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As tecnologias cada vez mais vêm se tornando algo comum em nossas vidas, agilizando 
processos, rompendo barreiras, diminuindo distâncias e trazendo comodidade. Ao se imaginar 
uma hora sem energia elétrica é fácil ver como somos dependentes dela, pois trata-se de um 
serviço básico. Mas só de pensar num dia sem o microcomputador ou notebook, ou sem acesso a 
internet, sem poder checar e-mails, isso sem falar do telefone, do celular e do bom e velho fax, já 
vem à mente o caos que seria e talvez se exclamaria "justo quando eu mais preciso!".  
 
O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação, principalmente no que diz respeito às 
facilidades e comodidades. O fato é que quanto mais as tecnologias evoluem, mais trazem 
vantagens e acabam por criar uma inevitável dependência, o que torna no mínimo equivocada a 
exclamação citada, pois não é quando mais precisamos, pois a verdade é que sempre precisamos.  
 
Toda essa evolução tecnológica seria ótima desde que funcionasse bem 24 horas por dia, 365 dias 
por ano. Mas infelizmente isso ainda não é possível e surgem os problemas, que muitas vezes se 
multiplicam na mesma velocidade que as tecnologias evoluem. Inúmeras organizações ainda 
incorrem no erro de "achar culpados" e aí é que o "computador", representante oficial das 
tecnologias, é o escolhido. Que atire a primeira pedra quem nunca vivenciou ou presenciou 
alguém culpando o pobre. As desculpas são variadas: "o sistema está fora do ar", "meu micro 
pegou vírus", "o e-mail que mandou não recebi, deve ser problema no provedor", “o sistema não 
permite este tipo de procedimento”.  
 
É evidente que o "computador" falha e realmente tem problemas, mas existem muitas pessoas 
colocando a culpa de erros estruturais e operacionais, que sempre existiram, nos equipamentos, 
sistemas e profissionais de tecnologia. Isto exige uma mudança de cultura, deve-se abolir a era 
de "achar culpados" e instituir uma nova fase, a de “descobrir as causas do problema”. Pois 
quando acha-se o culpado e normalmente o pune, o problema pode ficar sem uma solução efetiva 
o que não leva a lugar algum e ainda acaba criando um clima péssimo entre as pessoas. Mas 
quando opta-se por resolver o problema e descobrir suas causas, o clima organizacional não é 
afetado e as pessoas envolvidas empenham-se em fazer as devidas correções para que o mesmo 
não torne a ocorrer.  
 
A implantação de qualquer nova tecnologia, desde as mais simples até as mais complexas, exige 
envolvimento e comprometimento das pessoas. Sendo assim, treinamento é algo fundamental, 
pois um bom treinamento faz com que as pessoas tenham um certo jogo de cintura para resolver 
uma situação de problema e não sair a caça de culpados. 
 
 
Alexey Carvalho (alexey@abcsolucoes.com.br), Administrador de Empresas e Especialista em 
Tecnologias em Informação, atua como  Diretor da ABC Soluções Sistemas de Informação Ltda. 
(www.abcsolucoes.com.br), empresa que desenvolve soluções e consultoria na área de 
automação comercial e internet, onde atua como Canal Autorizado WideSoft. 
 
Rho Empreendedor – acesso em 16/11/2004 


