Capítulo 1

Planejamento
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A diferença entre organizar, planejar e registrar

H

á algum tempo tive um insight sobre a natureza desses
três termos e, por meio de pesquisas e observações, cheguei a algumas conclusões interessantes que me ajudaram a
entender como a minha organização pessoal funciona e como
pode ser aplicada à sua vida também.
Organizar, planejar e registrar são três atividades relacionadas à nossa organização pessoal, mas que têm naturezas diferentes. E, por terem naturezas diferentes, demandam ferramentas,
técnicas e comportamentos diferentes para que não causem
confusão.
Vamos às definições:

Organizar, segundo o método GTD (Getting Things Done,
criado por David Allen, um método que utilizo há mais de uma
década para a minha organização pessoal), significa colocar os
itens nos lugares que combinem com o significado de cada um.
A organização é algo que você (1) pensa, esclarece, (2) encontra
uma solução de armazenamento e (3) armazena. Isso serve
tanto para objetos em casa quanto para projetos em uma lista.
É a organização que lhe permite acessar muito rapidamente
qualquer tipo de informação que você precisa consultar de maneira confiável. Por exemplo, se eu estiver ao telefone agendando uma consulta no dentista e precisar saber se tenho tempo
livre para isso na quarta-feira que vem, preciso acessar a minha
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agenda (ou a ferramenta que eu utilizar para organizar esse tipo
de informação) e saber com certeza se posso agendar em algum
horário naquele dia ou não. Não preciso ter dúvidas se tenho
uma reunião no mesmo horário ou qualquer outro compromisso. Se eu tivesse, estaria ali. Sei o que posso ou não agendar,
porque as informações inseridas ali por mim mesma, diariamente, são confiáveis. O mesmo vale para listas de ações e outras que, depois de esclarecer, organizo em um lugar adequado.
Planejar significa “elaborar um plano” ou “programar”. Ok,
tenho as minhas informações organizadas, porém quero elaborar um plano para executá-las. Por exemplo, se eu tiver uma
prova na faculdade na próxima quinta-feira, como posso me
programar para estudar todos os tópicos? Posso distribuir isso
ao longo dos dias? Posso criar “cronogramas internos”, meus,
para executar bem aquela atividade? Isso vale para os planejamentos diários, semanais, a distribuição do tempo para atividades
semelhantes, o planejamento de deslocamentos. O planejamento é algo que se baseia nas informações organizadas, mas
que você usa como um recurso seu, pessoal, intransferível, para
fazer as coisas acontecerem. E será diferente da pessoa ao seu
lado, mesmo que vocês trabalhem no mesmo setor, no mesmo
cargo, ou sejam estudantes de um mesmo curso. Outro exemplo
é o estudo de um idioma. Quero me programar para estudar o
idioma na segunda-feira à noite, mas sei que esse compromisso
é diferente do compromisso que tenho na quarta à noite, que é
a aula na escola de idiomas. Geralmente, os planejamentos têm
mais mobilidade que as informações organizadas. Isso não significa que lhes daremos menos importância – apenas que têm
natureza diferente.
Muitas pessoas se desorganizam no cotidiano porque confundem uma atividade com a outra. Colocam, em um mesmo
lugar (exemplo: agenda) tanto as informações organizadas
quanto as informações planejadas. E aí você se depara com um
dia cheio de 26 “tarefas” e não sabe nem por onde começar. Isso
o sobrecarrega e confunde. Algumas tarefas precisam ser feitas
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naquele dia; outras, não. Toda vez que misturamos organização
com planejamento nos sentimos sobrecarregados mesmo, e não
é à toa. No fundo, o nosso cérebro sabe que tem alguma coisa
errada quando consultamos aquela informação, que muitas vezes acaba nos distraindo.
Registrar, no entanto, significa montar uma biblioteca pessoal, de referência, para consultas específicas. Aqui entram os
diários, logs de atividades, registros de projetos concluídos e um
mundo de outras informações que podemos querer armazenar
como referência, mas que já não demandam nenhum tipo de
ação da nossa parte. O que orienta o armazenamento desses registros é a facilidade para encontrá-los mais tarde. Se um dia
você precisar realizar uma consulta, como seria mais fácil ter
acesso a essas informações?
Todas essas questões são relevantes para as pessoas que
buscam uma vida organizada, e para cada pessoa haverá respostas diferentes, pois a maneira como você se organiza deve se
adequar ao que funciona melhor para você.
Cada vez que misturamos as ações de organizar, planejar e
registrar, os resultados são sobrecarga e confusão. Entender como
cada uma dessas ações funciona nos leva a compreender melhor
como é a nossa vida e como podemos organizar, planejar e registrar nossas informações pessoais.
Quando entrarmos na parte prática da organização, nos
próximos capítulos, citarei essa distinção sempre que possível, a
fim de esclarecer como essas atividades diferentes se relacionam.

