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Casa em ordem

Veja como organizar melhor o conteúdo do seu Mac
por Paulo Catunda
No artigo publicado na MAC+ 41, mencionei vários
aspectos importantes para ter uma organização mínima
ao nomear arquivos e escolher a nomenclatura das
pastas em que são armazenados. Terminei meu artigo explicando quais eram minhas necessidades
de organização:
Detectar as pastas de meus clientes;
Encontrar os assuntos pertinentes à minha empresa;
Lidar com os meus diferentes parceiros;
Tratar de coisas pessoais;
Remeter-me à ApoioBack, que trata com segurança de
arquivos e, portanto, com becapes;
Pensar nos domínios do meu eu, pois ninguém é de ferro;
Por fim, em uma confissão de que também deixo
algumas arestas em minha espartana forma de me
organizar, uma pasta “a resolver”.
Relendo a matéria passada a fim de escrever a atual,
notei que não listei as minhas necessidades na ordem
em que foram organizadas na pasta inicial existente em
meu perfil de usuário e que, além disso, fui redundante
no seguinte aspecto: “Tratar de coisas pessoais” é a
mesma coisa que “Pensar nos domínios do meu eu, pois
ninguém é de ferro”.
No item a seguir nesta matéria, vou corrigir esse lapso
para que você entenda melhor a correlação entre as
necessidades existentes e o nome das pastas criadas.
Também mencionei que não gosto de misturar meus
arquivos de trabalho com os documentos criados pelos
diversos programas que tenho em meu computador
ou no de meus clientes; que instalam seus arquivos na
pasta Documentos do perfil do usuário ativo na máquina. Esse é o motivo pelo qual sempre crio uma pasta
nomeada “00_MEUS _DOCUMENTOS” nos Macs dos
clientes que atendo.
É chegada a hora de dar uma olhada mais aprofundada
na questão da construção da hierarquia de pastas.

Hierarquia de pastas
A pasta que nomeei de “00_MEUS _DOCUMENTOS”,

em minha organização pessoal, pode (ou deve) variar,
evidentemente, de acordo com as necessidades e
com o contexto de cada usuário, podendo se chamar
“JOBS_Mac01•Artes”, “TrabalhosFulanoDeTal” ou mesmo
“ArqsFulanoDeTal”. A variedade de nomes possíveis
deve refletir a realidade de sua necessidade. Caso você
tenha vários Macs em sua casa ou trabalho, é preciso
que esse seja um padrão estabelecido, isto é, dados os
exemplos acima, teríamos, para uma segunda máquina,
“JOBS_Mac02•Artes”, “TrabalhoFulanoDeTal2” e “ArqsFulanoDeTal2” e assim por diante.
Para um ambiente organizado de trabalho – e tanto
faz se no local existam dois ou 50 Macs –, a padronização do uso de uma hierarquia de pastas e de regras
para nomenclatura de arquivos é fundamental. Costumo
fazer uma afirmação pouco simpática, mas bastante
verdadeira, “PC (de Personal Computer, ou Computador
Pessoal) é a máquina que o usuário tem em sua casa. Na
empresa, ele deveria ser chamado de CC (de Corporate
Computer, ou Computador Corporativo). Se cada usuário
quiser se organizar de acordo com seus próprios critérios e seguindo a forma como acredita que seus arquivos
sejam mais bem gerenciados, tem-se uma Torre de
Babel, na qual, na ausência de determinado funcionário,
nenhum outro será capaz de encontrar os documentos
necessários no computador de seu colega.
Mas e como equacionar esse processo de organização
com a individualidade de cada um dos integrantes
da minha equipe? A resposta é bem simples: utilize
essa personalização para fundamentar o projeto de
organização de arquivos de sua empresa. As diferentes
percepções que cada um dos funcionários tem da
forma como organizar as coisas poderá contribuir
para o formato final no qual a empresa e todos a ela
pertencentes passarão a organizar os documentos nos
distintos computadores que a compõem e também no
servidor de arquivos – item que será abordado em uma
próxima matéria.
Voltando à maneira como me organizo, assim se
justifica minha hierarquia de pastas, já relembradas no
início deste artigo e visualizadas na janela abaixo.
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Os números usados antes dos nomes das pastas
servem para que se estabeleça uma ordem de prioridade de acesso e que se diferencie da forma alfabética
tradicional imposta pelo sistema operacional. Deixe
as pastas mais usadas por você no topo de sua lista.
Outra coisa legal é que, caso você, como eu, use muito
o teclado para navegar entre suas diferentes pastas,
digitar o número das pastas existentes fará com que
as selecione imediatamente, tanto no Finder como nas
caixas de diálogo Abrir e Salvar dos programas existentes em seu(s) Mac(s).
Agora vamos esmiuçar um pouco mais as pastas
criadas, vendo como criei as subpastas nelas existentes,
começando com a 01_CLIENTES.
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Quase que em sua grande maioria, meus clientes são
da plataforma Mac. Há muito tempo deixei de configurar
PCs. Atendo apenas a clientes dessa plataforma que
queiram trabalhar com Gerenciamento Eletrônico de
Documentos (GED) ou com Gerenciamento de Conteúdos
Empresariais (ECM), isto é, que desejem gerenciar, de
maneira inteligente, o grande volume de arquivos de
seu dia a dia. Outra exceção também se aplica a clientes
da plataforma Windows que estejam dispostos a criar
fluxos de trabalho usando arquivos PDF.
Vamos abrir a pasta MAC e entender suas subpastas
(imagem 2).
Os clientes atualmente atendidos têm pastas específicas com seus respectivos números, dentro da hierarquia;
os demais serão armazenados ou localizados em pastas
com seus respectivos nomes em um local que chamo de
20_MACsOFF. É claro que essa lista é dinâmica, sendo
que os números das pastas sofrem variação segundo a
realidade corrente.
Dos clientes existentes, avaliemos a pasta da Saraiva,
um cliente que atendo desde 1993 (imagem 3).
Vou mostrar a vocês como é verdade o que afirmei no
artigo passado: “Oras bolas, havendo necessidade, de
tudo se aprende neste mundo, pelos menos um pouco…”
Como se pode notar, optei por dividir as subpastas
74
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pelos anos de atendimento, colocando o nome da
Empresa abreviado como SRV, depois do ano em
questão. A princípio, minhas pastas não tinham esse
critério, apenas colocava, dentro da pasta de um cliente,
os anos de atendimento. Com o passar do tempo,
quando queria encontrar informações sobre um cliente,
acabava por ter várias pastas daquele mesmo período
listadas nos resultados da minha procura. Era um saco
ter de clicar em cada uma para saber qual delas era a
que eu queria.

