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Resumo 

O objetivo deste relato é realizar a comprovação da influência do cargo de Gerente de 

Comunicação do setor de Gente e Gestão do Time Enactus UFPA. Este tema mostra-se  

relevante visto que a garantia de um fluxo de informação adequada influencia diretamente na 

eficiência de suas atividades. Neste sentido, primeiramente será introduzida uma breve 

explicação da estrutura organizacional do Time Enactus UFPA, em seguida será realizado 

uma explanação referente aos problemas ocasionados por esta estrutura e posteriormente os 

benefícios da criação do cargo de Gerente de Comunicação para a maior eficiência do Time. 

Ademais, a metodologia aqui adotada é a observação participante da experiência do autor ao 

participar da criação deste cargo.  
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Abstract 

The objective of this report is to make proof of the influence of the position of communication 

manager of the people and management team of the team Enactus UFPA. This theme is 

relevant since the guarantee of an adequate information flow directly influences the efficiency 

of its activities. In this sense, a brief explanation of the organizational structure of team 

Enactus UFPA will be introduced, then an explanation will be made regarding the problems 

caused by this structure and subsequently the benefits of the creation of Position of 

communication Manager for the greatest efficiency of the team. Moreover, the methodology 

adopted here is the participant observation of the author's experience when participating in the 

creation of this position.  
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INTRODUÇÃO 

Para introduzir este relato, é necessário uma breve descrição do Time Enactus UFPA, 

no qual esta experiência está inserida. 

O Time Enactus UFPA foi fundado no final de 2014 com um pequeno grupo de jovens 

universitários que mais tarde deram início ao Projeto Cíclica. Em 2015, o Time Enactus 

UFPA participou do Encontro Nacional Enactus Brasil (ENEB) 2015 na Liga Rookie, e com 

muita dedicação teve o privilégio de ser o Time campeão. 

O Encontro Nacional é como um termômetro para saber se o trabalho dos Times 

Enactus de todo Brasil estão gerando resultados capazes de gerar impactos sociais. Como 

Time vencedor, houve o sentimento de crescer e se desenvolver ainda mais. Assim, o Time 

criou Departamentos administrativos como Gente e Gestão, Captação de Recursos e 

Marketing, além de mais dois projetos, Fiero e Costuraê. 

Em 2017 o Time Enactus UFPA começou a  ganhar reconhecimento na Universidade 

Federal do Pará, devido a sua conquista de 3° Lugar da Liga Principal durante o ENEB deste 

ano. Este fato garantiu uma ótima oportunidade para propagar a imagem do Time, tendo em 

vista que a UFPA é a maior Universidade do Norte. 

Com a criação de outros projetos, o Time obteve um grande crescimento em massa na 

quantidade de membros, chegando a possuir cerca de setenta e cinco membros ativos. Dessa 

forma, foi necessário a criação de uma nova estrutura organizacional, a fim de atender o seu 

alto crescimento de membros e de demandas. Devido a sua estrutura organizacional complexa 

e o número elevado de participantes sucedeu falhas na comunicação interna do Time. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RUÍDOS DA COMUNICAÇÃO  

Com o crescimento do Time, o Presidente do Time, adotou  uma nova estrutura 

organizacional, a fim de melhorar a eficiência das atividades, como pode ser melhor 

visualizado a seguir: 



 
 

 

 

 

 

Cabe aqui explanar as atribuições de cada área, para a melhor compreensão, por parte 

do leitor, dos efeitos decorrentes dessa estrutura organizacional. 

Compete ao Presidente zelar pelo bom andamento, organização e administração do 

Time Enactus UFPA e de seus projetos. Representando a entidade de forma ativa e passiva, 

judicial e extrajudicialmente. Assim como, representar o Time na Rede Enactus e manter a 

relação com está. 

