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E N T R E V I S T A  C O M P L E T A

VISÃO
P O R  E D N E W T O N  D E  V A S C O N C E L O S

Nesta edição entrevistamos o Prof. Jorge
Luiz Santanna, grande amigo pessoal e
profissional com quem trabalhei na
Faculdade Anhanguera em Brasília-DF.

Há muito tenho feito o convite para o
Professor Jorge escrever regularmente
para a Revista Carreiras TI. Aproveito e
renovo o convite para que meu amigo
aceite escrever, pois se trata de um
grande profissional e de extrema
inteligência e competência sem igual. 

Facilmente percebível na entrevista em
questão. 

Enquanto o Prof. Jorge decide, nós
temos diversas outras colunas e
matérias espetaculares veiculadas nesta
Revista todos os meses. 

A cada edição nós vamos nos
surpreendendo com o alcance das
páginas com que são escritas pelos
atuais colunistas e amigos. 

Eu agradeço imensamente cada um de
vocês, que escrevem para nossa Revista,
se tornar uma referência para os alunos
e profissionais de TI.
 
Aprecie sem moderação! 
 



Leia livros!

PERGUNTE
AO SEU

PROFESSOR
O QUE ELA
SIGNIFICA!

Encontrou uma palavra difícil?

Ter um bom vocabulário pode te ajudar a expressar

melhor seus pensamentos.

DICA:



1) Fale um pouco sobre a sua
formação.
A minha formação é militar de
carreira (1977) do Exército e,
também, com formação
acadêmica em Licenciatura em
Educação Física (Escola de
Educação Física do Exército).
Posteriormente, realizei uma
Especialização e Análise de
Sistemas (1991) e desde então
venho trabalhando na área de TI. 
Em 1994 ingressei na Academia,
tendo concluído o mestrado em
Ciência da Informação
(Planejamento para o apoio a
decisão - 2000) e Especialização
em Supervisão Escolar.
Desde este período atuei como
Coordenador de Curso de
Graduação e Licenciatura em TI e
Professor Universitário,
ministrando todas as disciplinas
relacionadas ao desenvolvimento
de sistemas, com ênfase em
Análise e desenvolvimento,
Processos, Projeto. Em seguida
passei a trabalhar com ITIL,
COBIT e Governança Corporativa,
que são as áreas de maior
interesse.
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ENTREVISTA
Jorge Luiz Santanna

2) Atualmente o sr trabalha onde e qual é a sua
função?
Estou Coordenando o Curso de Pós-graduação em
Business Analytics (BA) da Faculdade Mackenzie de
Brasília.

3) O que te levou para a área de TI?
Durante a realização de trabalhos operacionais e
administrativos do Exército, principalmente estes, havia
um militar, meu auxiliar, que já trabalhava com tecnologia
e percebemos a necessidade de automatizarmos o setor. 

Para isso eu precisava me enquadrar nesse contexto para
acompanhar o trabalho que seria realizado. Foi quando fiz
o 1° curso básico de TI (1990), sendo apresentado ao
Sistema Operacional MS-DOS, ao Windows 3 (recém
lançado) e as linguagens de programação C, DBASE e
PASCAL.

 A partir de então não parei mais de estudar e a me
aproximar daquilo que o mercado mais usava. 

 Em seguida, fiz o Curso de Especialização em Análise de
Sistemas (1991), quando comecei a usar a linguagem
COBOL, para equipamento de Grande Porte. 

 Durante todo o tempo trabalhei com máquinas UNYSIS e
IBM, sendo o Exército um dos pioneiros no uso do Banco
de Dados Oracle.

 Paralelamente, na Academia, procurava aproximar-me do
estado da arte, buscando o aprimoramento nas áreas de
interesse, aplicando a programação estruturada e a
orientada a objetos, e usando ferramentas mais
avançadas (PHP, JAVASCRIPT, C#). 

Posteriormente, busquei a aproximação com o cenário
corporativo procurando o entendimento de ITIL e COBIT
para o gerenciamento de serviços de TI, bem como a
Governança Corporativa de TI, para entender os processos
e garantir que estes estejam alinhados com a estratégia
do negócio e agreguem valor para a organização.

Especial



4) O que o levou para a sala de aula,
ser professor?
Sempre considerei fundamental a troca
de informações na busca pelo
aprendizado. No momento em que
comecei a me dedicar à TI percebi que a
melhor forma de me manter atualizado
era o estudo e troca, principalmente pela
heterogeneidade dos grupos de alunos e
muitos deles com elevado conhecimento
prático, mas que não tiveram a
oportunidade de ingressar e/ou concluir
um Curso Superior.
Com o tempo descobri que essa era uma
das minhas vocações e me senti (sinto)
muito gratificado por fazer parte da vida
de muitos profissionais do mercado.

5) Como é a sua experiência docente
em sala de aula?
Desde 1994 estou em sala de aula.
A experiência é muito gratificante, mesmo
tendo observado a falta de compromisso
de grande parte dos alunos. Entretanto,
procuro não associar essa questão
somente aos alunos em si. Precisamos
criar novas formas de ensinar.

Sempre procuro aplicar avaliações
discursivas e ao final todos os alunos
apresentam um trabalho conclusivo
da disciplina. Como trabalhei muito
tempo com Análise e Projeto, o
resultado destes trabalhos era
compartilhado por todos. 

Sou favorável à participação integral dos
alunos em sala, eliminando ou
minimizando a passividade natural. Para
isso, as metodologias ativas são
fundamentais para estimular as
mudanças de comportamento.
 Com a pandemia os Professores também
precisaram se recriar para manter a
atenção dos alunos e com isso, a troca se
tornou muito maior, embora não haja a
presença física.

6) Conte uma experiência que
aconteceu contigo em sala de aula.
Durante 25 anos são muitas experiências.
Vou me prender a duas que me
marcaram muito; uma no início da
carreira Docente e outra mais à frente.

1.
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Em uma das Faculdades ministrei aula por
quatro semestres para uma aluna, que sempre
passava muito mal na hora de apresentar o
trabalho final, mesmo quando ele era realizado
em grupo. Em uma das vezes, no último
semestre, quando era necessário justificar o
projeto e fazer o sistema funcionar, essa aluna
chegou a pedir o adiamento da apresentação,
sendo atendida, mas não foi liberada de fazê-
lo.
Era um sofrimento sem igual e me sentia mal
em ver o desgaste da aluna que, logicamente,
era replicado para a turma. O bom disso é que
a aluna conseguiu apresentar e obteve a
aprovação.
Passados três anos deste imbróglio recebo um
email da aluna e imaginei que teria ali uma
chuva de impropérios. Qual não foi a minha
surpresa ao ver que ela havia sido aprovada
em um Concurso Público na área de TI e
colocando algumas reticências, chegando ao
final havia uma pergunta: advinha qual a
primeira função/missão que recebi? Fechou o
email e mandou outro, começando com
“continuando o email anterior”, fui escalada
como INSTRUTORA e uma série de rs, rs, rs, rs,
culminando com agradecimentos pelas “brigas”
e ensinamentos que a fizeram superar um
problema que a acompanhava durante toda a
vida. 

2. Um outro evento que me marcou muito foi
sobre um aluno que ficou reprovado durante
três anos no projeto final, mas que continuava
se matriculando na disciplina. Fui então verificar
a situação do aluno e durante a conversa
percebi que o problema era financeiro. Nesta
época trabalhava em Unaí e o aluno morava em
Paracatu e não tinha condições de ir todos os
sábados, pois trabalhava no período da manhã.
Consequentemente também não conseguia
acompanhar a evolução do projeto (os projetos
nessa Faculdade eram individuais). 
Resolvemos, eu e uma Professora, adotar o
aluno de forma que ele pudesse comparecer
duas vezes por mês (não vou entrar em outros
detalhes). O resultado foi muito satisfatório e o
projeto foi aprovado com louvor.
Ano seguinte a então CTIS me procurou pedindo
para indicar um profissional na área de
desenvolvimento, mas com salário abaixo do
mercado. Contatei o ex-aluno explicando a
situação e este aceitou imediatamente, pois o
que recebia em Paracatu ainda era mais baixo.
Informei que o custo de vida em Brasília era
muito alto e que seria muito complicado para
ele e a esposa, mas ele aceitou o desafio. 
Com quatro meses recebo a ligação da pessoa
que o contratou, agradecendo a indicação e me
informando que iria dobrar o salário do rapaz. 
Concluindo, hoje o profissional é gerente de TI
de uma grande Empresa, com várias
certificações. Já comprou a casa própria, tem um
filho e sempre que nos comunicamos percebo a
gratidão dele. 
Esses são os maiores presentes da área
acadêmica.
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7) O que mais te motiva a trabalhar
ensinando pessoas?
O que mais me motiva é a possibilidade de
aprender cada vez mais e para que me lembre
que sei muito pouco.