Nomenclatura
Em 1993, eu já tinha uma noção de que os nomes de
meus arquivos precisavam ser remissivos, mas ainda
não sabia o melhor jeito para nomeá-los. Veja como era
meu modelo de organização (imagem 4).
Certo, eu admito, os nomes dizem do que se tratava
os arquivos, mas não estavam na ordem de criação, pois
usei as letras dos meses para especificá-los.
Pulando para o ano de 2001, na pasta de trabalhos
correspondentes, teremos o modelo da imagem 5.
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A essa altura do campeonato, eu colocava o mês e
o ano da planilha de consultoria/treinamento mais a
abreviatura do nome do cliente e o número da nota
emitida. Apesar de ser muito melhor do que o
método de 1993, o sistema ainda podia melhorar, e
muito! A partir de 2005, criei duas subpastas dentro
do ano de atendimento, que batizei de 01_NOTAS_
RELATS_2005_SRV e 02_PATRIMONIO_2005_SRV.
Nessas pastas criei outras subpastas, por assuntos
distintos, o que facilitou muito a minha organização
ao lidar com as informações de meus atendimentos. O
número da nota fiscal emitida passou para o começo
do nome dado às planilhas de atendimento. Também
passei a não usar mais caracteres especiais e tampouco
acentuação para indicar o nome dos documentos, uma
vez que, a partir desse ano precisava transferir meus
arquivos para o servidor da minha empresa. Pelo mesmo
motivo, deixei de usar o hífen (-) para separar partes
do nome, passando a substituir esse símbolo pelo
underscore (_).
Veja como estão as pastas desse cliente, desde o ano
de 2005 (imagem 6).
Se você é um bom observador, deve ter notado que
para cada arquivo criado em um aplicativo proprietário, existe um arquivo PDF correspondente, com a
mesma nomenclatura. O motivo para que eu gere um
PDF a partir de qualquer documento criado em meu
computador será explicado futuramente, no decorrer
das próximas matérias. Posso adiantar que no arquivo
denominado AtendimentosSRV_de2007a26_10_2009.
pdf, tenho agrupados todos os atendimentos efetuados
para este cliente desde a data mencionada até o último
atendimento, com dados rastreáveis por Full Text, isto é,
palavra a palavra, em todos os documentos existentes
– uma senhora mão na roda para quando se pretende
ter uma informação rapidamente de algo que rolou há
muito, mas há muito tempo.
Existe muita gente estudando as melhores formas
de criar hierarquias de pastas e também sistemas de
nomenclatura de arquivos. É possível que você não
saiba, mas há uma ciência por trás disso, na qual os
arquivistas, bibliotecários e arquitetos da informação
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são especialistas. No próximo artigo entraremos, de
leve, nesta praia.
Até lá!
Paulo Catunda é consultor especializado na plataforma
Apple e organiza sua vida e a de seus clientes em Macs
desde muito antes de a MAC+ existir.
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