Aos Vices Presidentes (VP) cabe garantir, junto com o Presidente, o bom 

funcionamento dos Departamentos e dos Projetos do Time, auxiliando o Corpo de Liderança 

(Líderes dos Departamentos e Projetos). Assim como, representar o Presidente, caso 

necessário, em quaisquer de suas funções. Vale ressaltar que os Vices Presidentes possuem 

cargos diferentes, sendo: VP de Operações, responsável por auxiliar diretamente os líderes de 

Departamentos, e o VP de Projetos, responsável por auxiliar diretamente os líderes de projetos 

e o desenvolvimento e prospecção de indicadores. 

A outra área a ser avaliada da estrutura organizacional é o Corpo de Liderança (CL), 

composto por sete líderes, em que cada líder é responsável por um Departamento ou Projeto. 

Cada Departamento e Projeto possui a quantidade de membros que o seu Líder julgar 

necessário para atender as necessidades e para concluir o seu planejamento no decorrer do 

ciclo. 



 
 

 

 

 

Entretanto, essa estrutura organizacional tornou-se complexa e passível de falha, 

devido ao seu crescimento acelerado. Ao lidar com uma equipe com grande número de 

pessoas é inevitável, caso não haja um cargo responsável exclusivamente pelo controle do 

fluxo de informação, a presença de falhas no processo de comunicação. Assim, ao adquirir um 

grande número de integrantes, a Enactus UFPA tornou-se suscetível a este acontecimento.   

Dessa forma, no decorrer do ciclo verificou-se o aumento na presença de brechas na 

comunicação interna no Time. Problemas estes, que dificultavam, e até impediam, um maior 

desenvolvimento dos projetos e departamentos, ou seja, do Time como um todo, ocasionando 

dessa forma prejuízos às comunidades beneficiadas.  

Essas inúmeras brechas no fluxo de informação interna do Time tornava-se uma 

grande “bola de neve” de prejuízos. Os integrantes de setores dentro de cada projeto não 

tinham uma comunicação eficiente e clara com o seu líder, gerando dessa forma informações 

insuficientes para a realização das atividades. Consequentemente, o líder, ao repassar estas 

informações, já com a presença de brechas, aos outros líderes de projeto, líderes de 

departamentos (marketing, gente e gestão e captação de recursos) e  seus superiores (vice 

presidente de projeto e operações) os erros na informação apenas cresciam a cada 

transferência, como um grande e desorganizado telefone sem fio.  

As consequências dessa situação foram devastadoras e extremamente prejudiciais para 

o desenvolvimento dos integrantes do Time. Como por exemplo o grande número de 

solicitações de serviços, por parte dos quatro projeto existentes dentro do Time, que 

chegavam com extremo atraso e de uma só vez nos departamentos. Solicitações como criação 

de campanha visual, planejamento de marketing, assessoria de imprensa, execução de 

reuniões gerais para tomada de decisões importantes, recrutamento de novos membros, 

auxílio financeiro, entre outros.  

É importante ressaltar neste momento que os departamentos, Marketing, Gente e 

Gestão e Captação de Recursos, são constituídos por universitários, os quais como qualquer 

outro membro da Enactus, precisam conciliar trabalho voluntário com estágio acadêmico e 

graduação. Dessa forma, pelo fato destas solicitações chegarem com grande atraso aos 

departamentos responsáveis por realizá-las, criava-se um grande estouro de demandas 

urgentes ao mesmo tempo.  



 
 

 

 

 

Assim, devido a brechas na informação repassada de membros para líderes e líderes 

para seus vice presidentes, o número de solicitações de serviços não realizados ou realizados 

de forma eficiente, ou seja, não condizente ao requisitado originalmente pelo projeto, crescia 

a cada dia. Dessa forma, proporcionando demandas atrasadas, desmotivação, falta de 

integração e empatia entre membros do Time, ocasionando problemas interpessoais entre 

membros de projetos e membros de departamentos.  

Pensando nisso, para a realização eficiente das atividades foi necessário a criação de 

uma nova metodologia de comunicação, a fim de garantir uma melhor performance do Time e 

consequentemente resultados para as comunidades beneficiadas.  Assim, o Departamento de 

Gente e Gestão do Time Enactus UFPA fundou o Setor de Comunicação, no qual um dos 

membros de Gente e Gestão assumia o cargo de Gerente de Comunicação. 

