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Por favor, organize meu caos
Rubens Cieslak, especialista em educação corporativa da Volvo, diz que a empresa oferece um curso de organização pessoal no trabalho como parte do programa de formação de lideranças

A
sensação de estar so-

brecarregado de infor-
mação já faz parte do
trabalho de muita

gente. Mas pode chegar uma ho-
ra em que o volume de tarefas,
prazos e e-mails é demais para
qualquer um — e acaba influen-
ciando os resultados. É o mo-
mento em que algumas empre-
sas e profissionais pedem socor-
ro para especialistas no assunto:
os “personal organizers”.

O mercado, que existe há 25
anos nos Estados Unidos, vem ga-
nhando força no Brasil. O organi-
zador pode ser chamado para re-
solver os mais diversos tipos de ba-
gunça: em residências, home offi-
ces e empresas. Ele dá um jeito nos
arquivos, na mesa e na rotina dos
profissionais. “O perfil mais co-
mum de cliente é o desesperado”,
brinca Débora Monique, que des-
de 2009 acumula a função com a
de advogada especializada em di-
reito internacional. “Em 70% das
vezes, a situação está um caos”.

O mais comum, segundo ela, é o
cliente contratar o serviço quando
não consegue mais encontrar do-
cumentos e informações impor-
tantes — o que impede que o ar-
quivo da empresa, por exemplo,
seja usado no dia a dia. Foi o caso
da Solutione, empresa de médio
porte do Recife de soluções de co-
municação virtual. O setor cresceu
bastante nos últimos anos e a com-
panhia abriu escritórios em São
Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.
“Você acaba crescendo sem se
preocupar com detalhes como a
organização dos papéis, que au-

P Á
 G

I N
 A

FINANÇAS PESSOAIS
No décimo aniversário,
Expo Money, que nasceu
voltada ao investimento
em ações, inova com
palestras sobre carreira
e empreendedorismo
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MUSEU
Alfred Pacquement,
diretor do Pompidou,
visita São Paulo e fala
sobre as dificuldades e
os benefícios
relacionados à abertura
de “m u s e u s - s at é l i te ”

Prof i s s i o n a i s
especializados
ajudam executivos
a colocar ordem no
escritório, arrumando
papéis e informações
i m p o r t a n te s .
Po r Let í c i a
A rc ove rd e , de
São Paulo

mentaram muito em volume”, ex-
plica o diretor de marketing, Davi-
son Afonso de Souza.

Débora criou um sistema de or-
ganização do arquivo da empresa
de acordo com as diretrizes dadas
por Souza. “Foi algo simples, mas
com um ótimo resultado”, diz. Ele
garante que ainda hoje mantém o
novo padrão e que a rapidez com
que os funcionários acham os do-
cumentos necessários melhorou o
trabalho. “É preciso organizar para
o todo, e não para si próprio”, res-
salta Débora. Além de ir ao resgate
de empresas, ela também atua em
home offices, geralmente de
ex-executivos que investem na car-
reira de consultor e precisam se or-
ganizar pela primeira vez sem a
ajuda de uma secretária. Recente-
mente, Débora começou a estudar
para atuar com coaching. Segundo
ela, seu trabalho também envolve
“organizar as pessoas”. “Às vezes,
não adianta arrumar só o espaço
f ísico.”

Com uma abordagem mais pre-
ventiva, desde 2001 a Vo l v o ofere -
ce aos funcionários um curso de
organização pessoal no trabalho.
Segundo Rubens Cieslak, especia-
lista em educação corporativa da
empresa, o processo faz parte do
programa de desenvolvimento de
líderes, que identificou que a ad-
ministração do tempo era uma
questão a ser melhorada interna-
mente. A solução foi chamar o per-
sonal organizer Ivo Abreu, que
possui uma empresa na área junto
com a esposa. Especialista em or-
ganização no trabalho, Abreu dei-
xou uma carreira de gerente de
vendas depois de ter feito um trei-
namento de organização.

Com duração de três semanas, o
programa de eficiência pessoal da
Volvo inclui não só cursos para tur-
mas de cerca de dez pessoas, mas
um treinamento em que Abreu vai
até a mesa de cada funcionário e
desenvolve junto com ele as práti-
cas e ferramentas de administra-
ção do tempo que melhor combi-
nam com a rotina do profissional.
“O curso é focado em como você
enfrenta a tarefa”, afirma. De acor-
do com ele, as técnicas indepen-
dem do tipo de atividade realizada
pelo profissional. “O importante é
estar no controle”.

Abreu também oferece o serviço
a profissionais que sentem a neces-
sidade de melhorar a organização
por conta própria. “Geralmente
sou procurado quando a pessoa
percebe que tem um problema

que começa a prejudicá-la profis-
s i o n a l m e n t e”, diz. Com duas ou
três turmas por ano, Cieslak diz
que mais de 300 dos 3.800 funcio-
nários da fábrica da Volvo em Curi-
tiba já participaram do curso, des-
de engenheiros e analistas até di-
retores e o antigo presidente — o
atual ainda não participou, mas
sua secretária, sim.

A analista administrativa sênior
Joseane Ramos esteve na turma
mais recente, no fim de agosto.
Além da organização física da me-
sa, três sessões de coaching com
Abreu serviram para organizar
melhor o e-mail, a agenda e o com-
putador, que concentra a maior
parte do seu trabalho. “Tive a opor-
tunidade de conhecer ferramentas
que a empresa oferece e que eu
nunca tinha usado”, diz. Ela conta
que passou a planejar melhor a ro-
tina no trabalho, o que a permitiu
reduzir as horas extras e cumprir
os prazos com mais eficiência.

Atualmente gerente de pós-ven-
das da Harley Davidson, Rocco Bel-
fort participou do programa da
Volvo quando era gerente de com-
pras da empresa, em 2005. Hoje,
ainda usa as ferramentas e o plane-
jamento aprendido tanto na vida
profissional quanto na pessoal.
Além da agenda e do plano de ne-
gócios individual, mantém todo o
orçamento familiar em planilhas e
ganha tempo ao manter o Micro-
soft Outlook sincronizado no
computador e no smartphone.

Quando estava na Volvo, o pro-
grama aconteceu em um mo-
mento em que a empresa estuda-
va contratar mais funcionários
para a área de Belfort. O progra-
ma, porém, foi suficiente para
ajudar a equipe a cumprir as me-
tas. “As pessoas passaram a usar
melhor o tempo.”

O responsável corporativo pela
qualidade na Bosch, Amadeu Dal-
ceno Júnior, também participou
de um curso de organização pes-
soal no trabalho oferecido pela
empresa a todos os gestores da sua
divisão. Hoje, pratica na íntegra o
que aprendeu, fazendo um plane-
jamento diário e semanal das tare-
fas e mantendo o sistema de arqui-
vos mais eficiente. Para ele, o mais
importante é criar uma disciplina
para definir as prioridades do dia e
considerar intervalos para proble-
mas inesperados. “Antes, era difícil
dar conta do fluxo de informação
que chegava e muitas vezes não
conseguíamos dar o retorno no
tempo apropriado.”
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Rocco,Vidal faz
fusão com um dos
maiores escritórios
de arquitetura
dos EUA D7
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 13 set. 2012, Eu & Investimentos, p. D1.