O que preciso ter para planejar?
Quando se fala em planejamento, duas coisas vêm à mente:
1) “dá trabalho” e 2) não tenho o que é necessário. Balela! Você
já tem tudo o que você precisa: sua mente. E, é claro, papel e
caneta, ou qualquer ferramenta que você geralmente utiliza
para fazer anotações.
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É importante entender que o planejamento não é um
evento ou algo que se faz só de vez em quando. Planejar as
nossas atividades, com variadas frequências, faz parte da vida.
Todo mundo já se obrigou a sentar e fazer uma lista de tarefas
para se organizar em um dia cheio de coisas para fazer, assim
como já fez uma lista de resoluções ou metas para o ano-novo.
Planejar faz parte da nossa vida e é tão importante quanto
qualquer outro tipo de atividade. Não é algo para fazer “se
der”. É algo para fazer justamente “para dar”! Para ter tempo,
para antecipar as coisas, para não sair atropelando tudo e fazendo de qualquer jeito.
Existem diversos tipos de planejamento e vou citar os que
recomendo:

• Planejamento
•

por situação ou projeto: viagem, volta às aulas,
mudança etc.
Planejamento por frequência: anual, mensal, diário etc.

O planejamento por situação é aquele que em geral fazemos quando sentimos necessidade de organizar alguma coisa.
Quando uma equipe se junta para definir as fases de um projeto da empresa, ou quando você planeja o roteiro de uma viagem que vai fazer. Esses planejamentos dependem muito de
cada situação e da complexidade dela. Você pode ter projetos
simples (organizar a viagem do fim de semana), assim como
alguns mais complexos (implementar um novo sistema de intranet na empresa).
A coisa pode se aprofundar tanto que existe algo chamado
gerência de projetos, com curso, certificação, especialização e
muito estudo envolvido. Caso você se interesse, é uma área profissional muito ampla para você curtir. E é claro que, para os
seus projetos pessoais (seus como indivíduo, mesmo os projetos
de trabalho, pelos quais você é responsável), você não precisa
saber tudo isso. Para esses projetos, você pode usar algo mais
simples e intuitivo mesmo.
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O planejamento por frequência é o que deixa a vida mais
interessante porque é uma maneira de manter a vida sob controle e com perspectiva. As prioridades ficam claras. Nada passa
despercebido. Você prevê situações, antecipa-se e consegue ter
uma vida mais organizada.
Por que é importante, por exemplo, fazer um planejamento
anual? Vamos ver adiante como fazer exatamente, mas a ideia é
ter uma visão geral do ano que está vindo, férias (suas e dos seus
familiares ou colegas de trabalho, que impactam diretamente na
sua vida), viagens, feriados, sazonalidades, grandes eventos, aniversários. Com isso, dá para ter um panorama do ano-novo e
prever alguns acontecimentos, ou até mesmo verificar que época
seria legal para iniciar determinados projetos (exemplo: reforma
da cozinha). Também serve para analisarmos nossos objetivos de
médio e longo prazos e verificar se estamos no caminho certo.
Cada frequência de planejamento traz seus benefícios. O
planejamento semanal, por exemplo, dá mais controle de prazos,
compromissos e deslocamentos. Todos os planejamentos por frequência nos ajudam a ter uma vida mais tranquila e organizada.
Sobre ferramentas, repito o que falei lá no começo: você
precisa apenas de ferramentas simples, mas fique à vontade
para usar aquilo que curte mais, porque gostar do processo é
parte importante desse planejamento. Nada de usar uma planilha se você detesta aquele visual. A efetividade da organização
tem tudo a ver com respeitarmos a nossa essência, porque só
assim conseguimos fazer com que ela se torne um hábito real.