8) Baseado na 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 é extremante abrangente e existe
espaço para todos.
  Acompanhar o mercado não significa que a
pessoa deve escolher essa ou aquela área.
Primeiramente é preciso entender em qual
contexto você está e o que pretende? 
 Em todos os artigos, editorias, explicações,
papers que estiver lendo os termos serão
basicamente os mesmos. Vou me basear em
um que achei muito interessante, da Michael
Page
(https://www.michaelpage.com.br/advice/lidera
n%C3%A7a-e-
gest%C3%A3o/integra%C3%A7%C3%A3o-e-
engajamento/perspectivas-para-o-mercado-de-
ti-em-2021) em que fala o seguinte:

“2020 foi um divisor de águas para o mercado
de TI. O início da pandemia do covid-19 foi
crucial para áreas e profissionais de tecnologia,
pois acelerou projetos que estavam
engavetados há muito tempo ou que não eram
prioridade nas empresas. Nesse sentido, muitas
delas sofreram para se adaptar rapidamente, já
que não estavam preparadas para a alta
demanda de TI. A aceleração dos projetos e
investimentos em tecnologia obrigou também
profissionais de todas as áreas a desenvolverem
mais suas habilidades digitais.

A adoção de novas tecnologias, softwares,
plataformas, sistemas, automações e máquinas
foi necessária para a continuidade das
operações, prestação dos serviços, atendimento
ao cliente e trabalho remoto dentro da casa dos
colaboradores. "Com essa transformação digital
nas organizações, a tecnologia passou a estar no
centro de desenvolvimento dos negócios”,
destaca Luana Castro, Gerente de Recrutamento
para Tecnologia na Michael Page, que indica
neste artigo os desafios da área para o próximo
ano, a demanda de contratação em alta e como
os profissionais devem se preparar.
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O profissional de tecnologia para 2021

Tecnologia é um mercado que já vinha em
crescimento nos últimos anos e foi acelerado
ainda mais em 2020. “A área, que antes era
encarada basicamente como suporte ao
business, agora é tida como investimento e
desenvolvimento para o negócio”, conta Luana.

É esperado que o profissional seja aquele que
conecta a tecnologia às equipes, que conhece
do business da empresa, viabiliza o
crescimento do negócio e participa das
decisões estratégicas. O escopo do profissional
de TI vai muito além do suporte às outras
áreas, desempenhando um papel de
protagonista na linha de frente das soluções de
produtos e serviços. “Ele saiu de trás do
computador, do backoffice, para ir para o
front”, diz Luana. Habilidades voltadas ao
negócio, gestão de pessoas e comunicação se
tornaram essenciais.

Por ser um mercado que só evolui, o
profissional de tecnologia deve ter consciência
em relação à sua carreira. “É preciso ter cuidado
em seguir a demanda de projetos conforme vão
surgindo, sem pensar muito no desenho da
carreira, se o que está fazendo hoje fará sentido
para o amanhã. Há profissionais com muitos
cursos e formações que não fazem sentido
entre si. Tem tanta coisa nova acontecendo que
o profissional acaba perdendo o foco. Não vai
faltar oportunidade, então é preciso pensar em
que mercado quer estar”, alerta.

Atenção aos desafios:

1. A tecnologia evolui numa velocidade mais
rápida do que as pessoas conseguem se
capacitar. O profissional de tecnologia deve
aprender o tempo todo e os mais preparados
para atender as necessidades das empresas
serão requisitados. “É muito fácil ficar
ultrapassado, por isso a habilidade de
autogerenciamento é tão importante para o
profissional de tecnologia que quer se manter
competitivo”, diz Luana.
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2. O domínio do idioma estrangeiro continua
sendo uma das maiores dificuldades de
acesso a tecnologias de fora. O profissional
deve ter foco no inglês para estar sempre
alinhado com o que há de mais novo em sua
área. “Quem não domina inglês perde muita
oportunidade para atuar em outros países”,
comenta ela.

3. É preciso aprender a trabalhar em Squads
(modelos ágeis de equipes multidisciplinares
que atuam por projeto), fazendo contribuições
em outras áreas e dando abertura para receber
feedback também.

Cargos e setores em alta

"Nessa adaptação rápida que as empresas
tiveram que passar e com a visão de futuro que
temos, houve e haverá troca de profissionais
nas equipes e heads de áreas que não estão
dando conta de fazer a transformação digital
acontecer. A busca está maior para
profissionais mais experientes que já entram
na empresa entregando resultado. Por serem
profissionais sêniores, os salários estão mais
altos”, conta Luana.

Engenharia de software e desenvolvimento:
estimula melhoria para o negócio e há novas
tecnologias o tempo todo para a criação de
produtos, soluções, plataformas etc. para
back end, front end e mobile app. Nesse
sentido, o papel de especialista em uma
tecnologia só está perdendo espaço. Espera-
se menos profissionais especializados e mais
daqueles que sejam capazes de olhar para o
todo.
Dados: alto crescimento para business
intelligence, data science e analytics. A
importância dos dados para o crescimento
estratégico e tomada de decisão é tão
grande que essa área é a grande aposta para
os próximos 2 anos. Muitos profissionais do
meio acadêmico e de pesquisa, como
matemáticos, físicos e estatísticos, estão
migrando para o corporativo.

Cargos em alta: engenheiro de dados, cientistas
de dados, diretores de tecnologia, CTOs,
engenheiros de software back, front e mobile,
especialistas e gerentes em segurança da
informação e LGPD (muito importante nos
dias atuais – grifo meu).

Áreas em alta
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Segurança: área que apresentou
crescimento em 2020 e virá com ainda mais
força no próximo ano por conta do
crescimento das operações digitais,
serviços na nuvem, entrada em vigor da Lei
Geral de Proteção de Dados e os debates
mais aquecidos sobre privacidade.
Inteligência artificial (inclusão minha)
IoT (Internet das Coisas) – realidade que já
ocupa grande parte das necessidades das
Empresas (inclusão minha)
Design gráfico e de interfaces (necessidade
de integrar produtos e serviços de modo
harmônico e colocando o cliente no centro
do negócio, participando desde a
elaboração do projeto até a definição do
produto final) (inclusão minha)
Jogos digitais (saindo da área de
entretenimento para todas as áreas de
interesse: saúde; engenharia; advocacia;
segurança, financeira, etc) (inclusão minha)
Busca de um nicho de mercado para a
criação de startups (inclusão minha). 

Setores em alta

Bancos, meios de pagamento, fundos de
investimento, varejo com implantação de
soluções digitais, e-commerce, marketplace,
logística, consultorias e serviços em geral, além
de tudo o que for tech como health tech, fintech,
insurance tech, edtech, agrotech etc.

Remuneração e benefícios

Com o trabalho remoto, há cada vez mais
posições para o profissional de tecnologia
concorrer, inclusive oportunidades fora do país
para ganhar em dólar e euro. A remuneração
por hora também aumentou devido à
terceirização de projetos. Planos de stock
option, em que o colaborador pode adquirir
ações da empresa, têm sido cada vez mais
praticados em startups (muito comum na
Europa – grifo meu). Com o mercado aquecido,
alta demanda de trabalho e profissionais
competitivos, as empresas estão revendo
também a flexibilização de benefícios em
dinheiro para que o colaborador possa investir
em cursos e equipamentos que desejar.
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9) Nós sabemos que hoje o nosso normal
mudou a forma como trabalhamos. o que o
sr acha do trabalho remoto?

A resposta anterior já tem um pouco do
cenário em que vivemos. O ano de 2020 foi um
processo de aprendizagem e aqueles que
relutaram em aceitar a nova realidade ficaram
para trás. O que significa isso na área de TI?
Foram criadas novas formas de relacionamento
e percebeu-se que aquelas reuniões longas e
com elevado custo, levando-se todos os
executivos para locais paradisíacos e
caríssimos, não são necessárias. As decisões
podem ser tomadas da mesma forma que uma
reunião presencial, desde que seja organizada
e tenha um foco. 
 As ferramentas disponibilizadas possibilitam a
integração de todos e facilitam a exposição de
ideias. Tornou-se muito mais importante a
presença e mais fácil o controle, a proatividade
e a busca por soluções e resultados.
 Mesmo assim, o trabalho presencial não
perdeu a sua importância e em breve
voltaremos a nos encontrar, mas desta feita
com o espírito mais empreendedor e mais
solidário. 

