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A edição de número 6 foi distribuída no
mês passado, em abril de 2021. Foram
veiculadas nesta edição diversas colunas,
"
matérias, entrevistas e o relato do Prof.
Alexandre Gomes.
Tivemos diversos feed back. Contudo,
precisamos relatar dois em especial. Dois
professores, um de Brasília e o outro do
interior de São Paulo nos procuraram. O Prof.
Oswaldo Macedo do interior de São Paulo,
nos escreveu elogiando o nosso trabalho e
disse que vai levar o Projeto Carreiras TI para
seus alunos. Da mesma forma o Prof. Edgar
que é prof. de matemática. Ele faz um
excelente trabalho com seus alunos.
Agradecemos imensamente os elogios e o
compartilhamento do Projeto com os alunos.
Você pode ler, ainda dá tempo, pois nós
temos todas as edições online no endereço
eletrônico:
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
https://revistacarreirasti.glideapp.io
Acesse agora mesmo o site ou o app para
ler todas as edições.
Revista Carreiras TI.
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CLUBE NO-CODE
MODALIDADE ASSINATURA MENSAL
melhor escolha...

Plataformas no-code e low-code
Desktop, web e apps.
Curso de Inteligência Emocional
Bancos de Dados, entre outros...

Novas adesões
Por tempo limitado!
R$49,00

Não é necessário ser formado(a) em TI.
Sem nenhuma linha de códigos.

Venha estudar e aprender a desenvolver
sistemas e aplicativos

Apenas R$ 79,00
+ 19 Cursos
+ 450 Videoaulas
Acesso ilimitado no período da assinatura
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Não é necessário ter grandes valores de saldo no cartão.
Aceita pagamento via boleto e cartão .
Emitimos Certificados Válidos para as Faculdades

Assinatura mensal | Sua carreira em primeiro lugar
https://cursos.ewsistemasti.com.br/clube-no-code/

DESCONTOS PARA ALUNOS
USE O CUPOM: CLUBE NO-CODE

Todas nossas edições estão no site
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
ou no app Carreiras TI disponível no site.

EW SISTEMAS TI

PROJETO

Deseja Apoiar o
Projeto?

Seja um apoiador do nosso
projeto. Basta apontar a
câmera do seu celular para
o QR Code acima.
Você pode apoiar com
qualquer valor, inclusive
pode apoiar mensalmente.
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VISÃO
POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

O FUTURO DAS PROFISSÕES
Falar do Futuro das Profissões é
bem diferente de falar das Profissões do
Futuro. Portanto, a matéria levará o
leitor para uma imersão no futuro das
profissões visando mostrar nosso
estudo e pesquisa sobre o assunto. Será
que sua profissão daqui a alguns anos
existirá? Será preciso adaptações?

Portanto, quantas profissões são criadas
devido ao nosso mais novo normal?
Como as indústrias impactaram nas
profissões ao longo das décadas.
As respostas contempla nossa matéria
de capa.

Uma matéria que aborda um assunto
que é para preocupar, se já não está
preocupando os profissionais em todo o
mundo.

Prof. Ednewton de Vasconcelos

ENTREVISTA
Prof. Robson do Nascimento

A transição...
O reconhecimento da necessidade de
transição da área de logística para TI ocorreu
quando trabalhei para as Nações Unidas, em
Moçambique, no ano de 1993. Lá, em minha
equipe, tinham colegas da Suécia, Uruguai,
Bangladesh e Malásia e somente eu tinha
conhecimento de informática, e por isso fiquei
encarregado de produzir e enviar os relatórios
de operações semanais, via satélite Inmarsat.

A formação...
Minha carreira na área de TI
teve origem a uma mudança
de rumo, chamada de
“carreira em Y”.
Minha graduação foi na área
de logística militar, em 1982.
E o primeiro contato com a TI
ocorreu no ano de 1980, com
o
aprendizado
de
programação na linguagem
Cobol,
em
cartões
perfurados. As operações
logísticas daquela época já
faziam uso de sistemas de
informação para controle de
estoque e fiquei familiarizado
com os formulários de
atualização de dados e os
relatórios de controle.

Após a graduação, houveram outros
investimentos em sua formação?
Sim, fiz Mestrado em Logística, especializações
em
Análise
e
Sistemas
de
Redes,
Psicopedagogia, Supervisão Escolar, Docência
do Ensino Superior e vários cursos de
extensão.
Como foi sua entrada em sala de aula?
A entrada em sala de aula surgiu após alguns
convites para ministrar, inicialmente, em um
curso de pós-graduação e depois na
graduação.
Ministrei ao longo dos últimos 20 anos
disciplinas como Lógica de Programação,
Programação
Pascal,
Projetos
de
TI,
Inteligência Artificial, Sistemas de Informação
Gerencial, Sistemas de Apoio à Decisão,
Sistemas
de
Informação
Inteligentes,
Arquitetura de Computadores, TI para
Administração e Contabilidade e as disciplinas
relacionadas à logística e à gestão, como
Gestão de Suprimentos e Logística, Gestão de
Operações
Produtivas,
Gestão
das
Informações,
Processos
Organizacionais,
Gestão de Projetos, Gestão de Canais de
Distribuição, Jogos de Negócios, dentre
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1) Fale um pouco sobre
sua formação, experiência
profissional e sala de aula.

A experiência profissional...
Ao retornar ao Brasil, decidi fazer a transição
“formal” para a área de TI e fiz especializações
em Análise e Projeto de Sistemas e Gerência
de Redes de Computadores. Esses cursos me
habilitaram a trabalhar na área de TI. No início,
trabalhei em projetos de desenvolvimento e de
integração de sistemas e banco de dados
corporativo. Depois, gerenciei projetos de
sistemas de Gerenciamento Eletrônico de
Documentos, de Educação à Distância e de
Infraestrutura de TI.
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2) Como você vê os jovens que ingressam nos
cursos de TI?
Os alunos dos cursos de tecnologia chegam às
Instituições de Ensino Superior (IES) achando
que
aprenderão
programação
e
o
desenvolvimento de sistemas e aplicativos em
um “piscar de olhos” e se frustram,
particularmente no início, com os estudos de
matemática,
algoritmos
e
lógica
de
programação. E sem base nessas disciplinas, ao
chegarem nas disciplinas de programação
propriamente ditas, se decepcionam.
A maioria dos cursos de TI das IES não
orientam os alunos, desde o início, que as
carreiras de TI são muitas: desenvolvimento,
banco de dados, infraestrutura, segurança,
redes, suporte...
Muitos alunos somente terão essa visão ao
final do curso...
Em relação a isso, o papel do professor que não
é “apenas” docente e tem experiência de
mercado, tanto em empresas públicas ou
privadas, é fundamental ao contribuir para
ampliar a visão dos alunos em como devem
escolher, tão cedo quanto possível, uma linha
para
se
desenvolver
técnica
e
profissionalmente.
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3) Como é a sua experiência docente em sala de
aula?
Sou um professor “contador de histórias”. Para
cada assunto ministrado apresento exemplos reais,
práticos e “causos” que ajudam a assimilar o
conteúdo e associar os exemplos aos fundamentos
e conceitos teóricos estudados.
A realização de exercícios contextualizados com
problemas reais, por meio do emprego das
metodologias de Aprendizagem Baseada em
Problemas (ABP) ou Aprendizagem Baseada em
Projetos contribuem para a preparação do aluno
para ser um “resolvedor de problemas” e ter mente
aberta para solucionar diferentes tipos de
problemas, algumas das soft skills mais procuradas
pelos recrutadores.
4) Conte uma experiência sua a respeito disso.
Há cerca de 10 anos, as redes sociais não tinham o
impacto e a influência como nos dias de hoje.
Passei um trabalho e seminário sobre o uso, a
análise e o impacto das redes sociais nas
empresas, aos alunos da disciplina de TI para
Administradores. Era o final do primeiro semestre.
Os alunos realizaram o seminário, corrigi, debati e
o semestre acabou. Na volta às aulas, no semestre
seguinte, uma aluna apresentou um testemunho
de como tinha conseguido uma recolocação de
emprego ao participar de um processo seletivo e
houve um questionamento sobre como aquela
empresa poderia explorar o uso das redes sociais
para obtenção de relevância e vantagem
competitiva. A aluna deu um show e ganhou a
vaga! Fiquei muito feliz com esse testemunho.

