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Geobytea I Geobytes

Formacao e capacitacao;
duas hist6rias
A atitude das
pessoas e de suas
orqanizacoes define
o sucesso na adocdo
de urn GIS

r

pessoal mais jovem procurava acalrna-lo ,

f igu rinh as e simbo lo s na t ela. Acost u

Af inal , haveria tre iname nto para todos,

mando, da - tentava ele conven cer-se.

e os instrutores viriam la de Sao Paulo.

Sei la com o e que eu vou colocar meus

Quarenta horas! Mai s do que suficien

mapa s ai pra dentro, mas na cidadezi 

te ...

nha de dernon stracao eu ja estou cobra .
Sera qu e tem emprego pra mim la? Nao

Por antiguidade no posto, foi garantida

sei quanta essa lo ucura aq ui ainda vai

Joa o che go u ao trabalh o naquele d ia

para

durar...

sentin do-s e cansado antes de cornecar

Mas o lhe la. avisou

o expedie nte na pr ef eitura . Algum ma

cipar dessa primei ra ro dada fi ca obriga

luco havia cismado de mud ar t ota lmen 

do a repa ssar

t e seu fa miliar e estavel amb iente de tra 

mais. Essa fra se nao Ihe saiu da cabeca

apre sent acao de um te cnico de uma ci

balho . Era um ta l de geoprocessament o

toda a semana: repassar de que jeito, se

dad e

que estava chegan do e, segundo Ihe dis

eu est ou ent endendo so os comas, mas

geo processamento de la. Nunca havia Ihe

seram no cor redor , to rna ria tu do aut o-

nao os porques] At e que 0 rat in ho e fa

passado pela cabeca que tanta coisa pu

matico . Co mo assim auto rnati co, meu

cil de mexer,

probl em a e a quantidad e

d esse se feita com os mesmos da dos,

Deus, pensava ele, sera que tu do 0 que

de coisas dif erent es que esse tre co f az.

dados como os seus. so que na tela do

eu demorei vinte an os para f azer 'rn ais

Mel hor anotar no cant in ho da apost ila,

com pu tado r. De f at o, ja havi a ouvido

o u-menos-b em-f eito' vai ag ora sum ir

senao me esqueco dos deta lhes pro re

falar em CAD, mas pr a qu e CAD se a

dentro de um computador? Os colega s

passe... mas se eu fi car anotand o tud o,

pran chet a e os est aqiarios esta vam dan

mais ani madinhos Ihe diziam marav ilhas

perco a explica cao da instrutora, que e

do conta do recado? M as ao entrever as

(na opiniao deles): as plantas, os mapa s,

muito rapidinha . Pior ainda, a conversa

po ssibilidad es, lig ou as antenas. Estou

tud o vai ficar prontinho ao toque de um

del a e cheia de letrinhas e term os que

perdend o

bot ao. E sem erros . Ma s entao, retruca 

eu nunca o uvi falar: Arque- isso, Mape

ele, esse povo usando 0 no sso cadastro,

vam os colegas mais pro xirno s a ele, pra

aquilo , O-D -B- C, D-B-F , Jota -pegue ,

os nossos dado s de cada dia. pra muito

que ta nta gente na secao ? Vao mandar

Tecepe-ip e, SPC do CIC!

todo mundo pra ru a - ou pior, fo rcer

mori a de elef ante , coisa qu e eu nunca

gue , mil coisas e eu aqui preso no set or

uma aposentado ria precoce em alg uma

t ive. Melhor mesmo anotar, mas a tr a

quadra-Iote .

area burocrat ica? 0 chef e t ent ava escla

ducao das let rinhas e em in gles, pe rai

recer, di zendo que , af ina l de con t as, al

fessora, nao muda a t ran sparencia..

0

Joao um a vaga no treinamento .

0

0

0
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chefe, que m parti

co nte udo para os de

E prec ise

me

quem precis ava oper ar aque las rnaqu i

A nt o nio acompanhava ate ntame nte a

vizinha

mais qu e

r espe ito

do

bonde da hi storia , penso u

0

0

a

IPTU, pra acabar com a den

No d ia segu inte reuniu uns colegas e f oi
dar uma prensa no chefe . Tudo bem que

nas novas q ue acabavam de chegar. Mas

M as na sexta-feira Joso at e achou qu e

e caro e dif icil, mas nos precisamos sa

operar

estivesse sabendo alg umas coisas. Con

ber mais sobre essas coisas. Nao e nem

que nem sei como funciona aquele rat i

seguiu rod ar un s program in has, tomava

o probl ema de estar atra sado, mas e que

nh o... eu e meu ingles rnacarron ico ... 0

ja um pou co de inti midade com aquelas

deu pra perceber que temos mu ito qu e

•

50

0

qu e, pen sava
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fazer. Nossos mapas e plantas, que es

mais com men os. Ou muito mais com a

achou um monte de coisas na Internet,

tao aqui mofando na mapoteca, tem

mesma coisa . Esses meus tuncionarios

ate mesmo em portuques. Outro desco

mais valor do que pensavamos, deveri

poderiam ter enfiado a cabeca na areia

br iu um congresso que ocorreria daf a

am estar na mao da dra. Maria da sau

que nem avestruz, poderiam ter se fe

alguns meses. Mais radical mesmo foi

de, do Jose do controle de zoonoses, da

chado em defesa de seus empregos ,

Francisco. Chegou

diretora da escola, dos meninos, nossos

amear;ados pe la maquina, poderiam

s6 mesmo voltando pra faculdade, que

filhos, que aprendem sobre espaco ur

mesmo ter adotado aquela tfpica postu

ele havia abandonado no segundo ano.

