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Olívia Cicci é autora do método “Como gerenciar minha casa”, especialista em 

gestão de empresas e consultora de gerenciamento financeiro, doméstico e pessoal. 

Atualmente é diretora da Olivia Cicci consultoria, treinamentos e serviços. Casada 

e mãe de dois filhos, Olívia representa o encontro entre a experiência pessoal 

e profissional. Experiências diferentes, mas que guardam muito em comum: a 

necessidade de um constante planejamento e de organização.

Graduada em Arquivologia e em Administração de Empresas pela UFMG, iniciou sua 

carreira na IBM do Brasil, onde atuou durante dez anos em funções administrativas 

tais como secretária executiva, estruturação e coordenação do setor de apoio 

administrativo, e em 1976 coordenou a pesquisa de opinião da filial Belo Horizonte. 

Em 1974 recebeu o prêmio de Realizações Administrativas da empresa.

A experiência de dez anos na Usina Siderúrgica da Acesita, na cidade de Timóteo, 

proporcionou uma formação gerencial altamente inovadora. Adotando conceitos 

administrativos considerados pioneiros na década de 80, Olívia Cicci estruturou e 

gerenciou o setor de documentação empresarial, além de participar de projetos de 

normatização e padronização, controle estatístico e reorganização funcional. Sócia 

e fundadora da R2V2 Informática Ltda., Olívia Cicci foi diretora de administração e 

finanças, onde atuou por 13 anos.

A constante necessidade de conjugar vida profissional e pessoal fez com que Olívia 

Cicci desenvolvesse um método de gerenciamento do lar capaz de harmonizar as 

várias faces do fazer feminino. A mudança do papel da mulher na sociedade e a 

aceleração de ritmos imposta pelo mundo contemporâneo fizeram com que surgisse 

a necessidade de uma “reengenharia do tempo”. O termo, cunhado pela escritora 

Rosiska Darcy de Oliveira, é um dos principais lemas do método “Como gerenciar 

minha casa”. Cerca de 1.500 pessoas já fizeram o curso, que é realizado com grande 

sucesso em grandes corporações e festivais, além de ser anualmente aberto ao público. 

Olívia Cicci é hoje uma referência no assunto e com frequência ministra seminários 

e palestras em todo o país, além de promover cursos, como voluntária, em algumas 

entidades. 
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“Arrume sua casa todos os dias... 
mas arrume de um jeito 

que lhe sobre tempo para viver nela... 
e reconhecer nela o seu lugar”. 

Carlos Drummond de Andrade 

Quando nasceu o meu primeiro filho, eu estava concluindo o curso de Administração de 

Empresas na Universidade Federal de Minas Gerais e trabalhava na IBM do Brasil há 10 

anos. 

Para minha surpresa, o meu pai, homem generoso e provedor de uma família de sete 

filhos, sugeriu que eu abandonasse a minha vida profissional para cuidar do filho recém-

nascido. O pedido mexeu muito com o meu instinto maternal, mas a minha atividade 

profissional tinha um peso relevante na minha vida e eu a fazia com muito gosto.

Às vésperas do retorno ao trabalho, levei o meu filho ao pediatra para a visita de rotina dos 

três meses. Durante o exame, eu observava com orgulho o meu robusto bebê e mais uma 

vez pensava no pedido do meu pai. Aproveitei aquele momento para expor ao pediatra 

a minha inquietude quanto à volta ao trabalho e à conciliação do meu papel de mãe e 

profissional. Foi quando perguntei: Doutor, quando o meu filho vai precisar mais de mim? 

Ele interrompeu o exame, me olhou bem nos olhos e respondeu: a vida toda e mais um 

dia!

A sua resposta foi curta e objetiva, mas o suficiente para subsidiar a minha decisão: resolvi 

que continuaria minha carreira e ao mesmo tempo seria uma boa mãe e esposa. Hoje, 

30 anos depois, tenho a convicção e a realização pessoal de que tomei a decisão correta. 

Consegui conciliar minhas três prioridades de vida – como mãe, esposa e profissional – 

sem ter que escolher uma em detrimento da outra.

1. Apresentação
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A vontade de conciliar as várias dimensões do fazer feminino e a constante sobreposição 

dos papéis de mãe, esposa, dona da casa e profissional me fizeram ficar atenta às 

necessidades da família e da casa. Logo constatei que, para me ausentar sem “culpa”, 

era fundamental planejar e organizar a minha grande empresa, pois ela é a sustentação 

da família e da vida profissional. 

Foi pensando nesse desafio da vida moderna, cada vez mais presente no cotidiano das 

pessoas, que decidi transformar em livro o manual do curso “Como Gerenciar Minha 

Casa”, criado em 1989. A ideia é que mais pessoas tenham acesso a informações práticas 

e úteis para o dia a dia, encontrem respostas para as questões que procuram e façam das 

suas casas o melhor lugar do mundo.

E para exemplificar este panorama da mulher contemporânea, foram entrevistadas 

personalidades femininas das áreas empresarial e artística - Ângela Maria Pace Silva de 

Assis, Ângela Maria Proença e Maria Paula Vieira Bonomi - que tiveram que lidar com 

aspectos cruciais na conciliação entre trabalho e família. As entrevistas são apresentadas 

no final deste livro e retratam as várias faces do fazer feminino.

O objetivo deste livro é compartilhar minha experiência para que mais mulheres e 

homens que buscam conciliar suas atividades profissionais com os afazeres do lar 

sejam mais felizes aprendendo a organizar e a planejar melhor suas vidas.
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