5) Muito interessante, conte outra, por gentileza...
Conduzi um projeto de atualização da disciplina de
Gestão de Projetos para uma IES, para reformular, a
partir do zero, o conteúdo programático, as provas,
os exercícios, as dinâmicas, os trabalhos...
A cada semana, os alunos tinham atividades a
realizar, na prática, de um Plano do Projeto real
adaptado, como: a escolha da metodologia, a
criação da Estrutura Analítica do Projeto, a
estimativa de tempo e elaboração do cronograma
com Gráfico de Gantt, a estimativa de custos,
recursos e riscos, dentre outras.
Ao final da disciplina, dois alunos deram
testemunhos extremamente satisfatórios. Um aluno
gostou tanto da metodologia que se candidatou em
um processo seletivo para o cargo de Consultor de
Varejo. Neste processo ele deveria apresentar aos
donos da empresa um planejamento de como
atuaria com uma equipe de vendedores em diversas
regiões em um projeto de expansão da empresa.
Ele decidiu montar um portfólio totalmente
baseado nos conhecimentos e ensinamentos
adquiridos da disciplina. Ao fazer sua apresentação,
com os principais planos de gerenciamento de um
projeto, os donos ficaram surpresos pelo domínio
das técnicas de gestão apresentadas pelo aluno. É
claro que foi selecionado! O outro exemplo é de
uma aluna que está encarregada de adequar sua
empresa à nova Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) até o mês de julho/2021. Ela utilizou os
conhecimentos de gestão de projetos para
organizar as atividades de acordo com a estimativa
de tempo, de custos e de recursos de um projeto.
Todos os processos de seu dia a dia foram
facilitados com o uso das ferramentas aprendidas e
praticadas em sua atividade profissional.
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6) O Sr. é feliz como docente?
Com certeza! Os feedbacks de alunos como esses
demonstram que a atividade docente tem gerado
frutos no desenvolvimento pessoal e profissional
deles.
O sucesso deles é o nosso sucesso!
7) O que o Sr. acha do Ensino a Distância (EAD)?
Como preparar Docentes e Discentes para o EAD?
Sou professor de EAD desde 2007. Iniciei nos
cursos livres da Fundação Getúlio Vargas - FGV e
depois de graduação e de pós-graduação. Cursei
diversos cursos de extensão e de especialização na
modalidade a distância para conhecer e me
familiarizar com os diversos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA). Os docentes, além de
conhecerem o AVA de sua instituição precisam
demonstrar proatividade em responder, com
oportunidade as demandas dos alunos. Os alunos
de EAD são muito ansiosos e muitos deles, apesar
de serem das gerações Y, Z e Millenium, ainda se
sentem inseguros com o uso da tecnologia na
educação.
8) Baseado em sua experiência como profissional e
professor universitário, o que o Sr. diria para quem
almeja uma carreira promissora no mundo da
tecnologia?
A área de TI e suas carreiras continuarão em
elevada demanda nos próximos anos. Teremos os
adventos dos projetos da 5ª Geração de telefonia
celular (5G) e de Internet das Coisas (IoT) em
breve, que demandarão profissionais de
desenvolvimento de sistemas e aplicativos, de
redes de computadores, de segurança da
informação, de arquitetura e infraestrutura... Quem
estiver preparado nessas áreas poderá desenvolver
uma carreira promissora e de sucesso...
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TODA QUINTA FEIRA
ÀS 18 HORAS

RÁDIO WEB
CARREIRAS TI

a rádio que toca tecnologia

https://carreirasti.radio.br

Coluna
Gerenciamento de Projetos

Gleice Louise Garcia Costa dos Santos
Analista de Sistemas
Gerente de Projetos de TI
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Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Orientado a Objetos
pela UCB. Aluna regular do curso de Mestrado em Computação
Aplicada da UnB. Graduada em Sistemas de Informação pela UPIS.
Atuou por 12 anos como professora de cursos profissionalizantes e
cursos de gradução em TI, em Brasília/DF. É analista de TI em
empresa pública e desenvolve suas atividades como Gerente de
projetos de TI.

CICLO DE VIDA DE UM PROJETO
O ciclo de vida de um projeto (Figura 01) é um conjunto de fases que
consistem desde o início do projeto até a sua conclusão. Abaixo uma
breve descrição de cada uma das fases.

Figura 01 – Fases do ciclo de vida do projeto

- Início – O objetivo dessa fase é
entender a necessidade do
projeto. O que de fato é
relevante. Isso pode ser uma
oportunidade ou um problema.
Questões como o que deve ser
feito e o que pode ser feito são
levantadas
nessa
etapa.
A
justificativa é outra questão
relevante. Isso é necessário para
nortear as próximas fases. Todas
essas
tarefas
precisam
de
aprovação. Após a aprovação um
gerente de projeto é nomeado
para que os grupos de trabalho e
equipes possam dar início às
suas atividades.
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- Planejamento – Nessa fase uma
metodologia de gestão de
projetos deve ser adotada. Aqui
são definidas estratégias de
acordo
com
os
recursos
disponibilizados e os objetivos
que serão atendidos. As tarefas,
as atividades e suas respectivas
dependências são levantadas.
Um plano de projeto é criado
para organizar prazo, escopo e
orçamento. Esses três pilares são
fundamentais para essa fase. É
necessário também identificar
possíveis problemas e tentar se
antecipar a eles. Conhecer todos
os interessados no projeto é
importante e o gerente de
projetos deve ficar atento a cada
perfil.

CICLO DE VIDA DE UM PROJETO
- Execução – Nesse momento o
projeto é executado. Manter o
controle e a comunicação é
importantíssimo para essa fase. É
necessário monitorar e realizar os
ajustes necessários que podem
variar de acordo com o que foi
planejado. Ela compreende a maior
parte do tempo do projeto (Figura
02), e o consumo da maior parte dos
recursos financeiros, do prazo e do
escopo.

- Encerramento – Por fim temos a
entrega do projeto. Nessa fase o
cliente aceita e avalia a entrega do
produto.
Assim, cada fase deve ser respeitada
e
entendida
por
parte
dos
envolvidos. Dessa forma os projetos
são concluídos de maneira mais
eficiente.
Realizar o acompanhamento de
cada uma das fases permite
estabelecer controles mais eficazes
visando garantir a qualidade do
projeto,
atingindo
assim
seu
objetivo.
Professora Gleice Louise
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Figura 02 – Custos e necessidades de Pessoal
Fontes:
https://robsoncamargo.com.br/blog/
https://movimentoimpactoglobal.com.br/fases-do-projeto/

NÓS SABEMOS COMO FAZER!

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!
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OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM
CONSULTORIA EM SEGURANÇA
https://consultoria.ewsistemasti.com.br
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Acontece todos os dias...
Joana disse que
vai me ajudar a
estudar aquela
matéria de lógica
de programação

Vou tomar um chá
para acalmar
enquanto Joana
chega.

Preciso ir à
casa da Paula.
Ela pediu para
ensiná-la
lógica de
programação.

Enquanto
isso vou
tomar um
café e ler
aquele artigo
da Revista
Carreiras TI.
Que trata de
lógica...

Autossabotagem
Acho que vou
desistir, é
melhor...

Será que
eu vou
aprender?

Vou cozinhar que
eu ganho mais.
Esse negócio de
estudar não é
comigo.

A Joana é
esperta eu não
sou. Não quero
mais estudar...
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do outro lado...
Estou super
animada para
ajudar a Paula.

A Paula está
com início de
ansiedade...

Espero que a Paula
não desista. Este
artigo na Revista
Carreiras TI vai ajudála.

Caramba! Tem
uma
reportagem na
Revista
Carreiras TI
sobre
ansiedade. A
Paula vai se
amarrar...

precisa mudar...
Eu preciso
mudar. Eu
tenho que
mudar...

Quer saber? Vou
arrumar a casa
para receber
minha amiga e
estudar com ela.

Vou fazer uma
sopinha para a
Joana. Ela é muito
legal comigo.

A Joana é esperta,
sim. Eu vou
estudar e ficar tão
esperta quanto ela.

você muda, tudo muda...
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Acabei de ser
contratada para
meu novo
emprego.

A Paula
conseguiu
porque aceitou
mudar. Ela
mesmo procurou
ajuda. Acreditou
que a mudança
começa em nós...

A mudança acontece
de dentro para fora!
Seja feliz!

Parabéns Paula
e Joana. Vocês
são especiais...
Vou levar estas
Revistas
Carreiras TI
para a
faculdade
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PROFISSIONAIS EM ALTA

MERCADO DE TI
Administrador de
Banco de Dados

MAIO 2021

19

O que faz um Administrador de Banco de
Dados?
Segundo o site Glassdoor especialista em
recrutamento em diversas profissões no Brasil
e no mundo. O Glassdoor é um dos maiores
com cerca de 49 milhões de conteúdos,
servindo mais de 900 mil empresas e 11
milhões de vagas abertas. O Glassdoor têm
diversas vagas de DBA - Administrador de
Banco de Dados com salários médio de R$ 125
mil por ano podendo chegar a R$ 195 mil por
ano no salário de um DBA.
É notório que os profissionais de TI
buscam essa profissão de Administrador de
Banco de Dados porque as empresas precisam
destes profissionais. Não é só as empresas que
precisam, todos os sistemas também precisam
de um banco de dados e quem opere. Por isso
é uma profissão tão requerida para quem
trabalha com diversos bancos de dados. Alguns
exemplos de banco de dados: mysql,
SQLServer, Oracle etc.

Neste sentido há diversas certificações
para o profissional de banco de dados. As
certificações certificam que o profissional está
apto a trabalhar neste ou naquele banco de
dados. E por pagar relativamente bem para o
DBA sênior faz dessa profissão tão procurada
por todos. Geralmente para quem inicia não
ganha tão bem assim, mas ao longo dos anos e
experiências com a profissão o salário vai
melhorando exponencialmente.
Bom vale lembrar que banco de dados é
usado pelos sistemas e aplicativos, sejam
privados ou gratuitos. Todos eles precisam de
algum tipo de banco de dados. Claro que têm
sistemas que não utilizam banco de dados,
mas são poucos e são minoria. Porque a
grande massa de sistemas precisa de banco de
dados. É no banco de dados que são
armazenados dados dos clientes, produtos,
folha de pagamento, faturas etc.
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Tudo pode ser armazenado em banco de
dados e a partir daí se faz a manipulação
destes dados pelos DBA facilitando o
trabalho
para
os
desenvolvedores
acessarem essas informações. Se facilita
para os desenvolvedores o acesso às
informações por meio do sistema ou
aplicativos o que dizer para os usuários
dos sistemas? Também é um grande
facilitador os bancos de dados, ou seja,
todos ganham com este tipo de
armazenamento.
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Alguns perfis de quem trabalha com
banco de dados:
a) Analista de Dados;
b)
DBA - Administrador de Banco de
Dados (a sigla está em inglês);
c) Analista de Suporte;
d) Desenvolvedor de Banco de Dados;
e) Analista de BI.
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Há diversos cursos superiores que têm em suas
grades curriculares matérias de bancos de dados. Há
curso superior específico para bancos de dados de
tecnólogo, inclusive tem oferta para cursar na
modalidade EaD.
Quanto aos ganhos nós encontramos entre as empresas
recrutadoras o valor médio mensal de:
a) Gerente de DBA valor médio R$ 8.000,00;
b) DBA Sênior R$ 10.000,00 a 12.000,00;
c) DBA Pleno R$ 6.000,00 a R$ 8.000,00;
d) DBA Júnior R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00.