Planejamentos que vamos trabalhar
Existem diversos planejamentos que podem ser feitos para
facilitar a rotina do dia a dia. Vou trazer exclusivamente os planejamentos por frequência neste capítulo e, em capítulos posteriores, apresentar dicas para planejamentos por situação, sempre
que apropriado.
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PLANEJAMENTO ANUAL

QUANDO FAZER: a partir de outubro e antes de dezembro
DURAÇÃO: de 60 a 90 minutos
O QUE FAZER:

• Verificar as férias (suas e das outras pessoas da sua família)
• Planejar viagens (férias e feriados)
• Planejar grandes entregas profissionais (exemplo: algum evento
•
•

que você organize)
Definir metas profissionais para você ou para a sua área
Inserir datas de eventos significativos na agenda (exemplo:
Copa do Mundo ou Olimpíadas)
PLANEJAMENTO TRIMESTRAL

QUANDO FAZER: a cada mudança de estação
DURAÇÃO: de 60 a 90 minutos
O QUE FAZER:

• Verificar os projetos concluídos
• Planejar projetos para o próximo trimestre (entregas)
• Verificar os objetivos alcançados
• Planejar o alcance de metas para o próximo trimestre
PLANEJAMENTO MENSAL

QUANDO FAZER: por volta do dia 15 de cada mês, planejando o
mês seguinte
DURAÇÃO: de 60 a 90 minutos
O QUE FAZER:

• Revisar as áreas da vida para garantir que estejam em equilíbrio
•

e, se não estiverem, definir ações, projetos ou objetivos para alcançar o estado que deseja obter.
Revisar as suas responsabilidades no trabalho com o mesmo
propósito. Será que existem responsabilidades sendo negligenciadas? Será que algumas responsabilidades podem ser
melhoradas?
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• Verificar a agenda para o mês a fim de identificar providências a
•
•

•

serem tomadas com relação a prazos, compromissos, viagens e
outras atividades.
Planejar a execução de determinados tipos de atividade, especialmente as que envolverem blocos maiores de tempo.
Verificar a checklist de atividades que precisam ser realizadas
mensalmente. Você pode construir essa checklist de acordo
com as suas demandas de trabalho (basta listar tudo aquilo que
precisa verificar mensalmente).
Fazer uma análise do mês que está em andamento. Como está
o desenvolvimento dos seus projetos e objetivos? Há alguma
coisa que você gostaria ou precisaria concluir antes do fim do
mês em questão?
PLANEJAMENTO SEMANAL

Uma das coisas que mais me ajudam a ter um dia a dia organizado é planejar a semana como um todo, semana a semana.
Gosto de fazer esse planejamento no domingo de manhã e ele
leva cerca de meia hora, mas é fundamental para o andamento
tranquilo da minha semana que está começando.
QUANDO FAZER: entre sexta e segunda
DURAÇÃO: de 30 a 60 minutos
O QUE FAZER:

• Revisar o calendário da semana para conhecer o cenário geral e
•

•

confirmar horários dos compromissos. Garantir que todos os
seus compromissos da semana estejam na agenda.
Revisar outras agendas que possam ter compromissos relacionados a você e passar aqueles necessários para a sua agenda. Por
exemplo, pode ser que você precise verificar um calendário da
equipe, dos seus filhos, do seu chefe etc.
Inserir informações úteis nos compromissos da semana. A ideia
é deixar dentro dos compromissos todas as informações que

Trabalho Organizado.indd 48

12/06/18 14:39

Planejamento

•

•
•

•
•

49

possam facilitar a execução de cada um deles (por exemplo: o
endereço de um consultório médico, o número da reserva de
um voo, entre outros).
Planejar e inserir períodos de deslocamento ao longo da semana. A ideia é que você planeje esses trajetos uma vez por
semana e, no dia a dia, não precise ficar pensando a que horas
precisa sair e como irá até o local.
Garantir que haja tempo para coisas essenciais para você (exemplo: dormir oito horas por noite, ficar com os filhos, ter momentos de lazer, entre outras).
Coletar providências diversas para facilitar os eventos da semana. Se você tiver uma reunião na quinta-feira, por exemplo,
que demanda a leitura de um artigo, você não deixará isso para
a última hora.
Verificar quando e como você vai conseguir se dedicar aos seus
hobbies ao longo da semana para que você curta mais cada dia.
Perguntar: tem alguma coisa que posso tirar desta semana para
ela ficar mais tranquila?
PLANEJAMENTO DIÁRIO

