
Organização é sinônimo de efi-
ciência. Essamáxima vale, prin-
cipalmente, nomundo empresa-
rial, onde executivos correm
contra o tempo para colocar em
dia pendências e fechar negó-
cios. E isso envolvemanter o es-
critório, bemcomo arquivos ele-
trônicos, em ordem. “O profis-
sional é mais assertivo e rápido
na tomada da decisão quando é
organizado; sabe delegar me-
lhor as tarefas aos seus subordi-
nados”, ressalta André Magro,
consultor da consultoria Hays.
Economia de tempo é o que

motiva Paulo Crapina, diretor de
marketing e produtos da GXS, a
manter seu escritório arruma-
do.O fato de ser ordeiro lhe per-
mite resolver rapidamente solici-
tações inesperadas feitas pelos
seus superiores. “Não preciso
procurar muito para encontrar
arquivos no computador queme
auxiliarão no trabalho”, afirma.
De acordo com o executivo, a

empresa de soluções integradas
B2B para a qual trabalha promo-
veu uma reorganização física re-
centemente. “Aproveitei que
mudamos de andar e montei
uma mesa de reuniões para até
quatro pessoas dentro daminha
sala. Os encontros em espaços
menores acabam sendomais ob-
jetivos e, consequentemente,
duram menos”, diz Crapina.
Essa é exatamente uma das

recomendações de Ana Afonso,
consultora em organização pes-
soal. “Monte em seu escritório
umamesa de reuniões para pou-
cas pessoas, bem como um es-
paço de estar, para aproxima-
ções menos formais. Isso o aju-
dará a economizar tempo”, su-
gere a especialista.
Além de ambos os espaços, é

recomendado manter uma me-
sa de trabalho e de apoio, para
jornais e revistas. Também é su-
gerido deixar alguns objetos pes-
soais em cima da mesa, assim
como jogos de canetas e porta-
objeto personalizados, computa-
dor e telefone fixo. “Aparelhos
eletrônicos são essenciais para
alguns executivos. Mas não há
necessidade de todos serem ex-
postos àmesa.Omesmovale pa-
ra agenda ou caderno de anota-
ções, blocos para rascunho, por-

ta-clipe e demais itens de pape-
laria. Se acomodados em gave-
tas darão a sensação de limpeza
e praticidade”, completa.
Outra sugestão é evitar impri-

mir sem necessidade. “Tenho
percebido que acumular docu-

mentos sem relevância é bastan-
te comumnos dias atuais, prin-
cipalmente entre executivos
que têm salas espaçosas. O
ideal é eliminá-los assim que o
assunto for resolvido”, afirma
o consultor da Hays.

Ele completa que executivos
que estão há mais tempo no
mercado de trabalho tendem a
ser mais apegados a informa-
ções que não serão mais neces-
sárias. Já profissionais que ini-
ciaram recentemente suas car-
reiras costumar ser mais liga-
dos à tecnologia.

Metodologia
Investir na organização do escri-
tório é importante também para
não passar a imagem de deslei-
xado e diminuir a confiança que
seus superiores têm em você.
De acordo com José Luiz Cunha,
sócio-fundador da Organize sua
Vida, para iniciar esse processo
defina o tempo a ser gasto. “Não
espere sobrar tempopara organi-
zar seu escritório. Defina dia e
horário, bem como metas a se-
rem atingidas. Nemque isso du-
re várias tardes”, diz.
Ainda segundo o especialista,

é preciso seguir três princípios:

consolidação, momento em que
se define o que vai ser descarta-
do, guardado ou enviado para
outro departamento; categoriza-
ção, quando o executivo cria
um mecanismo de organização
de e-mails, pastas físicas e ar-
quivos eletrônicos; e definição
dos lugares que serão arquiva-
dos os documentos. “Se a orga-
nização for bem feita, qualquer
um pode ajudar o profissional a
gerenciais seus arquivos.”
O diretor de marketing e pro-

dutos da GXS prefere, ele mes-
mo, organizar seus pertences.
Tanto é que segrega os arquivos
digitalizados conforme o assunto
e remetente, em cinco ou seis
pastas. “Guardo todos os e-mails
que recebo em pastas, indepen-
dentemente do ano. O segredo
é criar uma disciplina de organi-
zação. Caso contrário a busca
pelo documento causa desgaste
, faz perder a linha de raciocínio
e o foco”, conta. ■

Organize o escritório para ganhar
tempo e eficiência no trabalho

Rodrigo Capote

TRABALHAR

Manter arquivos eletrônicos, móveis e documentos em ordem é imprescindível no mundo corporativo
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Organize seu escritório 
e ganhe eficiência

O escritório deve ter uma mesa 
de trabalho, mesa de apoio, 
espaço de estar – para 
aproximações e encontros 
menos formais – e uma mesa de 
reuniões rápidas

Mantenha na mesa poucos 
objetos pessoais

Defina o que será descartado, 
guardado ou enviado para outro 
departamento; coloque nomes 
em pastas no computador, nos 
cadernos e nos materiais a 
serem usados em cada etapa do 
trabalho; e selecione quais os 
ambientes em que cada coisa 
deve estar

Digitalize documentos 
importantes e guarde-os 
em arquivos eletrônicos

Tenha o compromisso 
de rever a organização 
periodicamente

Evite manter
gaveteiro e impressora 
no escritório, pois 
ambos estimulam
o acúmulo de
materiais 
desnecessários

Fonte: Especialistas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2012, Primeiro caderno, p. 32.