10. No mesmo sentido do novo normal, o que
dizer quanto ao ensino superior remoto? 

 Sou favorável ao ensino presencial.
 Entendo que os alunos ainda não estão
preparados para essa nova realidade, tanto no
aspecto da disciplina, quanto da organização e
da “endurance”. Da mesma forma, vários
Professores sentiram um baque muito grande
com as mudanças que se fizeram necessárias,
principalmente aqueles avessos à tecnologia.
Percebo que isso ocorre com mais ênfase no
ensino público.
 Além disso, existem profissões em que a
participação presencial da aula prática é
fundamental (saúde, engenharia de construção;
desenvolvimento de produtos, entre várias
outras) e várias disciplinas de outras áreas que
requerem o contato direto com a máquina.
 Creio que reconhecer os Cursos de Graduação e
de Pós a distância somente pelo fato de
estarmos em uma pandemia, sem critérios
muito técnicos e sem ouvir todos os
interessados e que trabalham diuturnamente
nas suas áreas de atuação, será temerário para
a educação e a formação de novos profissionais.

CARREIRAS TI |  PÁG 17



9) Nós sabemos que hoje o nosso normal
mudou a forma como trabalhamos. o que o
sr acha do trabalho remoto?

 A formação “autodidata” não é um padrão. Ela
vem com o amadurecimento e com a
experiência adquirida ao longo do tempo.
Logicamente que após a aquisição da
experiência muito se aprende com a leitura
baseada em outras experiências, mas que não
excluem a aplicação prática.
 O “Colégio Invisível” usado por cientistas
distantes geograficamente, mas praticamente
muito próximos em conhecimento, não ocorre
naturalmente. É uma busca incessante pelo
conhecimento fruto de resultados obtidos com
a aplicação destes conhecimentos.

Entrevista concedida ao
Prof. Ednewton de

Vasconcelos
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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.

Coluna
Gerenciamento de Projetos

Gleice Louise Garcia Costa dos Santos
Analista de Sistemas

Gerente de Projetos de TI
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Os principais erros no
gerenciamento de projetos de TI
estão no fornecimento de
requisitos, no planejamento mal
feito, na má distribuição de recurso
e na comunicação ineficiente. Por
isso, nem todo projeto de TI é
concluído com êxito! No artigo de
hoje vamos abordar os erros mais
comuns que ocorrem com esse tipo
de projeto.

1.Subestimar o escopo do projeto
O setor público é responsável por
criar, executar e administrar
políticas públicas que auxiliem na
qualidade de vida da população e a
gestão de como tudo isso é
realizado é de suma importância.

Caso o escopo não seja bem
definido pelos responsáveis, o
projeto poderá levar um tempo de
execução totalmente diferente do
que foi estimado. Assim, definir
claramente as etapas, requisitos e
áreas responsáveis são passos
primordiais para o
acompanhamento recorrente do
projeto promovendo uma visão
macro de todos os envolvidos.

3. Utilizar metodologia inadequada

2. Nomear um gerente de projetos
inexperiente

É importantíssimo ter um gerente
de projetos com experiência para
gerenciar projetos de TI. Bons
gerentes de projetos têm fortes
habilidades sociais, precisam saber
como conduzir reuniões, como lidar
com pessoas diferentes e como
gerenciar riscos.

Não utilizar uma metodologia para
realizar o gerenciamento de
projetos aumenta
significativamente os riscos, gera
retrabalho, dificulta o apoio às
tarefas dos projetos e pode
comprometer escopo, custo e prazo
de execução do projeto. É
importante utilizar metodologias
para alocação de recursos e
comunicação com os stakeholders.
Essas metodologias auxiliam na
definição do escopo e na
programação de todo o projeto.

Principais Riscos em Gerenciamento de Projetos
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4. Não ter pessoas com competências
adequadas.

Aqui temos a definição de que pessoas
certas devem estar no lugar certo.
Assim, não ter as pessoas certas em um
projeto pode afetá-lo seriamente,
mesmo que o escopo e o planejamento
estejam definidos corretamente. Em
resumo, a inexistência de talentos pode
comprometer seriamente um projeto.

5. Definir corretamente os horários

Cada atividade tem um tempo para ser
executada e todos os responsáveis
devem estar cientes desse
cumprimento. Definir todas as
atividades no início do projeto é uma
maneira ágil de chegar ao seu
cronograma. Definir testes de aplicação,
escopo, ordens de serviço, tudo isso
com as datas de vencimento baseadas
no prazo de entrega final pode ajudar
no sucesso dos projetos.

6. Falhar na comunicação com os
stakeholders

É fundamental que a comunicação
entre a equipe e o gerente de projetos
seja realizada corretamente para não
frustrar as expectativas das entregas
junto aos clientes. Se existe um diálogo
aberto sobre as expectativas e as
entregas, há fluidez na execução do
projeto.

7. Atualizar o status do projeto

O andamento do projeto deve estar
bem definido para qualquer uma das
partes envolvidas no projeto. O gerente
deve procurar rever e atualizar o status
de todas as atividades de um projeto de
maneira geral. É isso que norteia as
equipes. A visão do todo relacionada ao
andamento do projeto é a melhor
forma de conduzir, reduzindo todos os
riscos.

Dessa forma, podemos concluir que
erros podem ocorrer em qualquer
projeto. Entretanto, o mais importante
é identificá-los o quanto antes, pois
dessa forma você poderá atuar para
resolvê-los. Assim, todo o time terá
rendimento considerável, o que
contribuirá para o sucesso do projeto.
 
Fonte: https://artia.com/blog/erros-
projetos-de-ti/

Professora Gleice Louise

Gerenciar projetos em órgãos e empresas públicas
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OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM

CONSULTORIA EM SEGURANÇA

https://consultoria.ewsistemasti.com.br

NÓS SABEMOS COMO FAZER! 

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!
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PROCURA-SE PROFESSOR

Meu filho? Você
pode vir aqui? 

Sim pai. Já vou! 

Tem diversos
empregos aqui

no jornal!

.....

Eu vou ser
professor!

Meu filho não vai
ser professor.

O que tem
contra? 
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PROCURA-SE PROFESSOR

Professor têm duas
férias por ano.

Por isso? 

Professor
não ganha

bem.

.....

Não preciso
ganhar bem.,

preciso ensinar
bem... 

Está decidido, você
vai ser advogado Não gosto!
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PROCURA-SE PROFESSOR

Então vai prestar
concurso!

Eu não!

Menos ser
professor.
Onde já se

viu?

.....

Pai. ser
professor é

minha vocação. 

Não te entendo!

.....

Pai um dia o
professor vai

ganhar mais que
todo mundo. Vai
ser valorizado.

Será? Não estaremos
vivos para ver... 

Outros verão..



MERCADO DE TI

J U L H O  2 0 2 1

P R O F I S S I O N A I S  E M  A L T A

Engenheiro de 
Qualidade de Software 
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O Engenheiro de Qualidade de Software
é responsável por muitas atividades,
entre elas se destacam algumas
conforme a seguir: planejar e coordenar
atividades de testes ao longo do
desenvolvimento de um software,
revisar especificações de qualidade e
documentos de projetos técnicos para
fornecer respostas relevantes em tempo
hábil.   

O mercado de trabalho para Engenheiro
de Software é bastante promissor e está
em constante expansão. A expectativa
para este ano e para os próximos dez
anos é que a área cresça até 17%.
Contudo, como se tornar um Engenheiro
de Qualidade de Software? A resposta é
bem simples: basta que os profissionais
realizem uma especialização na área de
Engenharia de Software.

O que faz um Engenheiro da Qualidade de
Software? Qual o salário médio? É

promissora essa carreira? É o que você
vai ler nessa matéria.

Projetar e implementar cenários de
teste para software;
Criar critérios de aceitação;
Coordenar o processo de testes;
Planejar e executar testes em
ambiente DevOps.

Corre nos bastidores do mercado que a
profissão de Engenheiro de Qualidade
de Software é uma das profissões mais
fáceis para iniciar uma carreira na área.
Sabem por que? Porque não requer
conhecimentos de programação, por
exemplo. Não é necessário saber
programar para iniciar como Engenheiro
de Qualidade de Software. Ótimo para
quem não gosta de desenvolvimento e
não quer trabalhar com linguagens e
códigos

 Entre as habilidades principais
elencadas acima estão também: 

1.

2.
3.
4.
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Uma pesquisa rápida no likedin no
momento que essa matéria foi
escrita, estão listadas mais de 946
vagas para Engenheiro de
Qualidade de Software. Não só há
vagas no linkedin no Glassdoor e
na Catho também. É uma profissão
bastante procurada pelas empresas
no modo geral. Então se você já
tem uma graduação na área de TI
ou especialização de Engenharia de
Software e não sabe por onde
começar, agora já sabe.

Digamos que você tenha toda a
escolaridade exigida e ainda quer
investir em cursos para a
Engenharia de Qualidade de
Software, há diversos cursos que
ajudam o profissional a colocar a
mão na massa, ou seja, colocar a
mão no teclado e iniciar uma
excelente carreira.
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O Engenheiro da Qualidade de Software é bem disputado também pelo comércio e indústria,
além das empresas da área de TI. 