Planejar o dia é algo importante que não está separado do
planejamento que fazemos da semana, do mês e até de mais
tempo. Aliás, não recomendo que você apenas planeje seu dia,
sem planejar períodos mais longos, porque quando a gente faz
isso acaba fatalmente trabalhando em cima apenas do que for
mais urgente. E já sabemos que o urgente nunca é o mais importante – só é o que está gritando mais alto. Se trabalhamos sempre desse modo, assumimos uma postura reativa perante a vida
e as outras pessoas, o que não é legal. Deixar tudo para a última
hora e trabalhar sob estresse é algo muito distante do que podemos considerar uma vida organizada.
Ao começar o seu expediente (e isso pode ser tanto ao chegar no escritório como quando você efetivamente começa o seu
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dia de trabalho em casa), a primeira coisa que você deve fazer é
abrir a sua agenda e ver como será o seu dia. Utilizo a agenda do
Google. Então, quando abro, deparo-me com um cenário assim:

Hoje

<

<

terça-feira, 19 de abr de 2016

Adicionar os e-mails no Dropbox – curso Aprenda
Cadastro os e-mails no Go to webinar – curso Aprenda
Enviar agenda da reunião semanal do VO
Fecham as inscrições no blog – curso Aprenda
Levar a mala para a Call Daniel
Subir os arquivos no Dropbox - curso Aprenda
GMT-03
09:00
09:30 – 11:30

10:00

Reunião – Todo o time Call Daniel

11:00
12:00 12:00 – 13:00
(em trânsito)
13:00 13:00 – 16:00
Reunião – Instrutores Call Daniel
14:00
15:00
16:00
16:30 – (em trânsito)

17:00 17:00 – Sutra Mahayana
17:30 – 18:30

18:00

Prece Joia-Coração
18:30 – 19:30

19:00

(em trânsito - jantar)

O que tenho em cada dia da semana é fruto do planejamento semanal que fiz na semana anterior. Na parte superior
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do dia, em cinza-claro, tenho ações pontuais (que precisam ser
feitas apenas naquele dia) e informações relevantes para o dia
em questão (como prazos e lembretes). Na parte de baixo, com
os horários, em azul, tenho os meus compromissos com data e
hora. Perceba que já planejo a que horas preciso sair de casa,
quando a reunião for externa, e os períodos que estarei em trânsito. Isso me ajuda a não ter de ficar pensando todo dia (e errar
ou me atrasar, fazer as coisas com pressa) a que horas preciso
sair e que trajeto tomar, por exemplo.
Ao consultar a minha agenda para o dia, consigo ter uma
visão geral de onde preciso estar e do que precisa ser feito. Já
consigo ter uma ideia quando faço o meu planejamento semanal porque, por exemplo, no caso anterior: é um dia cheio de
compromissos, mas tenho ações pontuais também. Ou faço antes de sair de casa ou nos intervalos entre os compromissos.
E aqui entra uma recomendação importante também: trabalho primeiro, primeiríssimo, naquilo que está com prazo na
minha agenda, naquelas ações pontuais ali em cima. Não vou
fazer outra atividade das minhas listas enquanto não resolver
aquilo que está ali, porque sei que aquilo é o que preciso fazer
no dia. Isso é maravilhoso porque dificilmente vou perder algum tipo de prazo e atrasar o que quer que seja. E perceba que
as informações vão sendo colocadas no calendário o tempo
todo. Não espero chegar um dia certo para inseri-las. Se hoje eu
receber a informação que, no dia 24 de novembro, vence um
prazo, esse prazo estará no meu calendário. Veja como na organização não tem milagre – é uma construção diária.
Depois de trabalhar nos prazos do meu dia, vou cumprindo
os compromissos. A agenda funciona como um verdadeiro guia.
Uma coisa que você pode fazer, nesse planejamento diário,
é criar blocos de trabalho no início do expediente. Por exemplo:
você acessa a sua agenda e vê que tem prazos importantes e tarefas que talvez levem certo tempo. Você pode bloquear um período na agenda para essas atividades.
Então, no exemplo anterior, eu poderia fazer assim:
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07:00
08:00 08:00 – 09:00
Trabalhar nas inscrições do curso
09:00
09:30 – 11:30

10:00

Reunião – Todo o time Call Daniel

11:00
12:00 12:00 – 13:00
(em trânsito)
13:00 13:00 – 16:00
Reunião – Instrutores Call Daniel
14:00

