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Há um mês, o vice-presidente da agência Publicis Salles Norton, Frank Pflaumer, passou por 
apuros ao embarcar para Caracas, na Venezuela. Por um erro de digitação, ele pensou que o vôo 
marcado para 17h sairia apenas 19h do aeroporto de Guarulhos (SP). Só descobriu que perdera o 
avião no check-in. Como tinha uma reunião importante às 9h do dia seguinte, viajar era preciso. 
Foi então que ele acionou sua assistente, Gê Nunes, para remanejar os vôos. Fez escala em 
Guayaquil, no Peru, e acabou tomando banho num hotel, às 3h da manhã, em Lima, para estar 
apresentável, enfim, para a mesma reunião, remarcada para às 14h. "Ela foi bem eficiente e no 
fim deu tudo certo", recorda o executivo, que faz ao menos uma viagem internacional por mês. 
 
O final feliz da história de Pflaumer só foi possível porque ele é dono de uma das habilidades cada 
vez mais requisitadas no mercado: a de gerenciar bem o escritório mesmo quando está fora dele - 
além, claro, de uma ótima assistente.  
 
Com a adoção de algumas práticas de organização, como sistemas para leitura de mensagens e 
administração do tempo, é perfeitamente viável estar em dois lugares ao mesmo tempo. A tese 
que viola as leis da Física, mas se aplica às da administração moderna, pertence às escritoras 
americanas Ronni Eisenberg e Kate Kelly. No livro da dupla recém-lançado no Brasil "Organize 
Sua Viagem de Negócios" (Clio Editora, 191 páginas, R$ 27), estão expostas rotinas simples que 
podem descomplicar a vida de quem vive viajando e, nos últimos tempos, tem sido submetido ao 
estresse das rígidas normas de segurança nos aeroportos. 
 
Kelly começa por uma regra básica, mas nem sempre obedecida: a ausência física jamais deve 
significar uma ausência mental ao trabalho: "O primeiro passo é se inteirar de tudo que estiver 
previsto para ocorrer no tempo em que estiver fora e jamais deixar de fazer o acompanhamento 
de um negócio já iniciado", disse ela ao Valor.  
 
Partindo dessa estratégia, as autoras sugerem também a montagem de um "plano B" para 
eventualidades tanto no trabalho como em casa (quem não se desequilibra com um problema de 
última hora em família?) e aconselham a manter contato, em qualquer hipótese. Pflaumer, por 
exemplo, segue tais recomendações à risca e jamais viaja sem o laptop e um celular para 
emergências - carregadores de reserva são tão imprescindíveis como o próprio aparelho. O seu 
itinerário também fica à disposição da equipe. Para não desperdiçar tempo nas viagens, ele 
cronometra não só o tempo da reunião, mas os minutos que serão dedicados a cada um dos 
assuntos previstos em pauta: "Uma agenda bem feita é essencial".  
 
O líder de projeto da Associação Brasileira de Cimento Portland, Ronaldo Visoni, adota outras 
táticas. Como fica mais no ar no que no chão, segundo suas próprias palavras, ele prefere ter no 
escritório pessoas com múltiplas funções. Quando regressa, ele opta por ficar longe da sua mesa 
para pôr tudo em ordem: "Vou trabalhar na sala de reuniões para não ser interrompido. Rende 
bem mais".  
 
Na dinâmica de truques diários para dar conta da dobradinha viagem/trabalho, sugeridos pelas 
autoras americanas, também cabe pedir que os jornais do trabalho e as correspondências mais 
importantes sejam entregues em casa. Não retarda as providências e evita aquela sensação 
horrível de encontrar a mesa do escritório coberta por papéis. Um lembrete nem sempre 
considerado pelos viajantes é de que o escritório ambulante requer organização semelhante à do 
escritório - ou seja, nada de mapas e pastas jogadas na mala.  
As autoras sublinham que os profissionais que têm viagens como uma constante no trabalho não 
devem tratá-las como eventos excepcionais, mas como rotina. Ter em mente que vôos atrasados, 
trânsito e clientes fora do horário - bem como visitas a bons restaurantes e livrarias e o contato 
com novas pessoas e culturas - fazem parte das regras do jogo ajuda a manter a sanidade 



mental. E é justamente esse um dos atributos que a equipe vai notar e valorizar. Tanto na sua ida 
como na volta. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2003. 