Segundo o site Glassdoor o cargo de Engenheiro da Qualidade de Software inicia com salário
médio de R$ 3.000,00 e pode chegar até R$ 13.000,00 para nível sênior. Podendo até passar
desse valor para os profissionais mais preparados e com experiência. O salário médio no
Brasil é de R$ 6.000,00.

Prof. Ednewton de Vasconcelos
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Emissão Fiscal Sistemas Web 

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. 

Aplicativos Móveis

Disponibilizamos diversos
sistemas web
comercializados com
licença SAAS. 

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

Temos diversos sistemas
com emissão de
documentos fiscais.

Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.
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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.

C
O
L
U
N
A
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APRENDER

DESAPRENDER

REAPRENDER



Nas últimas edições da Revista
Carreira TI apresentamos a
metodologia de autodesenvolvimento
pessoal e profissional por meio das
Trilhas de Aprendizagem.
Imagine que você decidiu criar sua
própria Trilha de Aprendizagem para
expandir seus conhecimentos em
desenvolvimento para Aplicativos
Móveis para Android.

Que profissional você quer se tornar?

Um Android Product Engineer ou um
Android Systems Engineer?

O profissional conhecido por Android
Product Engineer é um desenvolvedor
Android que se concentra na construção
de aplicativos Android a partir de uma
perspectiva de produto. É o responsável
por projetar, desenvolver, manter e
dimensionar vários módulos de um
aplicativo móvel. É uma pessoa de
tecnologia orientada para a pesquisa
que pode assumir a responsabilidade de
construir e liberar entregas do aplicativo
móvel.

Construindo Trilhas de Aprendizagem de TI

CARREIRAS TI |  PÁG 32



O Android Systems Engineer é um
desenvolvedor Android que cria
aplicativos para dispositivos móveis
no sistema operacional Android a
partir de uma perspectiva de
sistema. Ele conhece as bibliotecas
de Interface dos Usuários (IU), o
Android Studio e conhece o Android
por “dentro e por fora”. Faz as
escolhas de design de alto nível para
a estrutura de software, frameworks,
protocolos e algoritmos. Determina
as práticas de codificação, as
ferramentas de desenvolvimento e
requisitos de validação. 

Quais são as habilidades necessárias
para ser um desenvolvedor Android?

Os desenvolvedores Android
precisam conhecer as linguagens de
programação Java ou Kotlin, bem
como as várias bibliotecas e
estruturas para se conectar ao
sistema operacional Android. 

Alguns desenvolvedores preferem
usar outras estruturas, como React
Native, que permitem escrever
partes de um aplicativo Android em
Javascript e torná-lo mais
semelhante ao desenvolvimento de
um front-end para web.

Então, por onde começar? 

Quais os conhecimentos iniciais
necessários? Tutoriais? Cursos?
Vídeos do Youtube? Quais
linguagens? Quais ferramentas
utilizar? Como testar os códigos?

Escolher uma Linguagem;
Conhecer os Fundamentos
Principais da Linguagem;
Aprender sobre os Sistemas de
Controle de Versão;
Aprender sobre os Serviços de
Hospedagem de Repositórios;
Aprender a construir uma
aplicação;
Continuar aprendendo...

Quais são os conhecimentos
necessários a um profissional
desenvolvedor para Android?
Antes de sair pesquisando à revelia,
procure organizar o aprendizado por
caminhos compatíveis com um
aprendizado factível e realizável.
Esta trilha sugere alguns desses
possíveis caminhos...

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Escolher uma Linguagem1.
As linguagens de programação mais
utilizadas para o desenvolvimento de
Apps Android são Java e Kotlin.
Prefira Kotlin, porque o Google a
selecionou em 2019 como linguagem
“preferida” para desenvolver
aplicativos Android. Para quem vai
começar a “desenvolver do zero”,
Kotlin deve ser a opção.
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2. Conhecer os Fundamentos
Principais da Linguagem

Para aprender os fundamentos da
linguagem Kotlin:
- Instalar o ambiente de
desenvolvimento (IDE) Android
Studio
- Aprender os fundamentos básicos
do Kotlin e de Programação
Orientada a Objetos
- Aprender Estrutura de Dados e
Algoritmos em Kotlin
- Conhecer as bibliotecas do Kotlin
- Kotlin Standard Library
- Conhecer o ambiente Gradle -
ferramenta de automação de
compilação de código aberto
projetada para ser flexível o
suficiente para criar quase
qualquer tipo de software.

3) Aprender sobre Sistemas de
Controle de Versão 
Os Sistemas de Controle de Versão
são ferramentas de software que
ajudam o desenvolvedor e as
equipes de desenvolvimento a
gerenciarem as alterações ao
código-fonte ao longo do tempo. 
Esses sistemas registram as
alterações do código-fonte e
permitem recuperar versões
específicas, posteriormente. O
sistema mais comum em uso pelos
desenvolvedores é o Git.

Aprender a construir uma
aplicação

4. Aprender sobre os Serviços de
Hospedagem de Repositórios
Há dezenas de serviços para
hospedar os repositórios Git.
Procure conhecer os fundamentos
básicos sobre o Git e crie seu perfil
em um deles.

1.

Aqui entra o aprendizado “hands
on”, ou “mão na massa”.
- Conhecer as Classes Atividades e
Ciclos de Vida de Atividades
(Activity)
- Conhecer as Interfaces flexíveis
usando fragmentos (Fragment)
- Saber fazer a manipulação de
configurações de aplicativos (Set
up managed configurations)
- Aprender a depuração usando o
Android Studio Debugger
- Usar Intents e filtros de Intents
(objetos de mensagens)
- Usar o contexto (Context)
- Aprender sobre multithreading
(tarefas em segundo plano)
- Aprender a proteger os dados dos
usuários (Data Privacy)
- Aprender a proteger os dados que
transitam em rede (Secure Network
Data).
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- Aprender sobre a Injeção de
dependência no Android
(reutilização, refatoração e teste)
- Aprender a usar os Provedores de
Conteúdo (Content Providers)
- Aprender a usar bibliotecas de
terceiros (como Glide, Retrofit,
Crashlytics, GSON...)
- Aprender sobre o Gerenciamento
de Memória (Mmapping)

O que achou da Trilha de
Aprendizagem de Desenvolvedor
Android? 
É desafiadora ou frustrante?
Essa trilha não se esgota por si
própria e nem é limitante. 

Para que a Trilha de Aprendizagem
cumpra seus efeitos, ela deve ser
convidativa a vencer os desafios.
Lembre-se que a disciplina é um
fator preponderante para quem
busca o autodesenvolvimento
pessoal e profissional.
Como sugestão faça o Curso
Gratuito sobre como Desenvolver
Apps Android com Kotlin, na
plataforma de Educação a
Distância Massive Open On-line
Course (MOOC) da Udacity.
Segue o link: Developing Android
Apps with Kotlin (udacity.com)
Boa sorte!
Depois conte pra gente o seu
feedback sobre esta Trilha de
Aprendizagem!

Prof. Robson do Nascimento.
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PODCAST NOVO FORMATO!

N o v o s  E p i s ó d i o s  Ã s
Q u i n t a s - F e i r a s  7 h .  

Disponível em + de 9 
plataformas 
de podcast

CARREIRAS TI |  PÁG 36

PODCAST

O PROFESSOR
DESPERTADOR
Prof. Ednewton de Vasconcelos



Tecnol
Solar

Economize até
95% de energia

elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp
comercial@tecnolsolardf.com
https://tecnolsolardf.comCARREIRAS TI |  PÁG 37



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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RASOMWARES



Olá caro leitor,
A nossa coluna Segurança e Defesa
Cibernética deste mês vai abordar um
tema que tem aparecido com razoável
frequência na mídia especializada, por
razões óbvias, já que estão cada vez
mais frequentes os ataques por
ransomwares, nosso assunto deste
mês.
Um pouco de história

O primeiro ataque de ransomware
conhecido ocorreu em 1989 e teve
como mentor Joseph Popp, um
pesquisador que estudava a Síndrome
da Imunodeficência Adquirida – SIDA,
também conhecida como AIDS. É uma
história intrigante mas que podemos
resumir assim: Popp distribuiu vinte mil
disquetes sob a justificativa de estar
distribuindo um programa que ajudaria
a entender a AIDS através da resposta
de um questionário. Contudo além do
referido programa no disquete, havia
também um vírus de computador    

inicialmente inativo, mas que depois de
atingir um certo gatilho exigia um
pagamento de U$ 189 e outros U$ 378
para a locação do programa. Ainda que
de forma incipiente esse foi o primeiro
ransomware da história e ficou
conhecido com PC Cyborg ou Trojan da
Aids, chegando inclusive a ser
catalogado, como podemos ver na
figura a seguir.

