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RESOLVENDO PROBLEMAS EFETIVAMENTE 

PASSOS PARA O SUCESSO 

Problemas simples muitas vezes se tornam problemas complexos, essa frase parece rotineira no dia a dia da TI, 

porém posso afirmar que muitos destes se tornam maiores que são por uma falha no início da análise, neste 

informativo quero discutir e compartilhar algumas técnicas e dicas para uma boa análise, porque lembre-se uma 

boa resolução só vem após uma boa análise. 

Os Cinco elementos! 

Antes de ‘resolvermos’ precisamos entender, para isso vamos seguir os 

passos ‘mágicos’. 

1º ENTENDER 

 Problemas pequenos podem se tornar grandes se não entendermos o 

que está acontecendo, então é nosso trabalho conversar, discutir e 

tangibilizar tecnicamente o problema. 

2º ISOLAR A FALHA 

 Um problema sempre está ligado a uma necessidade, é necessário 

compreender dentro do entendimento anterior onde está o ponto de 

falha, onde está a dor que precisamos sanar.  

3º HISTÓRICO 

 Grande fator de esquecimento na maioria das análises, porém extremamente crucial, devemos conseguir a 

informação de algumas perguntas chave como: É a primeira vez que ocorre esse problema? Você já usava antes ou 

não? Qual foi a última vez que usou com sucesso este? Mais alguém está com este mesmo problema? Você consegue 

realizar essa atividade de algum outro dispositivo? Com estes entendimentos podemos seguir para a próxima 

etapa.  

4º OBSERVAR 

 Agora é a hora de ver o problema acontecendo de fato, solicitar ao usuário que demonstre a dificuldade e aponte o 

problema, baseado nesta observação vamos ao próximo passo. 

5º ESCOPO DO PROBLEMA 

Com todos dados coletados da etapa acima devemos identificar e delimitar um escopo do problema, ou seja, junto 

ao solicitante entrar em comum acordo sobre o problema em questão e limitando o atendimento deste caso ao 

problema levantado, isso vai evitar que o atendimento acabe se desviando para outros problemas não analisados 

anteriormente. 

“Um problema sem solução é um problema mal colocado.” – Ralph Waldo Emerson 

NÃO PARE NO FIM 

Depois de resolvermos o problema devemos pensar em como atuar para que ele não se repita mais. Atuar, eu diria, na 

solução de fato. Documente, informe e retransmita o conhecimento adquirido neste problema e assim tornará todos ao 

seu redor mais fortes e capacitados para enfrentar cada vez problemas maiores! 

Adicionalmente devo comentar a vocês caros leitores que não se limitem ao o que aqui leram, pois se formos detalhar 

cada etapa, cada possibilidade não poderíamos jamais parar em uma página, mas como quero ser sucinto espero que 

este sirva para abrir as portas da pesquisa e busca de informação para aprimorarmos cada vez mais nossas análises e 

resolução de problemas. 