Bom, agora é com você,
se você quer trilhar este caminho
e ser um DBA. É uma profissão
que está dentro das profissões
do futuro. Lembre-se de sempre
procurar estudar, porque se
manter atualizado é o grande
segredo
para
qualquer
profissional.

Prof. Ednewton de Vasconcelos

SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS SOB DEMANDA
Oferecemos soluções inovadoras para suprir todas às suas necessidades digitais.
Desenvolvemos sistemas sob demanda a partir do zero. São diversas tecnologias,
proporcionando condições que você tenha a gestão de sua empresa.

Emissão Fiscal
Temos diversos sistemas
com emissão de
documentos fiscais.

Sistemas Web
Disponibilizamos diversos
sistemas web
comercializados com
licença SAAS.

Aplicativos Móveis
Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.

VAMOS COMEÇAR AGORA!
Peça já uma videoconferência com um de nossos consultores!
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Robson do Nascimento

Mestre
em
Aplicações
Militares, com foco em
Logística.
Possui
especializações na área de
Tecnologia em Análise de
Sistemas e Gerência de Rede
de Computadores. É docente
dos cursos de graduação e
de
pós-graduação
da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV).
Esta coluna é um convite a Desaprender - substituição de aprendizagem inútil, que
você aprendeu, para Reaprender - gerar experiências cognitivas mais adequadas à
percepção da realidade e permitir que você se adapte, evolua e cresça.
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Trilhas de Aprendizagem de
Autodesenvolvimento Pessoal e Profissional
Nos anos de 1960, o canadense
Marshall McLuhan criou o termo
“Aldeia Global” para representar que o
mundo estava ficando pequeno para
todos os habitantes do planeta, diante
das “novas” (de 1962) tecnologias da
comunicação.
Realmente o mundo está cada vez
mais próximo de todos. As fronteiras
estão à distância de um “click”.
Podemos usar essa metáfora para
reconhecer que o processo de
aprender pode ter uma perspectiva
global e tornar-se um aspecto vital do
desenvolvimento pessoal e de carreira
por meio da escolha de Trilhas de
Aprendizagem.

Vivemos uma época de sobrecarga de
informações e é preciso colocar uma
curadoria1 para filtrar o que é
importante e que não tome o nosso
tempo com o consumo de informação
dispersa, irrelevante e cansativa.
Como resposta a esse desafio, há uma
“luz no fim do túnel”!
Existem caminhos e atalhos que podem
ajudar no desenvolvimento pessoal com
rapidez e eficiência, por meio de
soluções de aprendizagem inovadoras e
aceleradas que se habilitam a preencher
uma lacuna de habilidades (o famoso
gap). Eles são conhecidos como “Trilhas
de Aprendizagem”.

1 Processo que envolve a pesquisa, a seleção e compartilhamento de conteúdo e materiais relevantes sobre determinado assunto
ou área de interesse.
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As Trilhas de Aprendizagem são sequências de atividades de capacitação ou
seleção de cursos interligados com a finalidade de obter um determinado
conhecimento. Por meio delas, alunos e profissionais podem progredir, se
desenvolver e dominar uma área do conhecimento ou determinado assunto ou
programa, dentro de uma temática específica.
Essas trilhas são formas de aprendizagem que se adaptam ao aluno e que
oferecem flexibilidade aos estudos.
Elas permitem aos alunos escolherem assuntos a serem estudados, em etapas
planejadas e razoáveis, direcionados com a finalidade de nivelar o
conhecimento em relação a um tópico ou assunto específico, sem trazer com
ele, uma sobrecarga de informação.
Há diferentes tipos de Trilhas de Aprendizagem e qualquer um pode criar sua
trilha ou caminho de aprendizagem próprio. Os recursos mais comuns
utilizados são: aulas online, vídeos, pesquisa e leitura de artigos, participação
em podcasts, grupos de discussão e webinars, por exemplo.

1)Trilha de Aprendizagem Linear Rígida
Neste modelo de Trilha de Aprendizagem, os recursos de aprendizagem, como
as aulas online (ou presenciais), os vídeos, treinamentos online, leitura de
artigos, participação em podcasts, grupos de discussão ou webinars são
colocados em sequência.
Tendo esta sequência definida previamente, o passo seguinte é ter disciplina
para cumprir o passo anterior. Somente depois que determinado passo ou
módulo for concluído com sucesso o aluno poderá prosseguir na trilha. O aluno
concluirá com sucesso a trilha de aprendizagem assim que completar todos os
passos.
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2)Trilha de Aprendizagem Linear Flexível
Nesta abordagem, a Trilha de Aprendizagem permite aos alunos escolherem a ordem
de execução dos recursos disponibilizados e a ordem dos módulos que considerarem
mais significativos. Eles terão liberdade e flexibilidade para desenvolverem o aprendizado
e conhecimento, no momento e na forma que acharem melhor ou quando precisarem
daquele ensinamento.

Uma vantagem da aplicação das
Trilhas de Aprendizagem, como
método de suprir as lacunas de
aprendizagem, particularmente na
área de TI, é que os alunos podem
descobrir novos interesses ou novas
habilidades.
Por exemplo, ao concluir uma Trilha
de Aprendizagem eles poderão se
identificar em áreas como trabalhar
com bancos de dados, programação
para aplicativos móveis, testes de
softwares,
dentre
muitas
oportunidades.

Esses cargos e empregos na área de
informática
exigem
diferentes
habilidades
e
treinamentos
e
entender qual deles é mais atraente
permitirá
que
os
alunos
se
concentrem
em
adquirir
as
habilidades necessárias ou que
precisam desenvolver.
Desafio: Quebrar o paradigma do
aprendizado sequencial, arraigado
em nossos cérebros, por meio das
mensagens subliminares que muitas
vezes ficam arraigadas nas mentes
informando que “não se pode fazer
algo novo até que se conclua uma
coisa anterior”.

PODCAST

O PROFESSOR
DESPERTADOR
Prof. Ednewton de Vasconcelos

PODCAST
Disponível em + de 9
plataformas
de podcast
CARREIRAS TI | PÁG 31

Diversas informações
sobre TI
Novos Episódios de
segunda a sábado 7h.
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Portanto, as Trilhas de Aprendizagem se
constituem em uma abordagem prática
que permite às pessoas construírem seu
próprio conhecimento e desenvolverem
um novo conjunto de habilidades, sem
os pré-requisitos tradicionais.

No artigo do próximo mês veremos como
criar uma Trilha de Aprendizagem
Individual e Personalizada.
Prof. Robson do Nascimento.
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Tecnol
Solar

Economize até
95% de energia
elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp

comercial@tecnolsolardf.com
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https://tecnolsolardf.com

Fonte: https://www.alura.com.br/artigos/soft-skills-o-que-sao-e-os-beneficios-de-desenvolve-las

SEGURANÇA E DEFESA
CIBERNÉTICA

Adão dos
Santos
COLUNA

REVISTA CARREIRAS TI
Adão dos Santos - É pesquisador da área de Segurança Cibernética,
Graduado em Licenciatura Plena em Matemática, possui Especialização
em Redes de Computadores e Especialização em Gestão da Segurança
da Informação e Comunicações. É militar, especialista em defesa
cibernética. Possui as seguintes certificações: CISSP, OSCE, OSCP,
C|EH, C|HFI - Linkedin:linkedin.com/in/adaosantos/
Lattes:http://lattes.cnpq.br/6673789217016760
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PROF. ADÃO DOS SANTOS
CONSULTOR DE NEGÓCIOS

Olá meu amigo leitor! Chegamos a
terceira edição da nossa coluna
Segurança e Defesa Cibernética. Como
já é de seu conhecimento, nós estamos
abordando o tema red team. Já
abordamos o conceito, a ideia do que
venha ser um red team e falamos
também das razões que justificam a
existência de um red team em sua
organização. Bem, hoje nós vamos falar
das skills, ou seja, das habilidades
necessárias em um red team.
Como podemos relacionar
skills ao emprego de um red team?
Não há dúvida que um bom red team
deve ser composto de tal forma que
hajam múltiplas habilidades no time
como um todo, ou seja, ele deve ser
multidisciplinar. Isso não significa que
apenas um membro deve “jogar em
várias posições”, muito pelo contrário, o
que faz o time forte é a integração entre
as habilidades dos diversos membros
da equipe. Dessa forma, é importante
que você tenha em seu time diversas
skills mas, sobretudo, que seja capaz de
integrá-las de forma a levar o time a
trabalhar no seu melhor pontencial em
prol da sua organização.
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Quais são as skills necesssárias em um red
team?
Poderíamos citar inúmeras habilidades que são
fundamentais na composição de um red team, de
conhecimento avançado em infraestrutura, passando
por roteamento até chegarmos a desenvolvimento,
isso de forma bem resumida. Para facilitar vamos
generalizar isso em cinco habilidades fundamentais e
talvez nem tanto afeto à habilidade em tecnologia da
informação assim. São elas:
- Pensar fora da caixa: devemos observar
aqui que o papel do red team é pensar como
atacante, ou seja, descobrir meios para levar a cabo
seu ataque, sejam esses meios quais forem. Assim a
principal característica de uma equipe com essa
vocação é, de fato, pensar fora da caixa. Ela deve
estar constantemente buscando novas ferramentas e
técnicas para encontrar brechas e vulnerabilidades
que não foram observadas pela equipe de
seguranças, os chamados blue team;
- Conhecimento avançado em sistemas
operacionais: essa é uma skill extremamente
necessária, por isso é importante que o time esteja
sempre buscando aperfeiçoamento e entendimento
acerca de sistemas operacionais. Nesse aspecto é
importante lembrar que quando falamos em
conhecimento avançado acerca de sistemas
operacionais,
estamos
nos
referindo
ao
entendimento de sistema operacional enquanto
conceito, não de uma ou outra distro ou tipo de
sistemas operacionais de mercado.

