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Tirar proveito das inovações tecnológicas é imprescindível para o profissional de hoje. Mas 
também é essencial saber administrar a rotina para não virar escravo de si mesmo 
 
 
Imagine-se sem celular. Na fi la do supermercado, você percebe que faltou justamente o 
xampu que a sua esposa pediu tão carinhosamente. E agora? Se tentar levar qualquer outra 
marca, não vai dar certo. Pior, ela vai fi car brava porque não deu atenção ao que disse. É 
claro que esta situação não é tão importante assim, mas, se fi zermos um paralelo com o 
ambiente de negócios, "o bicho pega".  
 
Já faz algum tempo que perder negócios pela falta de um ''simples" celular é inconcebível. 
Atualmente, este pequeno e básico aparelho está nas mãos de mais de 90 milhões de pessoas 
no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Isso representa 
quase 50% da população. No Japão, uma referência mundial na utilização da tecnologia, ele é 
usado como meio de pagamento, substituindo os tradicionais cartões de crédito, cheques e 
dinheiro.  
 
“O homem sempre criou objetos para tornar sua vida mais fácil.  Curiosamente, quanto mais 

"ferramentas" nós temos, mais complexo se torna o nosso dia-a-dia, pois queremos fazer 
muitas coisas” 

 
Citei o celular, mas temos vários outros, tais como a calculadora, o DVD player, notebook, 
pda, e por aí vai a lista de aparelhos que facilitam a rotina moderna. E nós vamos adotando 
esses brinquedindos em nossas vidas, tanto pessoal quanto profi ssional, e nos tornando 
dependentes. Sentimos falta deles quando não os temos ao alcance das mãos. 
 
No meu caso, por exemplo, a empresa fornece um notebook e um celular, além disso tenho 
um pda. Minha agenda está sempre atualizada no notebook e no pda, onde posso consultar e 
alterar os dados em qualquer lugar. Se por um lado a informação que preciso está facilmente 
acessível, por outro, o expediente acaba invadindo o horário de descanso e até mesmo, em 
algumas situações, o horário do lazer. 
 
Se fizermos uma retrospectiva, o homem sempre criou objetos para tornar sua vida mais fácil. 
Curiosamente, quanto mais "ferramentas" nós temos, mais complexo se torna o nosso dia-a-
dia, pois queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. No entanto, quando não 
conseguimos, reclamamos que as 24 horas do dia são insufi cientes. Tem até banco que 
funciona 30 horas!  
 
Essa dependência tecnológica fi ca mais evidenciada quando pensamos nas empresas. Hoje é 
literalmente impossível para a rede bancária funcionar sem a tecnologia dos computadores.  
 
Desde que a internet se tornou popular, vimos o surgimento de empresas 100% digitais. 
Também aquelas que já existiam antes decidiram operar via internet. Estamos num caminho 
bastante interessante, onde percebemos que nós, meros usuários decidimos ''a um clique de 
mouse" o comportamento do mercado.  
 
Para muitas empresas o correio eletrônico virou "missão crítica" - termo usado para defi nir um 
sistema que não pode parar -, sem ele as informações não são compartilhadas e decisões não 
são tomadas.  
 
A tecnologia está cada vez mais disponível e acessível. Porém, devemos aproveitála para que 
as 24 horas que temos sejam sufi cientes e não nos tornemos escravos da tecnologia e do 
trabalho. É importante criar mecanismos que nos proteja dessa dependência, que poderá 
comprometer o nosso próprio rendimento, sabotando assim, a nossa vida profi ssional e 
pessoal. Portanto, planejar e organizar os compromissos passou a ser fundamental na busca 
pelo equilíbrio e pela gestão mais efi ciente. 
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