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Cresce número de profissionais que se especializa na arte de arrumar a bagunça alheia. Com 
homens e mulheres disputando o mercado de trabalho fora de casa e com o crescimento de 
novos tipos de unidades familiares (descasados e executivos que vivem longe da família, por 
exemplo) está em alta um novo tipo de profissional que tem curso superior e resolveu se 
especializar na arte de arrumar a bagunça da casa alheia.  
 
Este tem sido um promissor nicho de trabalho para profissionais que freqüentaram no Senac, 
em São Paulo, cursos como o de pós-graduação lato senso de Criação de Imagem e Styling de 
Moda ou cursos de curta duração que abrangem áreas como Análise de Cores para Produção 
Pessoal e Consultoria de Imagem.  
 
"Eu vendo tempo para as pessoas", resume Sandra de Oliveira, uma ex-analista de sistema, 
que resolveu abandonar a profissão, que exercia há 12 anos, em troca de maior qualidade de 
vida. Depois de concluir que tem um talento especial para organização, decidiu dedicar-se a 
arrumar a bagunça doméstica alheia e ainda a ensinar as pessoas a estar sempre bem-vestido. 
"Comecei fazendo arrumações para a família e amigos e acabou virando um negócio", conta. A 
maior parte das solicitações refere-se à organização de closeds: as pessoas instalam um para 
dar um jeito na bagunça e acabam com uma grande dor-de-cabeça. O trabalho leva vários 
dias. O espaço é meticulosamente estudado sempre levando em conta as necessidades da 
dona ou do dono da casa. "As pessoas descobrem coisas que nem se lembravam mais que 
tinham", diz Sandra.  
 
De dez a quinze dias depois do trabalho, Sandra volta para uma avaliação e um ajuste final. 
Os preços variam: um closed de 15 m² a 20 m², por exemplo, custa por volta de R$ 1,1 mil e 
significa um trabalho de cerca de quatro dias. Quem já usou os trabalhos de Sandra foi o casal 
Daniela (gerente de marketing) e Marcelo Ganchinho (publicitário), que viu na profissional uma 
saída para ter seu closed finalmente organizado. "Valeu cada centavo", garante o casal.  
 
Cristina Zanetti, consultora de imagem, e Fernanda Resende, profissional da área de moda e 
imagem, se associaram há três anos depois de se conhecerem nos cursos do Senac e criaram 
a Oficina de Estilo, que se dedica a cuidar não só de imagem e estilo, mas também com a 
reforma do guarda-roupa, além de etiqueta e comportamento. "Trabalhamos na recuperação 
da alta estima", afirma Fernanda. A maior prova de sucesso é o próprio escritório, que nasceu 
em um espaço de 2 m² por 2 m² e hoje ocupa uma sala de 50 m².  
 
 
O Atelier Gourmand, sofisticada escola de culinária para gourmets, criou o Atelier Chez Vous 
em que seus professores - sempre conceituados chefs de grandes restaurantes de São Paulo - 
dão aulas a domicílio para grupos de até cinco cozinheiras. Para a chef Renata Braune, 
formada pela Le Cordon Bleu de Paris, com doze anos de experiência, e chef-consultora do 
restaurante Chef Rouge, "É mais fácil trabalhar com as aulas em casa porque as alunas se 
sentem mais a vontade na cozinha delas", diz. "A Renata me ensinou a usar várias ervas que 
dão outro sabor à comida", comenta Marilene Teixeira, que há 16 anos é cozinheira na casa de 
dona Thereza Cavalcanti Samaja, que completamente envolvida com o centro assistencial Cruz 
de Malta, contratou o Atelier Chez Vous. "Passo pouco tempo em casa e os resultados foram 
excelentes", afirma Thereza.  
 
Já o chef pâtissier Ricardo Capuano, após ter trabalhado com grandes nomes desse segmento 
no País, como o chef Fabrice Lenud, da Patisserie Douce France, desembarcou na cidade do 
Porto para uma consultoria a um grupo de investidores que tinha a idéia de montar uma 
patisserie na cidade. E foi lá, pela primeira vez, que recebeu um convite que virou sua 
principal remuneração nos dias de hoje: atuar num jantar em uma casa particular em que 
seria o responsável - única e exclusivamente - pela execução da sobremesa. "Na ocasião me 
pareceu um pouco estranho pilotar apenas a sobremesa, mas depois percebi que em qualquer 
parte do mundo a sobremesa está sendo um momento de destaque num jantar", diz ele. "É 
comum as pessoas continuarem na mesa conversando e fechando negócios.  



Para muitos executivos, a parte final do jantar, da sobremesa ao café, é a mais importante 
para bater o martelo", diz. O preço para receber um confeiteiro em casa é bastante flexível e 
varia de R$ 500 a R$ 5 mil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-7. 
 