PROF. ADÃO DOS SANTOS
CONSULTOR DE NEGÓCIOS

É importante que o time tenha a
perfeita compreensão do funcionamento
de sistemas operacionais no sentido de
entender, por exemplo, como se dão as
chamadas de sistemas (system calls), como
ocorre a alocação e gerenciamento de
memória, como é o funcionamento do
sistema sob o ponto de vista da
arquitetura,
ou
como
ocorre
a
comunicação em baixo nível no próprio
sistema. Ainda nesta esteira, é importante
que o red team tenha a perfeita
compreensão do funcionamento dos
diversos protocolos e serviços ofertados
por um sistema, além de tendências e
vulnerabilidades relacionadas a estes;
- Desenvolvimento em diversas
linguagens: uma outra habilidade crucial
para um red team é a capacidade de
desenvolver em diversas linguagens, tanto
para desenvolver ferramentas próprias,
como scanners e exploits, aqui é
importante ter um bom conhecimento em
linguagens de programação como Python,
Ruby, Perl e, claro, Shell Script. Por outro
lado o time precisa conhecer linguagens
como Java, Java Script, C# e outras de mais
alto nível para assim ter condições de
analisar aplicações desenvolvidas nestas
liguagens em busca de possíveis falhas de
desenvolvimento
que
possam
ser
exploradas.
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PROF. ADÃO DOS SANTOS
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- Teste de Invasão (Pentest): destaco
essa habilidade pela forma metodológica com
que organiza suas atividades, pois no fim ela
engloba todas as skills listadas anteriormente.
É importante que a equipe tenha um forte
conhecimento acerca da metodologia de teste
de invasão para esquematizar de forma
metodológica
sua
atuação,
conhecer
metodologias de teste de invasão como OpenSource Security Testing Methodology Manual
(OSSTMM) e Penetration Testing Execution
Standard (PTES) facilita o plenejamento e
delimita fases a serem executadas pelo time;
- Engenharia Social: ter na equipe pessoas
que se destacam na área de engenharia social
irá facilitar sobremaneira o levantamento de
informação e a atuação do red team. Mais uma
vez, é preciso ter em mente que o red team
deve pensar como atacante e, acima de tudo,
deve agir como um atacante, inclusive
aplicando técnicas empregadas por este.
Por fim, uma habilidade tão importante quanto
as citadas anteriormente, é a capacidade de
comunicação do time, daí a importância de se
ter membros que se comunicam bem em
todos os níveis. No nível executivo por que em
algum momento será necessário relatar à alta
direção as atividades desenvolvidas pelo time.
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Por outro lado é preciso também se
comunicar no nível técnico-operacional, uma
vez que a atividade do time está intimamente
ligada às atividades do time de segurança e seu
dever é colaborar da melhor maneira possível
para que as defesas da organização atinjam o
melhor nível possível. Assim saber abordar
junto ao blue team, apresentando as técnicas e
vulnerabilidades exploradas pelo red team é o
que irá de fato colaborar com a organização.
Bom meus amigos por hoje ficamos por aqui,
mas na próxima edição vamos continuar nosso
tema falando sobre o mercado de trabalho
para aqueles que pretendem seguir por este
caminho.
Até a próxima!
Prof. Adão dos Santos
P.S.: Convido a você ouvir nosso Programa
Direto ao Ponto. Todas às quartas às 18h na
Rádio Web Carreiras TI.

ÁREA DE
MEMBROS
CURSOS

Plataformas No-Code e Low-Code
Conforme a sua
necessidade!

INDIVIDUAIS
https://ewsistemasecursos.com.br/ava
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Estar presente on-line
não é tendência. É o
Futuro!

Eu Quero um
Emprego!

Quer
trabalhar em
qual área?

Quero
trabalhar na
área de TI.

Ser
profissional
capacitada...

Trabalhar em
equipe...

Você é
formada na
área?

Não.
Precisa? Eu
uso bem o
facebook...

Só porque sabe
usar redes sociais
não significa que
você sabe a
profissão.

Sem conhecimento
você não consegue
o emprego

Lasquei-me!

(61) 2107-9400

Coworking em Brasília
Melhor Coworking em Brasília
Com a Melhor Localização no
Brasil 21 é na Concept Offices,
que traz segurança, conforto e
requinte para seu ambiente de
trabalho. Tudo isso pensando
em você!

ESCRITÓRIO VIRTUAL EM BRASÍLIA
Para aqueles que buscam um excelente endereço para
o seu Escritório Virtual em Brasília, nos também
oferecemos esse serviço.
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inteligência
emocional

Empatia
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Nas edições passadas nós
estudamos os três primeiros
pilares da IE - Inteligência
Emocional.
Agora
vamos
estudar o quarto pilar, que é
EMPATIA. O que significa a
palavra empatia? Segundo o
dicionário, a empatia é a
faculdade de compreender
emocionalmente um objeto,
um quadro, etc. É a capacidade
de projetar a personalidade de
alguém num objeto, de forma
que este pareça como que
impregnado dela.
Podemos comparar empatia
com resiliência, pois ambas
andam juntas e são bem
parecidas.
Portanto,
o
significado
de
resiliência
segundo
o
dicionário
é:
"Capacidade de se recobrar
facilmente ou se adaptar à má
sorte ou às mudanças".

Neste sentido a
EMPATIA e a RESILIÊNCIA
são
características
importantes, que todos os
profissionais precisam ter
e que ajudam na vida
profissional e pessoal.
Podemos dizer que as
duas
são
habilidades
correlatas? A empatia é a
capacidade de entender
emocionalmente a algo ou
especialmente a alguém.

Sabemos que as emoções
são sentidas por nós. E as
decisões que são tomadas
muitas vezes estão ligadas a
estas
emoções;
É
importante lembrar que
algumas decisões também
são tomadas baseadas no
que queremos sentir, não só
no que já sentimos, mas no
que vamos ou queremos
sentir no futuro. Então
podemos dizer que as
reações são frutos das
nossas emoções? Sim.

Precisamos entender e
nos colocar do outro
lado, seja qual situação
for: de alegria e/ou de
tristeza.

Neste mês vamos então
falar do quarto pilar:
Empatia.

CARREIRAS TI | PÁG 43

Quarto
Pilar da IE

Então onde fica a Resiliência? Você
precisa superar obstáculos na maioria
das

vezes

podemos

desafiadores.

afirmar

qualquer situação,

que

para

Também
superar

sempre vamos

precisar tomar decisões? Exatamente
isto!

BY PROF. EDNEWTON DE
VASCONCELOS
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Quanto
habilidades
terá

mais

desenvolvermos

de empatia, mais você

oportunidades

de

apresentar

características de uma pessoa resiliente.
Todo o entendimento da empatia é
somente

para

desenvolver

essa

habilidade para qual resultado? Para
você ter relacionamentos duradouros,
sinceros, verdadeiros, etc.
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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EMPATIA
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Empatia é o laço invisível que
nos une. Ser empático é ver o
mundo com os olhos do outro
e não ver o nosso mundo
refletido nos olhos dele.
Quando nosso coração está
repleto de empatia, um forte
desejo
de
eliminar
o
sofrimento alheio surge dentro
de nós. Que a empatia vire
rotina.
Autor desconhecido.

INTERPESSOAL...

Ser empático é ver o mundo
com os olhos do outro e não
ver o nosso mundo refletido
nos olhos dele.
Autor desconhecido.
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Fale
Conosco
Você sabia que pode falar
conosco por meio do aplicativo
Carreiras TI? Basta acessar o
aplicativo ir no menu superior
esquerdo e clicar em Fale
Conosco.
Você
poderá
preencher um formulário e nós
vamos receber sua mensagem.
Você pode fazer sugestões,
elogios,
reclamações,
perguntas, dúvidas entre outros
assuntos.
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FUTURO DAS PROFISSÕES
Matéria de Capa

ESTUDAR

empregabilidade
é o profissional
capaz...
É comum ao pensar no
futuro das profissões achar que
estamos falando das profissões no
futuro. No nosso caso vamos
abordar o futuro das profissões na
área de TI e algumas vamos
abordar como exemplos. Portanto,
a atenção e o objetivo será
preocupação

do

futuro

a
das

profissões.
Você pode pensar em pleno
século XXI ser capaz, hoje como
estudante ou um profissional que
quer trocar de área, mas qual a área
a ser escolhida? Será que em pouco
tempo haverá essa ocupação? Este
pensamento é natural e super
normal, como vamos escolher uma
nova ocupação/profissão se logo
logo ela será extinta? É nessa
pegada que iniciamos mais uma
matéria de capa de nossa revista.
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EXCLUSIVO

FUTURO
DAS

PROFISSÕES

Atualmente as profissões
mudam

rapidamente,

vale

Devemos lembrar que
antigamente,

muito

lembrar que estamos na era da

antigamente, eram

chamada Indústria 4.0. Vamos

animais para transporte de

apresentar rapidamente para

cargas

nivelar o entendimento das

época ainda não havia a

indústrias

automação que marcou a

e

principais

ferramentas e trabalhos.

e

pessoas.

usados
Nessa

primeira revolução industrial,
onde trocou os animais para
as máquinas a vapor.

