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Consultora dá dicas
de como economizar
tempo e evitar
estresse nos
afazeres do lar

Q

CAROLINA LENOIR

uem nunca chegou em casa depois de um
dia cheio de trabalho e se viu às voltas com
uma série de pendências a serem resolvidas,
que pareciam se multiplicar espontaneamente? Além de aumentar consideravelmente o nível de estresse acumulado, é quase certo que
a falta de planejamento doméstico afete também o relacionamento familiar. Não é de se espantar, já que, de
acordo com Olívia Cicci, consultora de gerenciamento
financeiro, doméstico e pessoal, é possível enumerar
cerca de 60 tarefas que devem ser feitas apenas no lar.
Lidar com a administração de uma casa – que exige
jogo de cintura em assuntos que vão desde o orçamento até a contratação de empregados – é um desafio para qualquer pessoa, mas causa ainda mais apreensão
em quem está formando uma família ou começando a
vida adulta. Do ano passado para cá, Tatiana Chama
Borges Luz, de 36 anos, pesquisadora do Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR)/Fiocruz Minas, se viu em
uma situação para a qual não achava estar totalmente
preparada. "Minha filha nasceu e tive que assumir muitas coisas em casa. Não sabia por onde começar. Sou de
uma geração criada para trabalhar fora e não lidar com
a vida doméstica. Eu e meu marido comíamos em selfservices, não íamos para a cozinha."
Com a chegada de Rafaela, de 1 ano, a rotina do casal teve que mudar e isso só foi possível a partir de
um planejamento que Tatiana aprendeu em um curso oferecido por Olívia. "Compreendi que a casa funciona de forma parecida com uma empresa e que
precisa de regras e organização. Passei a encará-la como um espaço que merece atenção e entendi que, se
não estiver tudo certo no ambiente doméstico, minha produção fora vai diminuir."
Desde então, compras, alimentação, contas a pagar, organização de documentos, arrumação de armários e contratação de serviços passaram a ter um esquema na casa de Tatiana. "Vejo que muitas pessoas
vão ao mercado quase todos os dias, o que se torna
inviável. Adotei um sistema simples, em que anoto
em uma tabela o cardápio da semana e o que será
preciso comprar. Como não tenho despensa, aprendi
a estocar pouca coisa também, para não perder", explica a pesquisadora, que conta com a ajuda do marido para fazer as compras.
Cadernetas e planilhas do Excel viraram aliadas de Tatiana no planejamento e controle dos gastos, pagamentos e receitas da família – inclusive os gastos menores,
que normalmente são esquecidos no fim do mês e que
são os grandes vilões do orçamento. A relação com a empregada doméstica também se tornou mais profissional.
"Para não haver desgaste, optei por discutir o que está
bom ou não apenas uma vez por mês, no momento do
pagamento. Também adoto um critério de promoção,
em que a funcionária recebe alguns benefícios anuais."
De acordo com Olívia Cicci, atitudes como as de Tatiana são fundamentais para o bom funcionamento de
um lar e, consequentemente, para a harmonia da família. No curso Como gerenciar minha casa, que terá
uma nova edição entre os dias 25 e 29, fica claro que o
objetivo é ganhar tempo. "Se as decisões relativas à casa forem tomadas de maneira picada, tornam-se extremamente estressantes. Dedicar um tempo para esse
planejamento é fundamental."
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Graças aos ensinamentos da consultora Olívia Cicci, a pesquisadora Tatiana Chama Borges Luz começou a planejar suas ações dentro de casa
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SERVIÇO

Curso Como gerenciar minha casa
De 25 a 29, das 18h45 às 22h30 (de terça a sexta-feira)
e das 9h às 13h (sábado)
Rua Fernandes Tourinho, 470, 3º andar
Inscrições: (31) 3567-4442 e oliviacicci@oliviacicci.com.br
Informações: www.oliviacicci.com.br

Fonte: Olívia Cicci, consultora

PRomoção DE livRos
Exclusiva PaRa
assinantEs
caRtas EntRE amigos
Fábio de melo e Daniel chalita

BACKUP Uma boa dica para começar é usar uma ca-

derneta ou uma pasta no computador como se fosse
um backup, em que todas as informações importantes são organizadas e descarregadas da memória do dono da casa – que, humanamente, pode falhar. "No início, pode-se colocar uma lista mestra, com todas as tarefas gerais da casa para serem consultadas. Mais
adiante vêm as listas semanais, em que se estabelecem
as prioridades", afirma Olívia, que recomenda a divisão dos itens por áreas temáticas, como moradia, educação, alimentação etc.
Para a consultora, é importante também contar com
a parceria dos outros moradores da casa. "Estudos mostram que as mulheres gastam até 40 horas semanais
com as tarefas dométicas, enquanto os homens gastam
apenas 6 horas. Isso pode ser resolvido com sugestões e
conversas, e não imposição. Pode-se começar, por exemplo, com a divisão dos gastos da casa, que deve ser proporcional aos ganhos de cada um. A parte da manutenção da residência também pode ser assumida pelo parceiro. Com esses passos, o que parecia não caber nas 24
horas do dia fica mais simples e a vida flui mais fácil."

Escolha um dia da semana (domingo, de preferência) e dedique duas horas para o planejamento semanal
Em um lugar reservado, pegue caderneta, caneta e calculadora ou leve o computador
Registre tudo que você precisa fazer na semana e enumere os itens de acordo com suas prioridades
Faça um check list, que deve contar com controle do dinheiro (conciliação bancária), acompanhamento do
compromissos (contas a receber e a pagar e eventos da semana), tarefas da casa (família e empregados), atividade
escolar dos filhos, organização dos documentos e cardápio semanal (lista de compras)
■ No caso da lista de compras, o ideal é que o estoque da despensa e da geladeira seja conferido antes (inclusive as
validades dos produtos), para evitar compras desnecessárias
■ Reserve 30 minutos por dia para o planejamento diário.
■ Verifique na caderneta ou no computador o que já foi feito e inclua o que for necessário
■ Tenha duas agendas de contatos. Uma pessoal, com amigos e familiares, e outra somente com prestadores de
serviços, descritos pelas suas funções, para facilitar a busca.
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■ Olívia Cicci,
consultora

Solidão, envelhecimento, paixão, inveja e outros temas
polêmicos são discutidos por meio de cartas entre dois amigos
apaixonados por ﬁlosoﬁa, literatura e poesia.
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liguE agoRa mEsmo E comPRE.
(31) 3263 5800 (BH e contagem)
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sERviço DE atEnDimEnto ao assinantE:
0800 031 5005 (outras localidades de mg)

Valor unitário para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durar o estoque. Pagamento somente com
cartão de crédito ou débito em conta corrente. O livro será entregue em até 7 dias. O frete não está incluído no
valor do produto. Taxa de entrega na Grande BH: R$1,60; em outras localidades de Minas: R$7,65.