GERENTE DE COMUNICAÇÃO 

Nesse contexto, o Gerente de Comunicação foi designado a melhorar o fluxo de 

informação e a integração do Time. Assim, as principais funções desempenhadas são: 

1. Lista de Transmissão 

Está atividade tem como finalidade enviar avisos instantâneos para todos os membros 

do Time, via lista de transmissão através de um aplicativo de mensagens instantâneas. 

Estes avisos são de suma importância para informar as datas e os locais das reuniões 

gerais, assim como potencializar as mensagens enviadas pelos membros divulgando as 

ações do Time, como capacitações para a comunidade, treinamentos internos, entre 

outros. Além  de auxiliar o Corpo de Liderança quando há a necessidade de mobilizar 

os membros do Time para realizar tarefas que nem sempre tem a ver com seus 

respectivos projetos ou departamentos. Dessa forma, diminuindo a probabilidade de 

quebra de informação entre projetos e departamentos.    

2. Boletins Informativos 

A cada quinze dias é publicado o Boletim Informativo preparado pelo Gerente de 

Comunicação. Para realização dessa tarefa é solicitado ao Corpo de Liderança e ao 

Corpo Executivo o envio por email um breve, mas detalhado, relato das principais 

atividades que estão sendo realizadas pelos departamentos e projetos. Dessa forma, o 



 
 

 

 

 

Gerente de Comunicação compilava todas as informações recebidas e montava o 

Boletim Informativo. O principal objetivo com a preparação desses boletins é a 

garantia do acesso às informações das atividades realizadas por todos os integrantes do 

Time. Sendo assim, todos os membros permanecem cientes desses dados. Essas 

informações são repassadas não somente para os membros, mas também para o 

professor conselheiro do Time e o Corpo Alumni, a fim de garantir que estes possam 

verificar as principais pendências dentro dos projetos e departamentos e onde podem 

ser úteis no processo de resolução de problemas.  

3. Reuniões Gerais 

Duas vezes no mês é realizadas as Reuniões Gerais (RG) que tem como objetivo 

debater assuntos referentes ao Time e  alinhar os projetos e departamentos. As RGs 

são de extrema importância, pois além de alinhar os projetos e departamentos, é um 

momento de integração, onde os integrantes do Time podem se encontrar e ter um 

contato pessoalmente. Dessa forma, criando oportunidade de amizades e empatia entre 

as pessoas. O Gerente de Comunicação é responsável por organizar a RG, verificando 

datas e horários que mais se adeque a realidade dos membros. Assim, deve evitar que 

a RG seja marcada no mesmo dia e horário das atividades realizadas pelos projetos e 

departamentos, como reuniões semanais fixas, visitas nas comunidades, ações, 

treinamentos, entre outros.  

Além dessas atividades, o Gerente de Comunicação vive em constante contato com os 

membros do Time. Ele é a pessoa que os integrantes devem se sentir a vontade para tirar 

eventuais dúvidas sobre os acontecimentos do Time. Além disso, o Gerente de Comunicação 

recebe diverso feedbacks dos membros referente ao Corpo Executivo e de trabalho do líder. 

Dessa forma, este representa a voz dos membros do Time perante o Corpo Executivo e o 

Corpo de Liderança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a experiência relatada neste trabalho, verificou-se o restauração do fluxo de 

informação, este antes repleto de brechas de comunicação. Assim, garantindo líderes bem 

informados, solicitações de serviços detalhadas e adiantadas, maior integração e empatia por 



 
 

 

 

 

parte dos membros do Time. Além disso, gerou um grande aumento no desenvolvimento dos 

projeto, visto que suas solicitações de atividade passaram a ser executadas e entregues 

pontualmente e de maneira exemplar. 

Assim, comprovou-se a influência do Gerente de Comunicação para o 

aperfeiçoamento na comunicação interna do Time Enactus UFPA. Visto que suas atividades 

criadas e desenvolvidas por ele tornaram-se algo fundamental para a fluidez das informações 

e integração do Time. 