MATÉRIA
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O FUTURO DAS PROFISSÕES

FUTURO DAS PROFISSÕES
A segunda grande revolução foi com

Uma vez explicado e agora nivelado o

a utilização das máquinas e o uso da

entendimento

energia elétrica usada principalmente na

indústrias até o dia de hoje, vamos

escala de linha de montagem de Henry

passar para tratar o assunto mais atual

Ford. Montagem de larga escala, lembra?

do nosso tempo, a COVID-19. Foi a

Então, a terceira revolução industrial foi

COVID-19 que nos "empurrou" para o

representada por um período de avanço

home office abrindo sem precedentes

tecnológico que uniu ciência e indústria,

espaços

a mais conhecida revolução

profissões. Mas antes vamos também

técnico -

científico informacional.

abordar

das

impactando
algumas

revoluções

o

futuro

profissões

das

das
que

perderam espaços entre as profissões do
E a atual era a Indústria 4.0 ou

passado que foram muito procuradas

também

conhecida

como

quarta

pelos profissionais e hoje não existem

revolução

industrial.

Utilizada

como

mais. Essas profissões se perderam no

expressão

que

algumas

início de cada era industrial que vimos

tecnologias para automação e troca de

acima. Primeiro foi a utilização dos

dados entre si, utilizando conceitos de

animais para máquinas a vapor, como

sistemas ciber físicos, internet das coisas

trens e carros. Haviam profissões de

e computação em nuvem. A grande

pessoas que cuidaram desses animais.

"pegada"

Depois, já na segunda para a terceira era

da

contempla

quarta

revolução

sem

dúvida nenhuma, são as melhorias da

industrial,

diversas

profissões

como

eficiência e produtividade dos processos.

datilógrafo, antes era uma profissão
inclusive no Governo Federal no Brasil.

MATÉRIA
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Haviam muitos profissionais que

Então podemos dizer que antes da

sabiam utilizar as máquinas manuais e

pandemia havia uma forma de trabalho

depois

como

com profissões bem definidas e após a

ninguém. Haviam em nosso país cursos

pandemia haverá mais profissões novas

para utilizar as máquinas de datilografia.

e

As profissões e os cursos, ou seja, os

estejam

mais

datilógrafos e os instrutores datilógrafos

resposta

será

simplesmente desapareceram. Com isto

pandemia

a maior empresa mundial de fabricação

dependentes mais e mais da tecnologia.

deste tipo de produto, a Olivett fechou

Com

as portas por volta de 1995. Perderam

necessidade de procura por melhores

espaço para os computadores, onde

profissionais para preencherem as vagas

surgiram novas profissões, novos cursos,

que ainda serão abertas. E o que falar

etc.

das vagas já abertas e não preenchidas?

as

máquinas

elétricas

Voltamos a falar da COVID-19, onde a

necessitando

as

isto

países

Refatorando

levando

Governos

suas

"sim"

porque

empresas
cada

Sim.

A

com

a

estão

vez

mais

maior

a

no
Ideias

Programa

da

Rádio

Web

decretarem

Carreiras TI, o Prof. Alexandre Gomes e

Lockdown e obrigando todos a ficarem

eu falamos e retratamos bem sobre este

em suas casas. Como as empresas vão

assunto. Para quem perdeu o Programa

subsistir se não podem abrir por força da

que foi ao ar na Rádio, basta visitar o

pandemia instalada em todo o mundo?

Podcast "O Professor Despertador" e

As empresas e o comércio em geral

procurar pelo Episódio #5 - Déficit de

tiveram que se virar nos trinta, como

"PROFISSIONAIS"

dizemos quando alguém precisa se

22/04/2021. Neste podcast têm muitas

reinventar para não fechar as portas. Foi

dicas sobre como o profissional precisa

onde

e

fazer para preencher essas vagas abertas

profissões para atenderem as empresas

e não preenchidas. Também tratamos

e

de diversas dicas sobre o tema proposto.

surgiram

seus

diversos

funcionários

Home Office.

a

fronteiras,

profissionais

Bom, aí é assunto para outra matéria.
Recentemente

fecharem

os

capacitados?

será

pandemia mundial forçou todos os
a

que

na

serviços

modalidade

de

TI

datado

de
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MATÉRIA

O FUTURO DAS PROFISSÕES

Continuando nossa matéria, a

Por isso, a área de TI está em alta, e faz

conceituada empresa de recrutamento

tempo que os profissionais estão sendo

mundial Robert Half, mostrou por meio

procurados

quase

de uma pesquisa que 60% (sessenta por

pescados,

chamados,

cento) dos executivos ouvidos devido a

empresas. Os profissionais de TI estão

crise mundial da COVID-19 desencadeou

em extinção? Não. Na realidade sobram

e acelerou o processo de transformação

muitas vagas porque as Universidades e

digital nas empresas, no Brasil e em todo

Faculdades

o mundo. Foi visto na pesquisa a

profissionais

importância dada pelas empresas para a

trabalharem

Tecnologia da Informação.

Como já mencionado, este é outro

não

que

capturados,
etc

pelas

conseguem

formar

capacitados
assim

que

para

se

formam.

assunto.
Estamos falando de diversos setores que
migraram seus serviços e/ou ofertas

Por um lado os profissionais de TI e por

deles para a digitalização dos processos.

outro lado as empresas e as ofertas das

Seja empresa vendendo algum produto

vagas. Mas quais são os impactos do

ou infoproduto, seja um restaurante

futuro das profissões no mercado de

visando o delivery, etc. A conta a partir

trabalho? Da mesma forma que os

desta pandemia não vai fechar nunca

profissionais precisam de capacitação

mais. Mudando o nosso normal e o rumo

para essas novas profissões, as empresas

do futuro das profissões.

também precisam se modernizarem
adaptando às novas regras de lógicas

Neste sentido, como vamos acertar na

digitais.

escolha da profissão A ou B? A resposta
será sempre observar as tendências de

A

grande valorização. O crescimento e o

trabalharem

surgimento destas vagas estão atreladas

formais, por profissionais com excelente

a importância dentro das empresas nas

nível emocional, com habilidades e

quais o posto já existe. Surgirão novas

competências

empresas que também vão precisar do

conhecimento técnico.

mesmo tipo de profissionais.

busca

é

de
em

profissionais
ambientes

interpessoais

para
menos

além

do

MATÉRIA
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Se você já está com excelente ou
um

bom

nível

técnico

de

sua

O FUTURO DAS PROFISSÕES

Outros perfis como exemplos:
a)

Advogado

especialista

em

profissão, que tal também procurar

proteção de dados;

entender e desenvolver o que nós

b) Atendente virtual de pacientes;

conhecemos

c) Bioinformacionista;

Emocional?

por

Inteligência

Cada

vez

mais

as

profissões e os empregadores estão
procurando

profissionais

d)

Consultor

de

entretenimento

pessoal.

que

apresentem este tipo de habilidades
e competências.

Lembramos

que

há

diversas

profissões que não são apontadas
aqui de todas as áreas. Também há

Portanto, é bom conhecer as
profissões

do

futuro

e

suas

tendências, só assim você terá um
norte

para

saber

o

que

precisa

outras profissões da área de TI que
não estão elencadas na lista.
Se você observar todas as futuras
profissões

têm

em

comum

aprender e/ou melhorar. Contudo,

transformação

nesse viés podemos afirmar que

lembramos

algumas profissões estarão em alta

tecnologia não é mais uso exclusivo

no futuro baseado em pesquisas e na

dos profissionais de TI.

atual conjuntura em que vivemos. Na

Portanto, observe sempre o foco na

área de TI podemos apontar:

profissão e a necessidade de ter um

a) Analista de Big Data;

perfil procurado pelas empresas. São

b) Cientista de Dados;

eles:

c)

Engenheiro

de

Inteligência

que

digital.

a

para

Também
atuar

com

a) Valorização dos Soft Skills;

Artificial;

b) Trabalho em Equipe;

d) Engenheiro de wearables;

c) Foco no usuário e a experiência do

e) Hacker de Segurança;

usuário UX;

f) Programador de Aprendizado de

d) Sempre estar atualizado;

Máquinas;

e) Desempenhar as tarefas com ética

g) Profissional Internet das Coisas.

e eficiência.

MATÉRIA
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O FUTURO DAS PROFISSÕES

Outra área em ascensão por

Os profissionais que cuidam das

conta do futuro das profissões é a

pessoas mais velhas, atividades como

área

a

saúde mental e ligadas à ansiedade e

o

depressão, por exemplo.

de

gestão

administração,
profissional.

devido

Contudo,

profissional da área de administração
deverá

optar

também

no

conhecimento do Big Data e todo o

Não se esqueça que o melhor
preparo para as futuras profissões é a
leitura.

ferramental necessário para este tipo
de profissional.

Recentemente uma pesquisa trouxe

Outros profissionais de outras áreas

um resultado diferente. A pesquisa

que também terão espaço:

dizia: um profissional que lê muito,

a) Economistas;

adquire base intelectual além do

b) Contadores;

vocabulário.

c) Arquitetos;

entender o futuro e as necessidades

d) Engenheiros;

de mudança de forma mais assertiva.

Principalmente

para

e) Área da Saúde;
f) Área de Marketing.

Nunca perca o apetite para aprender
o novo, novas descobertas. Não deixe

Lembrando que todos deverão
optar por trabalhar com Big Data.

nunca de estudar, se aperfeiçoar e de
se reinventar.

Essa é uma tendência nos estudos e
pesquisas realizados nos últimos anos

Prof. Ednewton de Vasconcelos.

por diversas empresas de diversos
setores.
P.S.: Saiba mais sobre as profissões Cientista de Dados na Revista
Carreiras TI de Jan.21. Sobre a profissão de Engenheiro de Dados na
Revista Carreiras TI de Fev.21. Sobre a profissão de BI na Revista
Carreiras TI de Mar.21 e sobre a profissão de Especialista em
Inteligência Artificial em Abr.21.
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ADVOGADO

SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB
Tenha a gestão do seu escritório

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

https://advogados.ewsistemasecursos.com.br/

Realização:

(61) 4042-0701
https://ewsistemasti.com.br
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QUANDO CHEGAR SUA VEZ!