RANSOMWARES UMA AMEAÇA REAL
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As Coisas Mudam e os Ransomwares Também

Podemos considerar o feito de Joseph Popp em
1989 como uma semente plantada, pois leva um
certo tempo para germinar. A ocorrência de
ataques semelhantes ao perpetrado pelo
pesquisador da AIDS permaneceu discreta até a
primeira década de 2000, quando o mundo do
cybercrime começou a olhar esse tipo de ataque
como uma fonte de receita. O underground
criminoso não só começou a utilizar de forma mais
frequente os ransomwares, como começou a
torná-los mais eficientes, utilizando algoritmos de
criptografia mais sofisticado, além de desenvolver
novas e eficientes estratégias de delivery, como
campanhas de phishing  e spear phishing, sem
falarmos na nova forma de requerer o resgate,
agora não mais em moedas tradicionais, mas em
criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum
atualmente.
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Fonte: https://www.cert.br/docs/palestras/certbr-sbseg2017.pdf
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Em 2013 surgiu neste cenário um ransomware
chamado Criptolocker. Entre setembro e dezembro
daquele ano, o Criptolocker infectou mais de 250.000
sistemas. E, segundo pesquisas, rendeu mais de U$ 3
milhões para seus criadores, até a neutralização da
Gameover Zeus Botnet, sua principal via de
disseminação.



Ransomwares Ataques em Outro Nível

Com a migração para o trabalho remoto no último
ano, muito em virtude da pandemia pela COVID-
19,  os ataques cibernéticos aumentaram
exponencialmente, com destaque para os ataques
de roubo e sequestro de dados. De acordo com o
Hiscox Cyber Readiness Report 2021,  um em cada
seis ataques cibernéticos registrados em 2020 foi
ataque por ransomwares, isso significa um
aumento de 150% em relação ao anto anterior.
Já os prejuízos causados foram bem maiores, o
montante pago pelas vítimas desses ataques,
segundo o relatório, aumentou mais de 300% em
2020.

Em meados da segunda década deste milênio já
era bem comum os ataques por ransomwares,  
 variantes eram facilmente encontradas no espaço
cibernético, como aponta a Kaspersky Security
Network – KSN de 2016. Contudo, o destaque é
para as variantes surgidas a partir do Criptolocker,
com destaque para o Cryptowall e o Torrentlocker,
ambos apontados no KNS de 2016.
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Fonte: KSN Report: Ronsomware in 2014-2016 – June 2016

Entre abril de 2014 e o início de 2016, o Criptowall
estava entre as variantes de ransomware mais
usadas no mundo, atingindo centenas de milhares
de indivíduos e empresas. Em meados de 2015, o
Criptowall havia extorquido mais de U$ 18 milhões
de vítimas ao redor do globo.



O  Hiscox Cyber Readiness Report 2021  só
confirma o que estamos vendo na mídia no dia a
dia, basta lembrarmos que nos últimos meses
foram divulgados casos emblemáticos sobre
ataques de ransomwares no Brasil, entre estes,
curiosamente, ataques a grandes Órgãos da
Justiça Brasileira.
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Fonte:  Hiscox Cyber Readiness Report 2021

A expectativa por parte de especialistas é que
ataques desta natureza continuem a aumentar,
uma vez que ainda é grande o número de
pessoas trabalhando remotamente e
consequentemente os vetores de ataques estão
mais numerosos, com maiores quantidades de
usuários expostas uma vez que, em sua grande
maioria, os usuários em suas casas não possuem
o mesmo aparato de segurança disponível na
infraestrutura das organizações e sempre há
uma brecha de segurança esperando para ser
descoberta.
Bem meus amigos ainda há muito o que discutir
sobre o assunto, mas por hoje vamos ficando por
aqui.
Até a próxima!

Prof. Adão dos Santos.
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Preparado
para a
entrevista?
Então se prepare
porque ela vai
acontecer...

v o c ê  e s t á

S ã o  o s  v o t o s  d e  t o d a  a

e q u i p e  d a  r e v i s t a

c a r r e i r a s  t i  
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Para aqueles que buscam um excelente endereço para
o seu Escritório Virtual em Brasília, nos também

oferecemos esse serviço.

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!

Coworking em Brasília

ESCRITÓRIO VIRTUAL EM BRASÍLIA

(61) 2107-9400
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inteligênciaemocional
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Como desenvolver?



Autoconhecimento emocional;
Autocontrole emocional;
Adaptabilidade;
Orientação para realização;
Perspectiva positiva;
Empatia;
Consciência organizacional;
Influência;
Coach e mentoria;
Administração de conflitos;
Trabalho em equipe;
Liderança inspiradora.

Então como é possível desenvolver a IE? É
fácil? É impossível? Não tem como
desenvolver a IE? E agora? O primeiro
passo segundo Daniel Goleman é
aumentar a inteligência emocional, mas
como? 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Segundo o fórum econômico mundial,
uma forma de desenvolver a inteligência
emocional é conhecer as próprias
emoções e saber lidar com elas o tempo
todo, seja no trabalho, em casa ou em
qualquer outro lugar. 

A IE - Inteligência Emocional para a
pessoa que conhece e domina bem, já é
um grande indício de possuir a
habilidade e competência mais
valorizadas hoje em dia pelas empresas
na hora do recrutamento e contratação.

Nos últimos meses temos debatido os
pilares da IE aqui na Revista Carreiras TI.
São os pilares que você precisa conhecer
para começar a desenvolver a IE de forma
simples, eficaz e prazerosa. Simples
porque você vai conhecer a si mesmo(a);
eficaz porque colocará em prática tudo o
que aprender, não é o bastante só
conhecer e não colocar em prática as
habilidades e competências; prazerosa
por viver uma vida com mais prazer e
emoção. Temos debatido não somente os
pilares, mas também os Soft Skills, Hard
Skills e a importância da IE em nossas
vidas.
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https://www.napratica.org.br/para-que-serve-um-programa-de-coaching-dentro-das-empresas/


A IE desenvolve mentalmente as

habilidades em perceber em quais

domínios e competências você precisa

dar mais atenção e assim trabalhar a

seu favor. Se não der certo, procure

por feedback de outras pessoas.

Inteligência
Emocional -

Como
desenvolver?

BY PROF. EDNEWTON DE
VASCONCELOS
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Passo 1# - Transformar o Autoengano

em Autoconsciência.

A base de nossa identidade é

moldada principalmente e

consequentemente a nossa IE;

A personalidade e a IE não é vista

com bons olhos por muitas pessoas,

levando a ter um feedback negativo

por não acreditarem.

Contudo, quando se têm de forma

bem realista nossos pontos fortes e

fracos por meio da verdadeira

autoconsciência;

Portanto, isso só é possível quando

se tem feedbacks precisos baseados

em dados, como testes de

personalidades e pesquisas.

Segundo um artigo do psicólogo Tomas

Chamorro Premuzic, ele recomendou neste

artigo cinco passos de suma importância e

relevância para aumentar a inteligência

emocional. 

CARREIRAS TI |  PÁG 49



VIVER MELHOR!
REVISTA CARREIRAS TI  |  REALIZAÇÃO EW SISTEMAS TI

"Segundo o fórum econômico
mundial, uma forma de
desenvolver a inteligência
emocional é conhecer as
próprias emoções..."
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IE
Como Desenvolver?

Passo 2# - Transferir o Foco Em Si

Próprio Para o Foco Nos Outros.

Quando as perspectivas são

baseadas em níveis muito baixos de

IE, é quase impossível visualizar a

perspectiva dos outros;

Não há como entender as escolhas

se estão certas ou erradas (sem

feedback);

Para entender as forças, fraquezas

e valores de cada indivíduo, é

necessário desenvolver uma

abordagem centrada nos outros;

No ambiente do trabalho, interação

com os colegas poderão obter um

entendimento melhor de como

motivar e influenciá-los.

Passo 3# - Agir de Forma Que Torne

a Convivência Gratificante.

É como ser um professor de IE

quando se tem um alto nível de IE.

Por meio da convivência com as

demais pessoas é possível mostrar

como é recompensador;

Estes tipos de pessoas são adeptos

a serem mais cooperativos,

confiantes, amigáveis etc.

Passo 4# - Controlar Sair do

Controle.

Atualmente nos negócios, não é

nada bom transparecer frustração

na hora de um problema;

Perceber quando as emoções vão

transparecer e mostrar uma pessoa

negativa por exemplo;

Detectar pontos fracos e com

gatilhos, assim você conseguirá se

conter;

Ter as emoções sob controle em

todo o tempo consciente;

Inclusive deixar transparecer é a

forma que os demais estão te

olhando.

