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Dia desses, durante uma aula de gestão de projetos em meu curso de 
MBA, me chamou a atenção a unanimidade com que meus colegas 
verbalizavam a dor de ser um profissional na área de comunicação: 
sempre envolvidos no final dos projetos, quando o tempo para 
entrega é curto demais para uma análise adequada da solicitação e, 
geralmente, quem faz o pedido, já diz como, quando e onde, 
agradecendo a execução e sem margem para questionamentos.  
 
Com a mesma rapidez com que uma barraca de pastel na feira 
prepara “dois de carne e um de queijo”, o departamento de 
comunicação é solicitado a entregar um projeto, uma campanha, 
uma solução para o baixo engajamento...  
 
Para mudar essa percepção, é importante observar se os processos 
de comunicação estão bem implementados, pois eles vão ajudar a 
manter as atividades de maneira ordenada e chegar ao resultado 
esperado. Além disso, ter uma estratégia efetiva da organização que 
norteie o trabalho diário é essencial. 
 
Pensando nisso, resgatei um livro que ganhei anos atrás chamado 
“Os 27 desafios que todo chefe deve enfrentar”. O autor, Bruce 
Tulgan, oferece um passo a passo para a gestão de equipes, mas que 
pode ser facilmente adaptado para outras realidades. Logo no início, 
ele destaca: 
  

“Qualquer gerente lhe dirá a mesma coisa: apagar incêndios faz parte do trabalho. Esse é 
um ciclo muito difícil de quebrar, pois, quando surge um problema grave, ele precisa ser 

enfrentado. [...] 
Muitos gerentes já fizeram a si mesmos a seguinte pergunta: como posso obter progressos 

reais quando tenho tantos incêndios para apagar? 
Mas deveriam estar se questionando o seguinte: quanto dos incêndios mais frequentes 
poderiam ser evitados totalmente ou em grande parte, ou pelo menos ter seu impacto 

reduzido de forma significativa? Com antecedência? Com muita antecedência? E durante 
cada etapa do processo? 

A resposta é: a maioria deles.  
(TULGAN, 2014, p. 14 e 15)” 

 



É realmente um desafio virar esse jogo, mas para desempenhar um 
papel consultivo, é preciso conquistar alguma previsibilidade sobre o 
que acontece no seu dia, na sua semana, no mês e nos grandes 
projetos. Com isso, selecionei algumas dicas do livro que podem ser 
aproveitadas para te ajudar estar à frente. Confira: 
  

1.     Faça o planejamento diário 
Como se diz em inglês: first things first, ou seja, faça o mais 
importante primeiro, e seu planejamento é o mais importante. 
Não comece seu dia abrindo o e-mail ou participando de uma 
reunião. É claro que existem exceções e, vez ou outra, você terá 
que “entregar um pastelzinho” ou participar de uma reunião como 
sua primeira atividade. Meu conselho? Se isso acontecer, volte 
para o seu planejamento o mais rápido possível. Talvez, esta seja a 
única coisa que vai salvar o seu dia de um caos completo. 
  
2.     Converse com a sua equipe 
Segundo o autor Bruce Tulgan, um dos princípios básicos no 
gerenciamento de pessoas é manter uma rotina de conversas 
individuais com os liderados, mesmo quando tudo parece estar 
bem.  Ainda segundo o autor, quando os líderes praticam essa 
rotina de forma consistente, os liderados tendem a trazer os 
problemas com mais antecedência, recebem a orientação que 
precisam e sentem-se mais seguros. Isso pode te economizar 
muito tempo com imprevistos.  
Se você não está em uma posição de liderança pode começar a 
criar uma rotina de reporte ao líder, mesmo que não tenha sido 
solicitado. Agora, caso o líder não esteja aberto ou sempre 
ocupado demais, talvez seja a hora de repensar se essa posição 
está te ajudando a crescer ou apenas te transformando em tirador 
de pedidos. 
 
3.     Processo, processo e processo 
Não existe fórmula mágica. Se você quiser transformar a forma  
como a organização enxerga a comunicação, vai precisar 
estabelecer um relacionamento com as áreas-chave, entender o 
posicionamento diante dos temas estratégicos e aplicar um fluxo 



de briefing com o cliente interno. Os processos vão ajudar todas 
as equipes a terem um norte, incluindo a sua. 
  
4.     Mantenha-se à frente dos acontecimentos 
Parece até fácil, mas isso vai te exigir muito investimento de 
tempo, e você ainda tem todas as atividades do dia a dia para 
entregar enquanto investe pesado em acabar com os incêndios 
futuros. Por isso, por mais difícil que seja, separe tempo para 
reuniões periódicas com as áreas-chave ou aquelas mais 
conhecidas por trazer demandas de última hora. Prepare a 
agenda, entenda as necessidades, detalhe as responsabilidades e 
agende a próxima reunião. Ainda que nada seja feito até a data, a 
probabilidade de novas solicitações surgirem é grande. Sendo 
assim, você consegue se planejar com mais antecedência. 
  
5.     Gerenciamento do tempo 
Eu sei, parece papo de autoajuda, mas acredite: talvez você não 
esteja gerenciando o tempo tão bem quanto pensa. A maneira 
como os prazos são organizados e a gestão do fluxo de entregas, 
impacta diretamente na qualidade do trabalho e na satisfação do 
cliente interno. O PMBOK, um guia das melhores práticas em 
gerenciamento de projetos, recomenda uma rotina para 
desenvolver, gerenciar e controlar cronogramas. Vale a pena 
conhecer mais sobre o tema e absorver o que faz mais sentido 
para a sua realidade. 
 
Com o passar do tempo, o hábito de implementar essas rotinas no 
seu dia a dia pode te ajudar a ganhar um pouco mais de fôlego 
para o planejamento de curto e médio prazo. Isso não significa 
que os pedidos de “pastel” deixarão de acontecer, mas o preparo 
combinado à persistência e disciplina, podem te ajudar a 
experimentar uma virada nesse o jogo, ao educar a organização 
sobre a função estratégica da área de comunicação.  
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