DÊ O BRAÇO PARA
VACINAR
somente assim você poderá abraçar as pessoas que
tanto ama...

Revista Carreiras TI
campanha em prol da vacinação

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

...Excelência...
#MENU

##Equipe
#Programas
#Eventos
#Revista
#Avisos
#Vagas

#TV WEB
#PodCast

#Fale Conosco

Rádio Web

#Realização

#Matérias
#Edições
#Carreiras TI
#ABAS

APP CARREIRAS TI
app -> https://revistacarreirasti.glideapp.io
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Odontologia

Seu portal +
sistema web
Tenha seu site + sistema web para cadastrar
seus pacientes, prontuários, agenda, etc.

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

https://odontologia.ewsistemasecursos.com.br/

Realização:

(61) 4042-0701
https://ewsistemasti.com.br
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FERNANDO GONÇALVES
Mestre em Engenharia de Software do Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife – CESAR SCHOOL. Especialista
em Programação Orientada a Objeto pela Universidade
Católica de Brasília – UCB. MBA em Gestão de Projetos da
Faculdade Anhanguera. Especialista em Desenvolvimento de
Software pela Faculdade Anhanguera. Com mais de 10 anos
de experiência na área de docência em Sistemas de
Informação. Atualmente é Scrum Master na Engesoftware
Tecnologia.

Coluna

Novidades em TI
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GITHUB

Git é um sistema de
controle
de
versão,
utilizado para a criação de
um histórico de alterações
em
código
fonte
de
projetos
de
desenvolvimento
de
software. O sistema de
controle
de
versão,
permite o controle e
função
de
registrar
quaisquer
alterações
realizadas
em
código,
armazenando
essas
informações e permitindo
que, caso seja necessário,
revertê-las
para
uma
versão anterior.
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GitHub é um repositório remoto, criado como um
serviço online de hospedagem de repositórios do Git.
O GitHub serve, fundamentalmente, para facilitar o
controle
de
versões
de
um
código
com
armazenamento em nuvem, funcionando como um
servidor que agrega todas as modificações realizadas
no código-fonte, unificando as diferentes versões de
código e seus históricos de versões, possibilitando o
acompanhamento e colaboração com projetos de
diferentes equipes. Umas das principais funções e o
compartilhamento de um projeto, por exemplo com
outros desenvolvedores no gerenciamento do códigofonte e seu histórico de mudanças.
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Conceitos importantes
Repositório
Repositório se refere a um contêiner online onde seu
código-fonte pode ser armazenado, contribuído e
gerenciado ao longo do tempo. Ele pode ser público
ou privado, local ou remoto. Pode ainda, armazenar
códigos, imagens, áudios ou elementos relacionados
ao seu projeto.
Branch
Branch é uma cópia do diretório ou o nome dado a
uma versão (ramificação) do projeto. O branch padrão
do projeto é o master. Branches normalmente são
utilizados para separar alterações grandes ou novas
funcionalidades do projeto, por exemplo: Existe um
projeto de Software, os desenvolvedores já fizeram
quase toda a parte do Software, mas existem
alterações para fazer no sistema de usuários do
Software e algumas a fazer no sistema de posts do
Software. Para isso, cria se uma branch "usuarios" e
uma "posts" (ou algo do tipo) e fazem-se as alterações
nessas branches, um time trabalha em cada uma
dessas branches, enquanto isso, outro time continua
trabalhando em pequenas mudanças ou bugfixes na
branch master.

CARREIRAS TI | PÁG 65

Commit
Commit é um comando que move os arquivos da
state área para um repositório local. Um commit é
um grupo de alterações no código. Toda vez que você
quiser "salvar" as alterações feitas por você no
repositório, você commita essas mudanças. Um
commit contém as alterações que foram feitas nele e
uma mensagem descritiva, além de informações
meta (data, autor, etc).
O ideal é que os commit sejam feitos de forma lógica
e organizada, por exemplo: Você criou uma alteração
no layout e vai comitar ela depois, ao invés de fazer
commits separados ("Adição de div no HTML",
"Alteração do CSS", "link do CSS"), faça um só commit
("Alteração no layout: <pequena descrição sobre a
alteração>").
Ou seja, faça commit de alterações já completas ou
que possam ser completadas por alguém. Nunca
separe alterações em pequenos commits de poucas
mudanças.
Merge
Um merge é a união de duas branches, normalmente,
merges são feitos na branch master. No exemplo do
blog, quando a alteração do blog for terminada,
alguém vai unir essas alterações na branch master
para que elas possam finalmente fazer parte do
projeto de fato.
Os merges costumam dar bastante problema, pois os
códigos podem (e provavelmente vão entrar em
conflito). Se houverem alterações no mesmo arquivo
ou o git não conseguir definir se alguma linha deve ou
não entrar no projeto por motivo de conflito, essas
alterações deverão ser corrigidas manualmente.
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Clone
Um clone de um repositório funciona como uma
branch de um repositório online em um repositório
local. Ou seja, quando se deseja trabalhar em um
repositório hospedado no github, clona-se esse
repositório para o seu computador, trabalha-se nele, e
então é pedida a permissão para atualizar as
alterações online.Pull.
É uma atualização do repositório local. É feito um
merge do repositório online com o local para que os
conflitos sejam resolvidos e seja possível enviar o
código (sem conflitos) para o repositório online por
meio de um push.
Push
Envia (ou tenta enviar) o código para o repositório
online.
Fork
O fork é como um clone, porém dentro do github. Isso
quer dizer que o repositório não vai ser baixado para
seu computador, mas será criado um igual na sua
conta
Pull Request
Um pull request é um pedido que se faz ao dono do
repositório para que esse atualize o código dele com o
seu código. Ou seja, você pede para que o dono do
projeto ao qual você quer contribuir adicione suas
modificações ao projeto oficial.

Aqui estão alguns tutoriais que
valem a pena conferir
· Git-it: https://github.com/jlord/git-it-electron
· Vídeos freeCodeCamp: https://youtu.be/vR-y_2zWrIE
· Treinamento GitHub: https://services.github.com/ondemand/resources/
· Cheatsheet Git: http://ohshitgit.com/
· Rocketseat: https://www.youtube.com/watch?
v=2alg7MQ6_sI&t=617s
Conclusão
Git e GitHub é indispensável para qualquer
profissional de tecnologia que deseja trabalhar com
programação de software e tem muito recurso para
agregar à sua carreira e conhecimento. Criar um perfil
no GitHub é muito indicado para os profissionais de
programação para aumentar as oportunidades de
trabalho e observações de outros projetos de
profissionais mais experientes.
Referências
Git. Disponível em: https://git-scm.com. Acesso em 24
abr. 2021.
GigHub. Disponível em: https://github.com. Acesso
em 24 abr. 2021.
Prof. Fernando Gonçalves.

Então é isso!
Até a próxima
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PARCERIA COMERCIAL

A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA
COMPUFOUR 4
LÍDER EM SISTEMAS FISCAIS

https://compufour.ewsistemasti.com.br
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Eu quero!
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PAI
PROJETO ALUNO INICIANTE
HTTPS://PAI.NET.BR

QUEM PODE
PARTICIPAR?
Quem
pode
participar
do
Projeto? Ser voluntário e maior
de 18 anos. Estar se graduando
em um curso superior da área
de TI. “Você é tão importante e o
que você conhece precisa ser
compartilhado!”

COWORKING
Método
participativo
e
colaborativo em todo o tempo,
se você cresce, eu cresço.
Compartilhar
trabalhos,
esforços e criatividade.

COMO SURGIU O PAI?
VOLUNTÁRIOS DE TI
Eu quero!!!

Pela vontade de unir às pessoas em volta do mesmo assunto.
Pensando em compartilhar conhecimento na área de tecnologia
da informação. Neste sentido, por menor que seja o
conhecimento do aluno, há sempre algo para compartilhar e
aprender. Então surgiu o PAI, para unir, somar, integrar, renovar
as pessoas.
INTEGRAÇÕES
Alunos Graduandos

Somos parte de uma peça de um grande quebra-cabeça.
Precisamos nos encaixar em outras peças, e às vezes é
demorado encontrar a peça certa, contudo, todas as demais
peças estando próximas se torna fácil o encaixe do quebra
cabeça que é a vida.

GRUPOS
TREINAMENTO
Os alunos serão treinados na
prática
de
ambiente
web,
desenvolvimento de softwares
mobile e desktop.

FAÇAM-NOS UMA
VISITA
Conheça o projeto PAI! Façam-nos
uma vistia ao nosso site.

VOLUNTÁRIOS DE TI
Oba!!!

Vamos trabalhar em diversos grupos de frente de estudo e
pesquisa. Os próprios alunos estarão à frente coordenando os
grupos assistidos pelos professores participantes.
INDICADORES
Agora vai...

Como indicadores teremos os próprios resultados que serão
embasados no princípio do aprendizado. O aluno vai colocando
em prática o que está aprendendo.

DESENVOLVIMENTO
Nosso foco são os alunos e o aprendizado de cada um, estes
alunos que estão envolvidos no projeto, terão acesso à
informações de ponta.
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Consultas
Ambiente Virtual

Gráficos
Relatórios

Avaliações

SCPA - Sistema Comissão Própria de Avaliação
Faça avaliações da Faculdade por meio do SCPA.
HTTPS://SCPA.NET.BR
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A Arte de
Desenvolver

O Gvinci é uma é Plataforma LowCode que agiliza e facilita o
desenvolvimento de Sistemas e Apps.

https://www.gvinci.com.br/
A Ew Sistemas Ti é parceira
da SSI Tecnologia.
Em breve vamos oferecer
cursos com a plataforma
de desenvolvimento
Gvinci.

