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Quem mantém a mesa de trabalho bagunçada enfrenta de perda da produtividade a falhas no 
trabalho  
 
"Post-its" colados ao redor do computador, papéis com diferentes nomes e telefones 
espalhados em cima da mesa, fotos e recados pregados na parede ao lado, fio do telefone 
enrolado no do mouse, que, por sua vez, está preso ao do fone de ouvido, ao lado de enfeites 
e lembranças pessoais, porta-retratos, bolsas e pastas abertas. 
 
Assim é a mesa da publicitária Mariana Rodrigues, 23. No meio de sua desordem, ela afirma 
que encontra tudo o que procura. "É uma bagunça organizada", diz. 
 
Não é o que pensa sua colega Marianna Sérgio, 21, que mantém seu espaço limpo e 
organizado. "Tenho a impressão de que ela vai perder nossos projetos. Tenho aflição de olhar 
para a mesa dela." 
 
Atritos como esses são comuns quando o trabalho é em equipe. Para a gerente de capital 
humano da Deloitte, Ylka Bancillon de Aragão, uma mesa desorganizada prejudica todo o time 
de trabalho. "Há muita pressão e demanda por informações em segundos. Se eu preciso de 
algo urgente e meu colega demora em me atender, todo o trabalho fica comprometido. Além 
disso, a relação entre as pessoas fica prejudicada", afirma. 
 
Segundo o consultor Alexandre Freire, do Instituto MVC, a organização da mesa de trabalho é 
fundamental por dois aspectos: operacional - realiza-se mais em menos tempo - e psicológico, 
pois pode causar frustração e estresse para quem não consegue manter um mínimo de ordem. 
 
"A aparência da mesa é uma espécie de cartão de visita. Por isso a organização é importante - 
não só para tornar efetiva a produtividade mas também para evitar um julgamento negativo 
de quem vai solicitar as tarefas", alerta. 
 
O produtor de eventos Rodrigo Niro, 26, diz saber de tudo isso. No entanto, não consegue 
evitar a confusão de adesivos de recados que são pregados no computador. "Sou viciado 
nesses papeizinhos. Utilizo-os para anotar todas as informações. No fim do dia, tenho "post-it" 
até no teclado", conta. 
 
Uma boa maneira de se livrar da mania de adesivos é a técnica adotada pelo economista 
Alfredo Lingoist, 28. "Eu anoto tudo no meu computador. Não uso papéis, pois sei muito bem a 
bagunça que faço com eles", comenta. 
 
Fonte: Folha de são Paulo, São Paulo, 30 abr. 2006, Empregos, p. 6. 


