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Os “casos da vida real” que costumamos contar na
Revista PnP fazem sucesso. Chegam muitos emails dos lei-
tores informando que puderam “se ver” nestas situações, o
que é absolutamente normal pois, afinal, estamos no mes-
mo ramo de atividade. O que talvez diferencie uma experi-
ência da outra é a forma de encarar os acontecimentos: por
piores que sejam, sempre se pode tentar aprender com os fa-
tos e ver seu lado bom ou engraçado. Tem horas em que vale
a velha frase feita, “só rindo mesmo...”

Depois do calor dos fatos, quando as coisas se acal-
mam, consigo perceber que, lá no fundo, o que cria estas
situações e histórias é a relação entre as pessoas.

Às vezes nos parece ser tão óbvio o que os outros de-
veriam fazer que somos pegos de surpresa quando agem de
outra forma, totalmente diferente e inesperada. A questão é
saber porque isto aconteceu. Pode ser que alguém faça algo
que nos causa espanto e até nos prejudica, mas nem sempre
é por maldade ou premeditação. Sob o ponto de vista da
pessoa ela pode estar agindo da maneira mais normal do
mundo, o que pode passar longe da verdade pois cada um
de nós é criado dentro de um determinado sistema.

E foi pensando nisso tudo que preparei mais uma se-
leção de casos reais – e típicos – vividos na minha empresa
de prestação de serviços de informática. Desta vez o foco
vai para a relação entre o técnico e seus colaboradores.

Antes de mais nada, porém, devo lembrar que as pes-
soas aqui citadas são de carne e osso. Os nomes são fictícios
mas ao lerem este texto cada uma dessas pessoas certamen-
te irá se reconhecer, mas serão apenas e tão somente elas
mesmas, ninguém mais.

Para todas essas pessoas devo garantir que a publica-
ção dos casos aqui relatados deve ser considerada uma ho-
menagem. Um pequeno agradecimento pelos momentos de
crescimento que tivemos a oportunidade de compartilhar e
que, como tudo nesta vida, um dia acabam de um jeito ou
de outro, bem ou mal. Independentemente de como ficou a
situação declaro que, no fundo, continuo gostando de todas
elas e que lhes desejo sorte e sucesso. Vamos lá então:

O TÉCNICO METIDO A ESPERTO

Depois de anos trabalhando na área de manutenção e
instalação de equipamentos acabei formando um bom cartel
de clientes. Alguns deles me acompanham há décadas e,
aliás, tive a satisfação de atender diversas empresas desde
que começaram, assistindo seu crescimento. Isto aconteceu
neste caso, uma certa agência de publicidade que hoje é gran-
de, mas que começou humildemente num sobradinho na Vila
Mariana, em São Paulo, apenas com os dois sócios: um pu-
blicitário e outro jornalista.

Na primeira visita que fiz a esta empresa a casa ain-
da estava em obras. O mobiliário limitava-se a duas mesas e
algumas cadeiras, mas senti nos rapazes muita seriedade e
vontade de trabalhar, tanto assim que logo de início dediquei-
lhes um tratamento preferencial. Expliquei detalhadamente
quais equipamentos deveriam comprar, como deveria ser fei-
ta a rede, enfim, fiz tudo o que podia para que, de minha
parte, fossem bem sucedidos em sua empreitada.

E assim foi. Cresceram rápido, em poucos anos a
empresa conquistou bons clientes e contratou vários funci-
onários. Eu fui crescendo junto, cumprindo o papel de “anjo
da guarda” do setor de informática e, claro, recebendo por
isso uma remuneração justa, até porque deixava de cobrar
vários pequenos serviços e consultas. Mas não era apenas o
interesse comercial que estava em jogo, pois admirava real-
mente o trabalho que estava sendo feito e, afinal, naquele
sucesso todo também havia uma contribuição minha, por
menor que fosse.

O trabalho deles que vinha para a minha oficina co-
meçou a aumentar bastante, tanto que acabei contratando um
funcionário para atender melhor à eles e mais alguns clien-
tes especiais. Vamos chamar este funcionário de “Antenor”.
Com o tempo Antenor começou a entender bem o funciona-
mento destas empresas e assumiu toda a parte prática do
serviço, ou seja, era ele que visitava os clientes para resol-
ver os problemas e consertava os micros no local ou os tra-
zia para o laboratório, quando o caso era mais grave. Eu me