Passo 5# - Demonstrar Humildade.

Geralmente as carreiras

profissionais são vistas como

inspiracionais;

Portanto, é sempre bom mostrar que

você é um excelente líder sendo

humilde;

Assim você vai transmitir

segurança;

Sempre equilibrar entre ser

profissional e modéstia;

Seja capaz de admitir erros;

Nunca seja arrogante;

Não ter orgulho;

Procurar valorizar o trabalho da

equipe.

Esses são os passos para desenvolver de forma mais fácil os domínios elencados pelo escritor
Daniel Goleman. 
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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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.
 



FALE CONOSCO!

(61) 4042-0701 

HTTPS://EWSISTEMASTI.COM.BR/LOJA/PRODUTO/CRIAR-
PLATAFORMA-DE-ENSINO/

COMO CRIAR SEU

PORTAL EAD PARA

PROFESSOR?

FALE CONOSCO!

(61) 4042-0701 
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ANTIFRÁGIL
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Sabemos que o resiliente é

diferente do antifrágil, pois o

resiliente é aquele que suporta

situações extremas. Contudo,

quando a pressão termina,

consegue voltar ao seu estado

original como se nada tivesse

acontecido. 

 Enquanto que o antifrágil é

exatamente o oposto de frágil. É

aquele que consegue melhorar o

crescimento mesmo em situações

inesperadas, com muita pressão.

 Então com a comparação do frágil

e antifrágil, você pode estar se

perguntando se ser resiliente é o

oposto de ser frágil? É isso? E o

antifrágil não é o mesmo que ser

resiliente? Qual é a diferença entre

forte e resiliente?

 O forte é aquele que não se altera

mesmo quando está sob pressão.

Agora o resiliente é aquele que

suporta, contudo, tem diversas

dificuldades em aceitar as pressões

impostas. Depois conforme já

mencionado volta ao estado

normal. Desta forma, o antifrágil

consegue crescer e melhorar

mesmo nas situações de pressão.

Notou a diferença entre os dois?  

Ser ForteA N T I F R Á G I L
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 Este termo surgiu em 2012 com

o livro “Antifrágil: Coisas que se

beneficiam com o caos”. Livro

do escritor Nassim Taleb. O

autor retrata que ser antifrágil é

melhorar e crescer mesmo em

situações improváveis e

imprevisíveis. Então podemos

afirmar que o ser antifrágil é

mais que resiliente.

ANTIFRÁGIL

E
X
C
L
U
S
I
V
O
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Antifrágil



 Torna cada incertezas presentes e

vividas e transforma em fatores positivos.

Este tipo de profissional têm principal

destaque de verdade sempre buscando

se aperfeiçoar.

 Portanto, o antifrágil consiste em uma

característica peculiar que é destacada

nas adversidades, onde não há ação ou

reação pelos fatos e sim na aceitação da

situação visando o crescimento.

 Vale ressaltar que aceitar não significa

permanecer refém da situação, mas

aprender e entender o cenário em torno

das imprevisibilidades das pressões e

aprender ainda mais com a situação. 

 É entender o que aconteceu,

compreender a anormalidade que

passou, é diferente de ser reativo, já que

o ser reativo é uma ação sem pensar, por

instinto por exemplo, ou reagir a

determinada situação no ímpeto. 

Nos últimos tempos temos visto em

larga escala a utilização deste nome na

gestão e também no treinamento

motivacional dentro das empresas. 

 Portanto, novamente podemos afirmar,

se você é ou for um antifrágil significa

que você é mais que resiliente. Nós já

abordamos aqui em edições anteriores o

que é ser resiliente e as vantagens

apresentadas por tipo de pessoas e/ou

profissionais que detém a resiliência. 

 Também podemos pensar que ser

resiliente então não é tão somente mais

requerido? Correto! Ser resiliente é

excelente, contudo, é imprescindível que

ser antifrágil seja ainda melhor. Devido a

situação de crescimento durante a

pressão o antifrágil além de crescer,

absorver, assimilar e suportar, ele

aprende com o que acontece à sua volta

durante o caos.

 O antifrágil aproveita bastante da

situação e sai sempre fortalecido a cada

pressão que sofre. Ele aprende que essas

situações inesperadas têm enormes

possibilidades de crescimento e

desenvolvimento. 

ANTIFRÁGIL
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É diferente ser reativo em vez de ser proativo. O ser proativo age com pensamento em

"mudar o jogo", age com inteligência, suportando todo o cenário da pressão ocasionada

naquele exato momento.
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 Neste sentido, que o antifrágil é

aplicado na vida profissional, pelo menos

o conceito de antifrágil porque induz às

reflexões válidas comprovadas.

Atualmente na vida de uma

organização, acontecem situações que

fogem do controle e da normalidade.

Levando seus funcionários e

colaboradores à beira da quebra de seus

principais elos, que são os profissionais

buscando o crescimento e alternativas

para sobrevivência. 

Prof. Ednewton de Vasconcelos 
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SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB

Tenha a gestão do seu escritório

ADVOGADO

VALORES MENSAIS 
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701

https://ewsistemasti.com.br
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campanha em prol da vacinação 

DÊ O BRAÇO PARA
VACINAR

somente assim você poderá abraçar as pessoas que

tanto ama... 

Q U A N D O  C H E G A R  S U A  V E Z !

Revista Carreiras TI
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#Carreiras TI

APP CARREIRAS TI

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI
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https://revistacarreirasti.glideapp.io

#Edições

#Matérias

#MENU

##Equipe

#Programas

#Revista

#Vagas #PodCast

#ABAS

#Eventos

#Fale Conosco

...Excelência... 

app ->

#TV WEB
#Avisos

#Realização



Seu portal +
sistema web 

Odontologia

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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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.

Novidades em TI

FERNANDO GONÇALVES

Coluna
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O que é Heroku?
Heroku é uma plataforma Pass (Plataforma como um Serviço) em nuvem que fornece um
ambiente exclusivo para o desenvolvimento de projetos virtuais e ajuda a criar, executar e
operar aplicativos inteiramente na nuvem. Ele é focado no desenvolvimento de back-end e
permite a implantação de projetos web / móveis. Os principais recursos incluem contêineres
pré-configurados chamados Dynos e um ambiente de tempo de execução totalmente
gerenciado. As vantagens são os protocolos de escalabilidade e segurança.

HEROKU
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https://www.heroku.com/

Uma das principais plataformas em nuvem, o Heroku suporta várias linguagens de programação:



Entre outras funções, ele facilita o trabalho dos desenvolvedores na
configuração da infraestrutura para o deploy automático em repositórios como
GitHub, ou seja, a implantação das aplicações. 

A Heroku Developer Experience é uma abordagem centrada em aplicativos
para entrega de software, para que os desenvolvedores possam se concentrar
na criação e entrega contínua de aplicativos, sem se distrair com servidores ou
infraestrutura. Os desenvolvedores implantam diretamente de ferramentas
populares como Git, GitHub ou sistemas de integração contínua (CI). O painel
intuitivo do Heroku baseado na web facilita o gerenciamento do seu aplicativo
e obtém maior visibilidade do desempenho.

Os usuários do Heroku podem adicionar mais recursos através da escala
horizontal ou vertical.
O Heroku cobra mensalmente dos clientes, dependendo do número de
computadores virtuais que eles usam. Essa plataforma Pass e todos os
aplicativos criados nela são todos hospedados na parte superior da AWS. Isso
torna o desenvolvimento mais conveniente e fácil para os desenvolvedores. Os
usuários podem utilizar o painel intuitivo da plataforma para executar ações
facilmente com base nos requisitos.

HEROKU
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https://www.heroku.com/dx
https://www.heroku.com/continuous-delivery


O que é Netlify?

A Netlify é especializada em soluções avançadas de hospedagem e automação
na web para empresas. Ele permite que os usuários configurem sites
instantaneamente. Ele é uma solução adequada à finalidade que permitirá aos
desenvolvedores acelerar a implantação e hospedagem de sites. Ele fornece
ferramentas de integração contínua, bem como um serviço CDN totalmente
incorporado. O serviço é focado em desenvolvedores de front-end.
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NETLIFY

https://www.netlify.com/



Conclusão
Heroku e Netflity permitem hospedar aplicativos com opções razoáveis e com
suporte às principais linguagens de programação.

Referências
Heroku. Disponível em: https://www.heroku.com/home. Acesso em 20 jun.
2021.
Netlify. Disponível em: https://www.netlify.com/. Acesso em 20 jun. 2021.

As empresas que possuem uma conta Netlify podem começar a hospedar seu
site na plataforma. O Netlify permite que os usuários hospedem sites
arrastando e soltando componentes de seus computadores no aplicativo da
Web ou importando diretamente seus repositórios Git.

