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O cara de TI tem coração? Claro que não. Todas as suas decisões são absolutamente racionais. 
Treinado desde sua formação acadêmica a pensar e agir a partir de dados concretos da realidade, 
ele não se emociona. Não se envolve com aspectos intangíveis das coisas ou dos processos. Olha 
o mundo com frieza e calculismo. Só usa a emoção quando torce pro seu time ou quando está 
com a família. No resto, é um determinado, eficaz e objetivo robô. 
 
Quem acredita no parágrafo acima põe o dedo aqui! 
 
Muitas das estruturas e modelos empresariais modernos acreditam. Supor que a tecnologia da 
informação seja ciência exata operada por exatos dá muito conforto aos gestores e à 
administração interna das corporações. Alimenta o mito da infalibilidade e da performance de 
excelência dessa área tão vital, hoje no coração operacional das empresas.  
 
Alguns dos próprios profissionais da área crêem que seja assim, e que como ungidos pela graça 
mecânica da precisão, supõem estar acima das demais áreas da empresa, já que tudo hoje, ou 
quase tudo, depende ou passa pelo cara de TI, o sem coração. 
 
Pois, sendo difícil que assim de fato seja, a boa nova é que descobriu-se recentemente que, sim, 
o homem de TI tem coração. Não precisa ir ao Castelo do Mágico de Oz, como o robô de lata de 
Dorothy, atrás de um marca passo. Mais e mais o desafio desse outrora técnico é conquistar e 
consolidar seu futuro de homem das mil e uma sensibilidades.  
 
O conhecimento técnico, o mais avançado e atualizado possível, virou commodity. O diferencial e 
a grande necessidade no horizonte, é somar ao básico, o sofisticado e sensível universo das 
decisões estratégicas, do mundo dos negócios, das avaliações em que muitas vezes levar em 
conta a emoção (do cliente, só para citar o exemplo mais óbvio) é que conta. 
 
Profissional da área tem que fazer escolhas   
 
Em verdade, mesmo diante de suas escolhas cotidianas mais racionais, pesquisas comprovam, o 
homem de TI usa e sempre usou também seu lado emocional. As empresas de softwares e 
sistemas sabem muito bem que, na hora de escolher entre esta ou aquela solução, o homem de 
TI leva profundamente em conta a marca do que vai recomendar para sua empresa. Marcas as 
mais diversas, assim como ocorre com a dona de casa mais usual num supermercado, habitam 
seu coração e, nem sempre, a maior parcela dos atributos que o leva a tomar a decisão final não 
pertence exatamente ao mundo tangível. 
 
Isso não é ruim, isso é bom. TI não é mais - e será cada vez menos - um conjunto de programas 
e programadores, sistemas e técnicos, operando como peças de uma engrenagem que funciona 
sem veias e sem sangue correndo nelas. TI e seus gestores são hoje - e serão cada vez mais - 
atitudes e escolhas muito mais ligadas ao planejamento estratégico, à provisão e previsão de 
resultados, a confrontos e desafios comerciais e de negócios, a respostas sensíveis aos anseios e 
expectativas dos mercados e do cliente, muitas vezes sendo o cliente...a dona de casa do 
supermercado. 
 
No mundo das empresas, ao contrário do sonha a vã filosofia de meios acadêmicos ou de muitas 
estruturas corporativas idólatras do tecnicismo e da objetividade absoluta, vale hoje - e valerá 
cada vez mais - o coração. Quem não tem, é bom descobrir por onde anda Dorothy e qual o 
caminho para Oz. 
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