Perceba que criei um bloco para trabalhar nas inscrições do
curso – porque uma série de prazos e ações pontuais que tenho
para esse dia são relacionados, então posso juntar e fazer tudo.
E, analisando o meu dia, vi que a melhor opção seria fazer antes
da reunião que terei (que será virtual).
Outra coisa que você também pode fazer é estabelecer metas para o dia. Confesso que não faço sempre – apenas quando
estou precisando de uma motivação extra. A ideia é analisar o
dia como um todo e pensar: “O que eu gostaria de ter feito até
chegar ao final do dia de hoje? Quais são as três coisas que, se
eu fizer, terei ganhado o dia?”.
E é isso. Em questão de minutos, você consegue planejar o
dia e ter uma visão de como ele será, com tranquilidade. Aí,
basta executar.
Nos capítulos seguintes, veremos uma série de tutoriais,
orientações e dicas para que você complemente os planejamentos vistos neste capítulo. A ideia é que você retorne a este capítulo posteriormente, para uma releitura, pois os conceitos já lhe
serão mais familiares.
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um privilégio, mas um privilégio que
Podemos, sim, aprender como gos-

U

m dos grandes temas atuais quando se fala em trabalho é sobre a
mobilidade e a possibilidade de trabalhar em formato home-office
ou em qualquer lugar. No entanto, precisamos nos atentar também para
a conectividade permanente. Sabendo que não tem volta, como podemos viver dessa forma e ainda assim manter a sanidade, a tranquilidade e as nossas escolhas positivas sobre o caminho que desejamos
trilhar na vida? Como podemos desenvolver uma rotina de trabalho
mais gentil conosco?
Neste livro a criadora do blog Vida Organizada, Thais Godinho, vai
lhe mostrar:
• O básico sobre o planejamento de atividades.
• Como encontrar foco quando tudo chama sua atenção.
• O que são objetivos e projetos e como eles se encaixam em um
trabalho organizado.
• Dicas práticas e técnicas para facilitar o fluxo do seu trabalho diariamente.
• A importância de construir uma rotina para tornar o trabalho mais
tranquilo.
• Como ferramentas, aplicativos e recursos do mundo da produtividade podem auxiliar na organização do trabalho.

“Thais Godinho é uma daquelas raras pessoas em meu universo que combinam
um amor de eficiência e práticas efetivas com um grande coração e o desejo de
compartilhar isso com o mundo. Ela também ama a ideia de ‘vida sem estresse’
tanto quanto eu; e eu considero um privilégio tê-la como parceira neste trabalho!”
David Allen, criador do método GTD e autor de A arte de fazer acontecer

THAIS GODINHO

trabalho
organizado
Encontre equilíbrio e significado num mundo
cada vez mais sobrecarregado

tar daquilo que fazemos no trabalho
se esse trabalho tiver um propósito

maior. E desse propósito nascerá a
motivação para acordar, pegar trânsito, condução lotada, abrir uma caixa

de entrada cheia de e-mails, enfrentar

reuniões e outros desafios do cotidiano. Enfim, a ideia aqui é ajudar você a
encontrar realização pessoal.

Meu propósito ao escrever este livro
foi demonstrar que é possível ter um

dia a dia mais tranquilo. E que, mais
do que encontrar algo que você goste de fazer, encontrar significado no

dia a dia não depende de situações
externas, mas do que está dentro de

nós. A vida não é feita de grandes
propósitos, mas do significado que

encontramos nas pequenas coisas
do cotidiano. Acredito de verdade
que um trabalho organizado nos

ajude a ter uma vida mais feliz, por-

que diz respeito diretamente à nos-

sa realização pessoal. E essa é uma
construção sua com a qual espero

simplesmente ter a possibilidade de

poder contribuir de alguma maneira.
Thais Godinho
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www.vidaorganizada.com
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@EditoraGente
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Trabalhar com aquilo que gostamos é

deve ser buscado, e não esquecido.
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Para responder à pergunta que seus
seguidores frequentemente lhe fazem, “como ela consegue manter a
casa organizada mesmo com a rotina
cheia de compromissos?”, é simples:
basta criar e manter uma rotina de
organização e, acima de tudo, contar
com uma boa equipe de apoio – no
caso, sua família. Thais é casada e
tem um filho, Paul (em homenagem
ao cantor Paul McCartney).
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música, cinema, moda, cultura e arte,
acredita que nossas paixões, assim
como a organização, reflitam quem
somos por dentro. É budista e, em
seus textos, expressa os conceitos
que leva para sua vida, como tranquilidade, desapego e compaixão.
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