O Netlify é conhecido por sua notável facilidade de uso. Isso economiza muito
tempo para usuários que exigem hospedagem rápida e personalizada de sites.
Esse benefício pode influenciar sua decisão quando se trata de considerar esta
plataforma.

Quais são as diferenças entre o Heroku e o Netlify?
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A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA

COMPUFOUR 4

PARCERIA COMERCIAL

LÍDER  EM SISTEMAS FISCAIS 

 

https://compufour.ewsistemasti.com.br 
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MATÉRIA SITE O
GLOBO

N Ã O  H Á  P R O F I S S I O N A I S ?  

DUAS OBSERVAÇÕES A ESTUDAR

EMPRESAS SE

VIRANDO
O FUTURO É NO-CODE E LOW-CODE

CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS...
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Ambiente Virtual

SCPA - Sistema Comissão Própria de Avaliação

HTTP S : / / S C PA . N E T . B R

Faça avaliações da Faculdade por meio do SCPA.
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 Na Psicologia Social, este tema vem tomando
muita força, afinal, esta nova realidade tem
influenciando na subjetividade de muita gente,
e é alvo de estudos em todas as esferas da
vida acadêmica, assim como também é alvo de
muita publicidade pró ou contra, reportagens
escritas, faladas, televisadas e postadas na
rede mundial de internet em seus vários e
vários meios, como Twitter, Instagram,
Facebook, TikTok, Kwai, WhatsApp, Telegram,
entre outros, e claro, alvo principal de
comentários, likes, compartilhamentos,
cancelamentos e memes diariamente. As web
celebridades que só crescem e inundam o
mundo virtual com suas dicas, opiniões,
conselhos, em seus Reels, Feeds e Stories, são
um verdadeiro novo alvo de seus seguidores e
apoiadores, assim como de seus Haters, que
incansavelmente buscam qualquer mínima
coisa para usar contra seus desafetos na web.

 E como não poderia deixar de ser em nosso
mundo capitalista, se criou a partir daí novas
carreiras profissionais agregadas a tudo isso,
são gerenciadores e promotores de canais
específicos, produtores de conteúdos, V’js, D’js,
blogueiros, influenciadores digitais, alguns
tendo remunerações super, hiper, mega
diferenciadas, e com isso está havendo
migrações de profissionais formados em
alguma outra área, seguindo para esta nova
área, repleta de oportunidades e que pode ter
maiores vantagens financeiras, é o mundo
digital reinventando profissões.

P O R  W I S L E N  P A I V A

( W E B )  C E L E B R I D A D E
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 Todos nós estamos cada dia mais

escravizados pela rede de internet e suas

inúmeras maneiras de entreter e lincar

você, assim como qualquer um a elas de

uma maneira escravizante, ou lhe deixar

em estado de servidão, sim, e pior, sem

perceber nos vemos clicando e abrindo

os pop-ups que os algoritmos das redes

sociais nos enviam a todo instante, pra

saber o algoritmo é carregado pelas suas

preferências de acessos, segue você sem

que você perceba, e com esta arma nos

deixam viciados, em letargia profunda.

 Quem, mesmo que sem querer não

soube ou acessou informações do último

BBB? Vimos lá entre os participantes,

toda a prepotência da cantora Karol

Conká, assim como todo o carisma e

charme de Julliete, a vencedora,

nordestina que encantou a muitos e

ainda por não parar de cantarolar “Deus

me proteja de mim, e da maldade de

gente boa, da bondade da pessoa ruim,

Deus me governe e guarde, ilumine e

zele assim”, que com isso sem querer

levou o poeta Chico César aos “Top Ten”

da Spotify.

WEB CELEBRIDADES
POR WISLEN PAIVA

 Quem não soube da mal colocada

opinião de Juliana Paes ao

defender respeito e gentileza à

médica Bolsonarista na CPI, com

isso ela se viu em uma teia de

intrigas, onde gerou cancelamento,

xingamento, e proliferou nas mídias

sociais em uma velocidade

gigantesca, ela se viu obrigada a

fazer um depoimento em vídeo e

publicar em seu Instagram, tendo

que se explicar e se isentar da má

impressão causada.
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Andy Warhol (1928/1987) já via esta

discussão muito vigente e previa que se

estendesse para o futuro. Por causa do

apelo que ele via em sua época, durante

o cotidiano das pessoas famosas que ele

conhecia e elas eram cercadas a todo

instante por paparazzis, que só existiam

porque tinham consumidor para o que

eles levavam à tona em seus tabloides,

revistas e jornais, era enfim a

descompromissada liberação de muito

da intimidade das celebridades, e claro,

muita fofoca e “disse-me-disse”. Ao

atestar isso, Andy nem tinha noção ainda

que poderia vir a existir estas novas

técnicas de comunicação, e que os tais

15 minutos poderiam ser ultrapassados

muito além dos 15 minutos, por uma leva

muito grande de pessoas que chegariam

lá mesmo sem ter noção alguma do que

é isso.  
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 Quem não viu alguma coisa sobre a

morte do Mc Kevin, que numa pulada de

cerca mal fadada, regada a muita droga

e bebida, cercado por amigos inúteis e

oportunos, acabou pagando com a

própria vida, sendo silenciado tão

imaturamente.

 E os ataques a Luíza Sonza? Como esta

guria tem sorte com isso, há pouco

tempo, era a pseudo vagabunda que

chifrou seu ex, e agora com a

infelicidade de seu ex, que viu seu filho

prematuro falecer, ela é o alvo de muitas

barbaridades que não se justificam.

São memes, apelos com coisa que não

existem, fofocas, entre tantas coisas que

haja paciência. Um artista plástico muito

conhecido em sua época falou “No futuro

todo mundo será famoso durante 15

minutos”, naquela época, 



 
 A internet que ainda engatinhava naquela época,
não dava nem sinal que seria este estouro todo que
é hoje? Era uma incógnita, e quem diria que
qualquer um poderia ter alguma chance real de ser
celebridade sem ter ao seu lado o glamour do
cinema, teatro, música, tv, artes plásticas, e / ou
literatura. Sendo apenas elas mesmas, dentro do
seu contexto, sem filtros, nem interferências,
pessoas com qualquer tipo de situação sócio
econômica, onde suas influências histórico cultural
tivessem tão presente e mesmo assim, se tornariam
influenciadores, celebridades. 

 Isso com certeza seria improvável prever. Um
exemplo bem especial é de um rapaz de classe
média do interior de uma cidade do sertão do Piauí,
que fazendo vídeos caseiros sobre o cotidiano
particular e sem nenhuma pretensão ou conteúdo
impactante, mas que detém um carisma e uma veia
cômica muito particular e grandiosa. Que dali
surgiria um fenômeno de uma compreensão tão
inalcançável como foi, e é a de Whindersson Nunes,
já seria difícil pelo contexto e ainda tem o aspecto
que dificulta para alguns que é o do seu nome, de
pronúncia peculiar e esdrúxula, mas que bombou
tanto que mesmo assim ele ultrapassou os limites
da rede, hoje está nos cinemas, streamings, na voz
de cantores de sucesso com suas composições
muito criativas e de fácil absorção pelo público alvo
dele, canções estas que viraram hits, também está
nos palcos em todo o país e inclusive fora dele, em
programas de TV, e quem pensaria que num
discurso midiático improvável, ele chegaria à vôos
tão altos.

  
 Isso sem contar nos anônimos que começaram
com uma brincadeira em seu Tik Tok, como o
jovem Mário Junior que já tem mais de 3,9 milhões
de seguidores, com vídeos românticos, onde
ensina e/ou dá pitacos de como conquistar uma
garota, algo sem pretensão alguma de início. Outro
exemplo é de Manoel Gomes, o cantor e
compositor que escreveu o hit “Caneta Azul”, que
virou um meme incrível e teve mais de 10 milhões
de visualizações no Youtube. Penso que Manoel
Gomes foi um dos casos previstos por Andy
Warhol, ali só foi mesmo seus 15 minutos de fama.

 Mas são tantos outros exemplos, alguns
conseguiram até cargos públicos, se elegendo
Deputado, vide o caso de André Fernandes, que
fazia vídeos caseiros de seu cotidiano sem
pretensão alguma, mas que atingiu um público
que tomou partido de suas ideias e o conduziu à
esfera política, e como eu não havia falado do
Youtube, lá você vê de tudo, até por que qualquer
um pode construir seu canal e dependendo do
seu conteúdo viralizar rapidamente, tantos
humoristas, cantores, artistas de circo, artistas
plásticos, músicos, e não só a classe artística, tem
os psicólogos, arquitetos, médicos, personal,
maquiadores, modelos, atores, escritores,
jornalistas, documentaristas, pastores, padres,
monge budista, espíritas, entre tantos outros de
uso profissional e/ou institucional, que
conseguiram visualizações em outro nível, outro
patamar. Como já disse, temos o anônimo e
inusitado que vagueiam por ai colhendo likes,
compartilhamentos também.

