

Atualizar rotineiramente os canais de comunicação do Instituto Four

Gerenciar e atingir objetivos de mídias sociais

Acompanhar performance de marketing por canal e por estágio do funil de 
atração de talentos

Manter relacionamento com leads que tem interesse em se manter próximos do 
Instituto Four

Contribuir com outros projetos do Instituto Four para além da área de Marketing 
e Comunicação, necessariamente

No Instituto Four, acreditamos que pessoas que trabalham juntas e que tenham 
energia, senso de responsabilidade e confiança umas nas outras têm todas as 
ferramentas necessárias para serem bem-sucedidas. Também acreditamos que 
um ambiente de trabalho precisa refletir a diversidade das populações a que 
atende. No caso do Instituto Four, sempre buscamos formar um time que seja 
diverso em gênero, raça/cor, idade, etnicidade, culturas e crenças.

No Instituto Four, acreditamos que só reclamar não muda - e, da mesma forma 
como incentivamos os participantes dos nossos programas, levamos para o nosso 
coração a crença de que precisamos dar espaço, reconhecimento e visibilidade 
para que lideranças possam construir um legado.

Cultura e Valores

bit.ly/novasvagasfour2022
PARA SABER MAIS E SE CANDIDATAR



PROLÍDER

A área de Comercial B2B e Relacionamento Institucional dentro do Instituto 
Four é a responsável por  vender (pré-venda e pós-venda), além de manter o 
contato e engajamento com todas as organizações que mantém algum tipo de 
relação conosco. Você será responsável por conectar o Instituto Four e buscar 
sinergias com empresas e instituições que tenham interesse em nossas 
iniciativas.

Estamos dando novos passos, criando novas iniciativas e consolidando as que já 
existem, expandindo o impacto gerado por elas. Buscamos uma pessoa que 
possa ajudar a nos guiar pelos caminhos necessários para chegar a novos 
parceiros estratégicos, novos relacionamentos comerciais e para que possamos 
aumentar ainda mais a capilaridade do Instituto Four por meio da presença 
forte em todas as regiões do Brasil. Você terá contato com grandes players do 
mercado brasileiro e representará uma organização em franco crescimento, 
que será ainda mais acelerado com o seu trabalho.

Aproveite o espaço do Instituto Four para se inserir em um ambiente com alta 
visibilidade, apoiado por grandes referências brasileiras.

OPORTUNIDADE NO INSTITUTO FOUR

COMERCIAL B2B E
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Competências necessárias
Boa comunicação com pessoas de diferentes perfis e vivências

Senso de responsabilidade sobre as suas próprias entregas

Capacidade de articulação com diferentes pessoas e organizações

Boa capacidade de aprendizado para ganhar propriedade sobre as 
diferentes atuações do Instituto Four e vendê-las

Atitude de iniciar parcerias e conversas com empresas e organizações que 
ainda não conhecem o trabalho do Instituto Four



Crie novos contatos institucionais com organizações e empresas 
interessadas nos serviços do Instituto Four

Desenvolva e execute estratégias para aumentar a capilaridade de 
parceiros que o Instituto Four tem ao redor do Brasil

Mantenha o contato (pré-venda e pós-venda) com empresas e 
organizações que compram os serviços do Instituto Four - em especial as 
empresas que trouxer para a nossa carteira de clientes

Trabalhe em conjunto com os times de iniciativas para ajudá-las a chegar 
mais longe, tendo papel transversal na organização

Realize prospecção de novos parceiros e apoiadores pessoa física e pessoa 
jurídica

No Instituto Four, acreditamos que pessoas que trabalham juntas e que 
tenham energia, senso de responsabilidade e confiança umas nas outras têm 
todas as ferramentas necessárias para serem bem-sucedidas. Também acre-
ditamos que um ambiente de trabalho precisa refletir a diversidade das popu-
lações a que atende. No caso do Instituto Four, sempre buscamos formar um 
time que seja diverso em gênero, raça/cor, idade, etnicidade, culturas e cren-
ças.

Acreditamos que só reclamar não muda -  e, da mesma forma como incentiva-
mos os participantes dos nossos programas, levamos para o nosso coração a 
crença de que precisamos dar espaço, reconhecimento e visibilidade para 
que lideranças possam construir um legado.

Cultura e Valores

bit.ly/novasvagasfour2022
PARA SABER MAIS E SE CANDIDATAR

Algumas das responsabilidades esperadas
para a Pessoa de Comercial B2B e
Relacionamento Institucional:



PROLÍDER

A área de operações e produtos do Instituto Four é a área responsável pela realização 
das atividades das nossas iniciativas. Você será uma das pessoas que contribuirão 
para garantir que todas as nossas atividades ocorram de maneira fluida e eficiente.

Dentro do Instituto Four, temos uma maneira de trabalhar que envolve a distribuição 
de times por projetos e por áreas funcionais. Esta estrutura de gente permite que as 
pessoas da organização trabalhem de maneira mais coordenada e, para isso, envolve 
muito planejamento, colaboração e organização. Você contribuirá para esses 
planejamentos e será a pessoa responsável pela operacionalização do dia-a-dia do 
Four, transitando entre todas as áreas da organização.

Esta é uma oportunidade para você que busca aprender como trabalhar em equipes 
eficientes e que entregam muito resultado, em um ambiente de alto crescimento 
aliado ao propósito de tornar o Brasil mais justo por meio da formação de líderes com 
representatividade.

OPORTUNIDADE NO INSTITUTO FOUR

ANALISTA DE OPERAÇÕES E PRODUTOS

Competências necessárias
Boa comunicação com pessoas de diferentes perfis e vivências

Senso de responsabilidade sobre as suas próprias entregas

Capacidade de organização em ambientes de alta complexidade e de reso-
lução de problemas não-estruturados

Capacidade de colaboração para trabalhar em equipe de maneira fluida



Auxiliar os colaboradores com as demandas do dia-a-dia

Auxiliar na criação de peças e materiais para os times

Contribuir para a organização do fluxo de trabalho do Instituto Four de 
maneira que todas as rotinas sejam cumpridas e que todos estejam 
trabalhando de maneira eficiente

Atuar em conjunto com os times de iniciativas, relacionamento institucional 
e marketing para garantir que as operações simultâneas do Instituto Four, 
que (em muitos casos) acontecem em mais de um estado, aconteçam de 
maneira fluida, previsível e de acordo com o planejado

É esperado que a pessoa Analista de
Operações e Produtos tenha as seguintes
responsabilidades

No Instituto Four, acreditamos que pessoas que trabalhem juntas e que 
tenham energia, senso de responsabilidade e confiança umas nas outras têm 
todas as ferramentas necessárias para serem bem-sucedidas. Também acre-
ditamos que um ambiente de trabalho precisa refletir a diversidade das popu-
lações a que atende. No caso do Instituto Four, sempre buscamos formar um 
time que seja diverso em gênero, raça/cor, idade, etnicidade, culturas e cren-
ças.

Acreditamos que só reclamar não muda - e, da mesma forma como incentiva-
mos os participantes dos nossos programas, levamos para o nosso coração a 
crença de que precisamos dar espaço, reconhecimento e visibilidade para 
que lideranças possam construir um legado.

Cultura e Valores

bit.ly/novasvagasfour2022
PARA SABER MAIS E SE CANDIDATAR