bano num livro didatico padronizado e

ra de burocrata, pendurando

palet6

Nao, disse ele a Antonio, se do nosso

sobre a Capital. Por que nao? 0 chefe,

na cadeira e deixando a coisa rolar e es

mate aqui nao sair coelho , pelo menos

sensibilizado, prometeu conversar com

perando a "vontade polftica". Mas quem

eu me defendo. Vai sacrif icar a mulher e

o secretario.

quer se reeleger nao pode desperdicar

os meninos, mas nao da pra ig norar

essa boa-vontade tecnica ,

que esta acontecendo e que n6s nao

0

a conclusao

0

de que

0

conhecfamos . E ai deles la na faculdade

Precisamos nos capacitar melhor, arqu 
secretario, primo do pre

Alguns colegas de Antonio danaram a

se nao souberem nada sobre esse tal de

feito . Nem e pra gastar dinheiro, mas e

procurar mais cur sos, livros, qualquer

geoprocessamento!

que nao da pra fingir que e moda, que e

coisa que Ihes desse uma visao mais am

mentou com

0

onda, que vai passer.

E pra

tentar fazer

pia desse tal de geoprocessamento. Um
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sunto, ele tarnbern meio que contam i

em uma tarde , la no audit6rio da Cama

para depois pensar nas pessoas e na in

nado pelo que viu e, na falta de recursos

ra, falando sem parar pra pessoas de

formacao ? Ou com a da iniciat iva de um

para cont ratar um consultor, acertou

todas as areas da prefei tura, e tarnbern

grupo de tecnicos que investe em auto

chef e do cadastro uma maneira

para alguns vereadores. Ao contra rio do

desenvolvimento, com ou sem

com

0

0

apo io

de facilitar as coisas pra quem quisesse

que

secretario esperavam,

formal de seus chefes, e que pensa em

se recapacitar. Estabeleceu uma maio r

nao t rouxeram solucoes prontas. Viram

GIS com a racionalidade dos gatos escal

flexibilidade de horatio. folga na vespe

o suficiente pra entender que 0 que vem

dados, e com a fr ieza dos que nao se

ra das provas, e ate conseguiu com 0

primeiro, nessa hist6ria de geopro

deixam levar pela pirotecnia e pelas pro

prefei to uma verba pra subsidiar parte

cessamento, nao sao os comas nem os

messas mirabolantes?

das mensalidades, mediante

0

com pro

0

chefe e

0

porques. Sao os pete-cues. Sem saber

0

seu sentido de priori

misso de perrnanencia no emprego ap6s

que queremos fazer com isso, nao adi

De acordo com

o terrnino do curso. 0 chefe propos aos

anta gastar dinheiro em maquinas e pro

dades, 0 que vem primeiro: a capacitacao

seus comandados a montagem de uns

gramas . Sabendo para que queremos

da equipe , ou a escolha do software? 0

a

geoprocessamento, f ica mais faci l des

planejamento das apllcacoes, ou

tarde , horario de expediente, para que

cobrir de que dados prec isamos, e sa

ciamento para a compra do hardware ?

pudessem ler e discutir entre eles 0 que

bendo os dados fica mais facil escolher

A analise das inforrnacoes, ou a reforma

haviam obt ido de mat erial, t rocar umas

programas e co mpu tadores , qua is e

das inst alacoes eletricas para receber os

ideias, Os coordenadores de cada grupo

quan tos. Sem isso, acrescenta ram com

equipamen tos? Ap render os conceitos,

se reuniram e convenceram

sequranca, e desperdfcio .

ou t reinar a operacao?

grupos de estudo, toda segunda-feira

0

secreta rio

a enviar dois emissaries para 0 tal con

0

0

finan

gresso, com a rnissao de fazer contatos
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e reunir infor rnacoes sobre t udo: pesso

Com qual das duas historinhas f ictfc ias

IU ~6es

as, experiencias semelhantes, software,

voce, leitor, ident ifi ca-se mais? Com a da

mas nao e diffcil verifica r, na prat ica dos

services. consultoria ...

orqanizacao voluntariosa, que invest e

que ja passaram por situacces semelhan

mundos e fundos

tes, qual caminho tem mais chances de

Na volta, os enviados apresentaram tudo

Percebemos com c1areza que nao ha so

em

hardware,

soft w are e treinamen to - nessa ordem 

e engenheiro civil, doutor em

rnaqkas para implant ar um GIS,

sucesso .•
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