POR WISLEN PAIVA

BORDERLINE,
TRANSTORNO OU
LOUCURA?

Viver no limite, os surtos, os rompantes cada
vez mais crescentes e incontroláveis em seus
momentos, são atitudes que transparecem
que a pessoa vive no limite da sanidade, mas é
bem isso mesmo, quem tem este tipo de
transtorno psicopatológico vive no “limítrofe”.
Borderline não é loucura mesmo que pareça
ser, não é, afinal são sintomas que ficam nos
limites das fronteiras entre a neurose e a
psicose, conhecido de outra forma no início.
Foi apenas na década de 1950 que se chegou
a definição deste transtorno, antes o
diagnóstico ficava um pouco difícil, já que o
sujeito que apresentava ter os sintomas, tinha
em si todos os aspectos de quem tem surtos
neuróticos (ansiosos e exagerados), mas
também tem os sintomas dos psicóticos (onde
a realidade é distorcida), e ainda se via muito
de distúrbios de personalidade, era tudo muito
vago e impreciso, em um estado intermediário,
geralmente era acometido em adolescentes ou
pessoas muito jovens, com predominação no
sexo feminino, onde os comportamentos
impulsivos ou auto destrutivos, eram bem
presentes;
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BORDERLINE
POR WISLEN PAIVA

problemas de identidade e até abuso
no

uso

de

drogas,

configuravam

a

existência dos sintomas, não podendo se
classificar entre as neuroses graves e nem
entre as psicoses endógenas clássicas,
mas somente em 1980 se obteve a
classificação americana no DMSIII como
doença mental, deixando assim de ser
considerada uma acepção relativamente
vaga entre os estados de neurose e
psicose, passou a ser um distúrbio de
personalidade psicopatológica, toda essa
evolução

do

finalmente
Borderline

transtorno
definir

e

todo

o
seu

serviu
conceito

para
de

mecanismo

mental. Para Chaslin (1920) “A confusão e
a

demência

não

são

clinicamente

diferenciáveis, ambas são resultado da
mesma patologia que é o transtorno de
autocondução”, existe aí uma linha tênue,
em 1921 Hermann Rorschach (1884-1922)

O que é Borderline?
O Transtorno de Personalidade
Borderline também é conhecido
como Transtorno de Personalidade
Limítrofe (Fronteiriço), é algo que
está no limite e/ou é incerto, foi
descoberto pela Psicanálise.
As pessoas com este sintoma de
transtorno podem sofrer mudanças
repentinas
de
humor,
impulsividade, ter incertezas sobre
quem realmente são, resultando
em que seus interesses e valores
podem mudar rapidamente, medo
de abandono, esforços frenéticos
para evitar abandono mesmo este
sendo imaginário, para ele(a)
parece real, sentir-se rejeitado, sem
apoio e/ou sozinhos(as).

reafirma o já dito por Josef Breuer (18421925) que: “É a existência de forma
latente da esquizofrenia”.
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Nas Relações intensas e instáveis com
familiares,

amigos,

namorados

ou

maridos, entes queridos, automutilação,
sentimento de vazio crônico e constante,
comportamentos de risco, sentimentos
negativos, medos, vergonha, pânico, raiva
exagerada, julgamentos oscilantes de si
próprio e dos outros, ora fala que a
pessoa é boa e/ou que ela é do bem e
em outro momento, é a pior pessoa do
mundo,

ou

facilmente,

a

outra

momentos

que

é,

de

chora
euforia,

dependências como forma de escape,
chegar a se viciar em jogos, e/ou drogas,
compras,

consumo

exagerado,

gastos

aleatório

e

descontrolados

de

dinheiro comprometendo o seu lado
financeiro

ou

da

família,

come

compulsivamente, sente ira, depressão e
ansiedade, sintomas espoletados para
eventos aparentemente normais.

Instabilidade na sua própria imagem e
instabilidade

emocional,

podendo

chegar ao suicídio em busca de uma
fuga concreta do todo, muitas vezes é
confundida com transtorno bipolar, ou
esquizofrenia,

mas

a

duração

e

a

intensidade são muito diferentes.
As possíveis causas?

Os sintomas podem ter tido origem por
várias causas, tais como: experiências
ruins precoces (geralmente na infância),
fatores

genéticos,

fatores

ambientais,

situações traumáticas (violência) e/ou de
abuso,

negligência,

o

fator

genético

(hereditário) é o mais provável, por que o
transtorno é cinco vezes mais frequente
em quem tem ou teve pais com o
mesmo

sintoma,

mas

não

pode

se

descartar o ambiente familiar vulnerável,
até os casos de divórcios litigiosos com
frequentes

abusos

violentos

entre

os

pais, os conflitos entre outras coisas
podem

desencadear

o

transtorno,

educação rígida e/ou autoritária com
frequentes castigos
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postos
também
podem
potencializar
o
desenvolvimento do transtorno, mas existem casos
onde não se tem predisposição alguma, nem fatores
genéticos, nem conflitos e nem abusos, mas a
pessoa pode vir a desenvolver o transtorno mesmo
assim, por isso a linha é bastante tênue como
havíamos dito.
Como se descobre um diagnóstico para
Borderline?
É clínico, necessitando uma avaliação minuciosa por
parte do psiquiatra ou psicólogo. Em alguns casos o
paciente pode vir aos poucos se identificar com o
transtorno, relatar ao profissional de uma forma que
fique confortável para ele, mas existem casos que o
profissional nem informa ao paciente, para que não
o estigmatize, durante muito tempo o transtorno era
tido como intratável, mas de um modo geral falar
com o paciente é o mais indicado, o diagnóstico é
feito por um conjunto de fatores que indicam o
transtorno, o abuso de esteróides e problemas com
a tireóide podem trazer sintomas muito parecidos,
portanto é necessário alguns exames além dos
psicológicos, geralmente se demora muito a
descobrir e diagnosticar os transtornos de
Borderline, e assim como todos os transtornos
psicopatológicos, é necessário ser diagnosticado
mais brevemente possível e iniciar o tratamento o
quanto antes. O diagnóstico precoce facilita no
tratamento, mesmo sabendo que não tem cura é
necessário fazer todo o acompanhamento e
tratamento para o transtorno de Borderline não
chegar a um ponto culminante de grau mais intenso,
que em alguns casos chega-se ao suicídio.
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Como tratar?
O acompanhamento com a psicoterapia ajuda em
muito para que o paciente consiga definir os seus
limites dentro do contexto, ajuda também a
controlar seus impulsos e entender seu
comportamento. Ela é uma aliada que busca a
melhoria dos aspectos emocionais, oferece auxílio
para vários momentos de aflição que sentem os
pacientes com o transtorno, facilitando o paciente
vir a descobrir habilidades que não via como
consciência, eficácia interpessoal, cooperação
adaptativa nas decepções e crises e regulação de
suas reações emocionais.
A inclusão da família na terapia ajuda bastante
para o progresso do tratamento, de início o
tratamento vai aliviar alguns sintomas, os mais
perturbadores. A terapia pode ser feita entre 20
sessões em casos mais leves e chegar a dois ou
três anos em casos mais graves, tendo como
objetivo ir além dos sintomas para desenvolver a
capacidade psíquica do paciente. O psiquiatra
pode indicar medicamentos fármacos como
antidepressivos, antipsicóticos e estabilizadores de
humor, não se deve usar medicamentos sem
acompanhamento médico e o tratamento não
funciona caso o paciente ingira álcool, e/ou
qualquer outra substância ilícita psicoativa.
Mas o fundamental é não deixar de procurar ajuda
profissional.
Segundo a OMS estima que 6% (seis por
cento) da população mundial sofra de transtorno
de Borderline, não tendo uma estimativa real
sobre o transtorno no Brasil em termos de
porcentagem da população, mas algumas
pesquisas da Associação Brasileira de Psiquiatria ABP informam que 10% (dez por cento) das
pessoas diagnosticadas com os sintomas cometem
suicídio.
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Por Wislen Paiva (Escritor, poeta, compositor, músico e
discente de Psicologia)

CARREIRAS TI | PÁG 78

Consultas
Ambiente Virtual

Gráficos
Relatórios

Acompanhamento

SYSOUVIDORIA - SISTEMA DE OUVIDORIA
Faça acompanhamento da ouvidoria por meio do
SYSOUVIDORIA.
HTTPS://SYSOUVIDORIA.NET.BR

COLUNA

R
A
NO

METODOLOGIAS ÁGEIS
E SER ÁGIL
CARREIRAS TI | PÁG 79

METODOLOGIAS ÁGEIS E SER ÁGIL

Estamos rodeados de termos e conceitos
referentes
a
Metodologias
de
Desenvolvimento
de
Softwares.
Estas
metodologias foram se modernizando,
melhorando e se adaptando a realidades do
mercado
atual.
Metodologia
de
Desenvolvimento de Software é um conjunto
de práticas estudadas e aplicadas para
desenvolvimento de sistemas de equipes de
tecnologia da informação buscando mais
eficiência e padrões no processo de
construção. E Metodologias Ágeis é um termo
utilizado para definir práticas, métodos e
processos que estão relacionadas aos
conceitos
de
obter
agilidade
no
desenvolvimento de software com base nos
princípios e valores do manifesto ágil.
Neste post não vamos abordar nem conflitar
metodologias ágeis. O que pretendemos é
orientar e aconselhar os profissionais e
futuros
profissionais
que
adotam
metodologias ágeis, como as empresas estão
buscando, não os tornam ágeis e, muitas
vezes, frustram as expectativas das pessoas e
das empresas.
O que as empresas, na verdade, estão
buscando não são apenas o que chamamos
de implementar, mas definir procedimentos
para agilizar o trabalho e alinhar as ações das
equipes de desenvolvimento, visando alcançar
as metas da empresa.
É importante afirmar que o manifesto ágil traz
valores que permitem entender como
podemos produzir melhor, mais rápido e com
qualidade.
Porém, o que vem ocorrendo no mercado é
uma comercialização muito grande do
conceito de metodologia sem a devida
preocupação se realmente estamos focados
em ser ágeis. Não estou tirando o mérito das
metodologias, mas os envolvidos no
desenvolvimento têm que ser tocados para
que utilizem os valores ágeis na busca da
agilidade do seu trabalho.
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Há mais de 20 anos, eu estudei
as principais metodologias e
processos
de
qualidade,
inclusive XP, FDD, Scrum, AD,
CMM, ISO e etc., que buscavam
uma padronização e rapidez no
processo de desenvolvimento
de software. Na época, diante
destas
metodologias,
fui
trabalhar na criação de uma
metodologia
focada
no
Manifesto Ágil que pudesse ser
aplicada em empresas que
trabalhavam e desenvolviam
softwares. Para esta adaptação
de metodologia, utilizei ao
máximo os conceitos e técnicas
para que os processos fossem
simples, rápidos e com mais
interações.

Esbarrei no seguinte dilema: a
metodologia
estava
boa,
os
treinamentos realizados, a equipe
toda conhecia as técnicas, mas a
execução continuava com o mesmo
tempo e, às vezes, reclamavam que
demorava mais.
Então onde estava o problema?
O problema estava em não acreditar
que poderiam ou que deveriam
executar mais rápido
Então, voltando ao Manifesto Ágil,
os papas que o criaram definiram
valores. Isto é, ser ágil não estava
em
aplicar
metodologias
padronizadas com estes valores,
mas em despertar o interesse em
cada um da equipe que pode ser ágil
e os valores do manifesto seriam seu
guia do que pode te ajudar nesta
jornada de forma fácil e com foco no
que precisa atuar.

É importante
afirmar que o
manifesto ágil
traz valores que
permitem
entender como
podemos
produzir melhor,
mais rápido e
com qualidade.
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Ser ágil é uma qualidade da pessoa e não um
processo. Nenhum processo vai te ensinar a
ser ágil. Você pode utilizar uma metodologia
considerada pesada que poderia até te
atrapalhar, mas se você for uma pessoa com a
aptidão de ser ágil, você será.
Porém, muitos falam assim: minha empresa
aplica metodologia ágil. Nós somos ágeis. E por
outro lado, colocam que se não seguir todas as
etapas da metodologia ágil, não será ágil.
Está longe de ser uma verdade absoluta.
Algumas empresas que atuei como consultor
de Engenharia de Software me provaram que
utilizavam metodologias antigas, arcaicas e até
formais criadas por grandes empresas da
época, conseguiam entregar produtos bons e a
curto tempo. A metodologias devem ser
adaptadas às realidades da empresa e como
quer atuar, para que todos possam entender
de forma clara o que precisam fazer e como.
Mas não que isso vai te trazer agilidade.
Vamos ao exemplo do teste do ratinho no
labirinto:
“Se colocarmos um ratinho na entrada do
labirinto e um queijo no meio, ele uma hora vai
encontrar o queijo. Colocamos ele novamente
na entrada, ele vai achar cada vez mais rápido
o queijo até que ele não tenha mais dúvida de
como chegar no queijo. Aprendeu e agora é
ágil no seu objetivo.
Se colocarmos o mesmo ratinho na mesma
entrada do labirinto e um queijo no meio e
desta vez alimentamos o ratinho um pouco. Ele
vai procurar outras coisas e quando se cansar
ou tiver fome, vai buscar o queijo. Isto é, o
interesse dele não é o mesmo. Colocamos ele
novamente na entrada e damos mais um
pouco de comida, ele pode até parar de
procurar o queijo.”
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Como o ratinho, nós também melhoramos
nossas habilidades para alcançarmos, cada vez
mais rápido, os nossos objetivos, basta
entendermos qual é e treinar. Interferências, não
ter foco e não querer melhorar, não o tornará
ágil, mesmo com todos os processos
direcionando para isso.
Tenha como objetivo vencer! A força de vontade
e a persistência de se superar para ser cada vez
melhor, fará que você tenha a agilidade que
precisa.
Para superar, precisamos de persistência e
disciplina para alcançar o sucesso. Vejam esta
história:
“Um menino abandonado que após rejeição de
algumas famílias conseguiu ser adotado.
Acompanhava o pai adotivo na oficina de casa
que tentava ensinar um pouco sobre mecânica
para o menino, sem sucesso. Impaciente, passou
horas na garagem aprendendo sobre mecânica e
eletrônica. Procurou outros profissionais para te
ensinar mais sobre eletrônica. Frequentava a
faculdade, mas desistiu por ser cara. Mesmo
assim, não perdia a oportunidade de aprender
com aulas grátis da faculdade e com outros
amigos. Ingressou em várias empresas e buscava
se engajar em atividades extracurriculares e
grupos de estudos e projetos para se
aperfeiçoar. Depois de vários trabalhos e
empresas, foi se destacando e montou com
outros amigos uma das maiores empresas no
mundo.”
É uma história comum de pessoas que buscam
aprender para ser o melhor. Se não sabem
quem é, vejam Steve Jobs.
Então, pense em ser o melhor e hábil para ser
ágil e não que uma metodologia vai te tornar ágil.
Prof. Alexandre Gomes
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DIGITAL

KELLY SOARES

A IMPORTÂNCIA DO
MARKETING PESSOAL NA
CONQUISTA DO SUCESSO
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Você já se perguntou qual é a importância do marketing pessoal para
a sua imagem profissional? Então, esta é uma estratégia utilizada
atualmente por várias pessoas de vários segmentos e ela não é
somente indispensável, mas é vista como uma obrigação para
qualquer profissional independente da área de atuação.
Óbvio que, isso não significa que devemos mentir para nossa
audiência, mas saber gerenciar a imagem para que ela possa absorver
os aspectos desejados e valorizar os atributos pessoais.

Em palavras simples, o Marketing Pessoal é um
planejamento de estratégias que se utilizam de
técnicas aplicadas se utilizando de seu
conhecimento e experiências, a fim de
alavancar a imagem do profissional diante de
uma empresa, cliente, fornecedor, gestor e
equipes de trabalho.

De modo análogo a esta situação, um
funcionário que busca sempre passar uma
imagem profissional positiva e que está sempre
em evolução com novas habilidades, terá
grandes chances de receber uma promoção, do
que aquele funcionário que não se preocupa
com estes aspectos.

A imagem pessoal atualmente é uma
ferramenta usada em auxiliar nas vendas, mas
além disso ela é a representação física de um
negócio. É esta imagem que será responsável
por gerar credibilidade e visibilidade ao
empreendimento.

Essas estratégias podem transformar um
negócio e carreiras pessoais, seja qual for o
tamanho da empresa ou do nível profissional no
qual o indivíduo se encontra.

Assim, visualizando nosso cenário atual, tanto
físico quanto virtual, no qual as marcas estão
cada vez mais buscando serem mais
humanizadas, os consumidores, claro, querem
dialogar com pessoas.
Pensando em todos esses detalhes, posso
afirmar que um rosto é tão significativo para
seus negócios quanto a identidade visual de
uma marca, ou seja, uma empresa pode
chegar a vir decretar a falência, mas a sua
autoridade e impressão pessoal permanecerá
por décadas ou por toda a vida.
Mas como utilizar essas ações de Personal
Branding, para que elas possam trazer
benefícios aos mais distintos profissionais na
busca de seus objetivos? Por exemplo, um CEO
de uma empresa que está buscando aumentar
suas vendas, ele pode trabalhar sua imagem
pessoal para gerar autoridade e humanizar sua
marca, atraindo assim a confiança do seu
público-alvo.

As vantagens para se fazer um Marketing Pessoal
são inúmeras, entre elas podemos citar:
Atrair confiança;
Construir autoridade;
Divulgar o seu trabalho;
Alavancar a sua carreira;
Aumentar a cartilha de clientes;

●
●
●
●
●

Agora que você compreendeu o que são
estratégias de Marketing Pessoal e entendeu as
suas aplicações no mercado, bem como suas
vantagens, aqui vai algumas dicas:
Estabeleça sua presença digital;
Crie uma identidade;
Participe de eventos do seu mercado;
Faça networking online e offline;
Gere conteúdo relevante;
Adquira mídia orgânica e paga;
Crie redes sociais e mantenha sempre
atualizadas;
Não podemos negar que há uma grande
influência das redes sociais no Marketing
Pessoal. Entenda.
LinkedIn: É uma rede social voltada para perfis
profissionais, que incentiva parcerias e é uma
ótima fonte de aquisição de clientes.
Instagram: é voltada para imagens e vídeos, esta
rede atrai boas oportunidades para negócios
voltados à estética do produto ou serviço.
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Facebook: apesar de estar em baixa é
versátil, é utilizado como alicerce para
divulgação
de
eventos,
tanto
corporativos quanto de entretenimento.
Ótima para criar grupos e interações
interpessoais.
YouTube: É ele que vai gerar autoridade,
pois o marketing em vídeo está aliado a
todos
os
elementos
citados
anteriormente da imagem pessoal.
Comece a construir sua autoridade
pessoal, mensure o sucesso de suas
ações com estratégias de marketing
pessoal e otimize seu potencial. O seu
nome é a sua marca pessoal ou
corporativa.
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Kelly Soares é Pós-graduada em Marketing
Digital. Criadora de conteúdo na internet há
mais de 5 anos e apaixonada por branding,
construção de relacionamento on-line e
tecnologia. Sou curiosa. Acredito na
autenticidade e no olhar apurado como veia
criativa. Estou sempre atenta quando o
assunto é influência digital, propósito e
construção de valor para marcas.
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