CARREIRAS TI |  PÁG 75



 Voltando para Whindersson, tudo se tornou
realidade, numa ascensão que deu padrão aos
que vieram depois dele, ele constituiu
símbolos e significados, com uma força
absurda que agora gera não só fãs e
seguidores, likes e compartilhamentos, mas
gerou escola para fama. Nestes tempos de
BBB que para muitos vulgariza as relações
interpessoais, para outros apenas populariza o
que antes era só na vizinhança, ou seja, no seu
círculo de convívio, passamos com isso a crer
que estas novas técnicas de comunicação vão
além de qualquer explicação para que se
compreenda o fenômeno das Web
Celebridades.

 Afinal toda a ascensão, até a padronização
que espelha para a construção do eu de cada
um, com uma força tão peculiar que antes
sugeria ter um alvo primário, mas com toda
construção destes símbolos pela linguagem
fluente, vimos que se adapta e domina em
alguns a subjetividade do outro, infiltrando-se
nela sem que se perceba, já que de uma certa
forma coloniza as mentes e os corações de
uma grande parte das pessoas conectadas, e
como hoje passamos quase que 24h
conectados, isso é muito fluente, se tornando
uma ideologia dominante, as cobranças sobre
o pertencimento não cabe mais apenas em
rodas de conversas, extrapola todo o contexto,
afinal a que tu pertences? E o direito de fala,
para e começa onde? Já que se nivelou muito
por baixo os valores culturais, e vimos como
diz no texto que “o inalcançável pedestal das
celebridades sendo invadido por qualquer um
que se sobressaia da massa dos
desconhecidos”, afinal é o “esfacelamento da
fama”, com “o advento de tecnologias de
projeção de si”, porque como disse Christoph
Turke “ser é ser percebido”, e ponto final.

Por Wislen Paiva

REFERÊNCIAS:
Vasconcellos, Amanda Meschiatti; Zanetti,
Daniela (Web) celebridade: O sujeito ordinário
e a narrativa cotidiana sob os holofote  (2017)
Lumina – Revista do Programa de Pós-
graduação em Comunicação (UFJF –
Universidade Federal de Juiz de Fora-MG)
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Para entender a Publicidade Programática, é
útil voltar aos princípios básicos da compra de
anúncios. Quem já assistiu a premiada série de
TV Mad Men, centrada na agência de
publicidade fictícia da Madison Avenue, Sterling
Cooper, quando o redator Paul explica o
departamento de compra de mídia para a sua
nova secretária Peggy, então você vai começar
a entender os princípios do que estou
querendo te falar.

“Isso é todo o shakedown, na verdade. Eles não
vendem ideias, campanhas ou jingles. Eles
vendem mídia com uma margem de lucro de
15%. ”

É claro que a publicidade envolve muito mais
do que apenas comprar espaço na mídia.

Mas não há dúvida de que a compra de
anúncios é – e sempre foi – a chave para o
negócio.

Não importa o quão criativo ou brilhante seja o
anúncio, o canal é a única maneira de ser visto
pelo público-alvo. Portanto, comprar o melhor
espaço publicitário com o melhor preço e
direcioná-lo ao público certo é o shakedown
completo, na verdade.

Avançando para 2021, há uma nova criança
compradora de mídia em ação: a Publicidade
Programática. Totalmente automatizado,
complexo e computadorizado, está muito
longe da compra de anúncios na era Mad Men.
Vamos dar uma olhada no que é Publicidade
Programática e como ela funciona.

 Explicação da Publicidade Programática
A Publicidade Programática é definida como a
compra e venda automatizada de espaço
publicitário online. Mas, na verdade, é muito mais
do que isso.
O mercado de espaço publicitário digital é
administrado por bolsas de anúncios, que
operam leilões computadorizados que reúnem
as duas partes da transação: 
Anunciantes que desejam comprar espaço
publicitário na internet.
Editores, os proprietários de sites com espaço
digital para vender.
A Publicidade Programática leva todo o processo
a um novo nível. Ele usa um software algorítmico
que lida com a venda e colocação de impressões
de anúncios digitais por meio de plataformas de
troca de anúncios – em uma fração de segundo.
A Programática também incorpora dados de
tráfego e métodos de segmentação on-line para
veicular impressões com mais precisão, eficiência
e escala, o que significa melhor ROI para
anunciantes e editores.

CARREIRAS TI |  PÁG 80

O Que é Publicidade
Programática? 



Este é o fluxo de compra programática em
poucas palavras:
Uma pessoa clica em um site
O proprietário do site coloca a impressão do
anúncio em leilão (SSP)
Os anunciantes oferecem lances para a
impressão (DSP)
O licitante com lance mais alto ganha a
impressão do anúncio
O anúncio é veiculado no site para o usuário
O usuário (com sorte!) clica no anúncio e
converte

Como funciona a compra de anúncios
programáticos?

Apesar das muitas etapas envolvidas, todo esse
processo acontece em um instante. Além do
mais, os lances concorrentes são calculados por
algoritmos e uma série de análises para
determinar automaticamente o lance mais
econômico.
Por exemplo, se o usuário que clicou no site for
um forte cliente em potencial para seu anúncio,
com base em seus dados históricos de
navegação e perfil online, o lance servido para
sua impressão será maior

Tipos de Publicidade Programática

No mundo da compra de mídia digital, você
provavelmente já se deparou com o conceito de
lance em tempo real, ou RTB.
RTB é apenas um tipo de Publicidade
Programática. Enquanto os leilões estáticos para
espaço de anúncio online envolvem a compra de
milhares de impressões antecipadamente, o RTB
permite lances para impressões de anúncios
individuais, o que o torna muito mais focado do
que a compra de anúncios em massa.
Além do RTB, a programática também inclui
outras formas avançadas de compra
automatizada de anúncios, como “programática
direta”, quando um anunciante compra
impressões de anúncios garantidas em sites
específicos ou de editores selecionados. Com a
compra direta programática, os anunciantes
podem ter espaço de anúncio garantido em sites
de editores específicos, no entanto, há menos
capacidade de ajustar a segmentação por
público.
Muitos compradores programáticos usam RTB e
programático direto para garantir a melhor
combinação de canais de anúncios digitais.
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Devido ao alcance e a escala da Publicidade
Programática, é uma maneira muito eficaz de
aumentar o conhecimento da marca entre
públicos de alto volume. Se você está focando
uma campanha publicitária no estágio de
consideração / conscientização, convém
considerar o uso de programática para
espalhar sua mensagem. Com a ajuda de
formatos de anúncios programáticos mais
avançados, como anúncios nativos e anúncios
em vídeo, você pode envolver o público de
maneira ainda mais eficaz.

Como começar com o programático?

Para iniciantes em Publicidade Programática, o
melhor lugar para começar é se educando.
Assista a webinars, ouça podcasts sobre
programática e converse com colegas sobre as
práticas recomendadas.
Quando estiver pronto para iniciar, comece a
desenvolver suas personas de público,
estratégia de publicidade e KPIs. Isso o ajudará
em sua pesquisa sobre quais trocas de
anúncios programáticas e redes de anúncios
são as certas para você.

Vamos de forma programática!

Por Kelly Soares

A Programática é o futuro do marketing?

Quando se trata de Programática, o futuro já
está aqui. Os gastos com Publicidade
Programática aumentam a cada ano e espera-
se que sejam usados   para a grande maioria da
publicidade gráfica nos próximos um ou dois
anos. Nos Estados Unidos, a previsão é que
quase 88% dos anúncios gráficos em 2021
sejam comprados programaticamente.
E não é apenas nos EUA – 65% das marcas
européias e do Reino Unido usam Publicidade
Programática, e 86% delas têm capacidade
programática interna.

Como integrar a programática ao seu mix
de marketing?
Embora os gastos programáticos estejam cada
vez mais altos, para muitos profissionais de
marketing digital a falta de compreensão de
como a Publicidade Programática funciona é
um grande obstáculo. À medida que o uso de
tecnologia de Publicidade Programática
ultrapassa o modelo de publicidade tradicional,
a importância de construir relacionamentos
fortes entre anunciante e editor está
diminuindo e a necessidade de obter
conhecimento técnico de tecnologia
programática aumenta.
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KELLY SOARES

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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Viu como
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Sua publicidade aqui...
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Salmos 23 

CERTAMENTE QUE A BONDADE E A MISERICÓRDIA ME
SEGUIRÃO TODOS OS DIAS DA MINHA VIDA; E

HABITAREI NA CASA DO SENHOR POR LONGOS DIAS.
 

SALMOS 23:6 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/23/6+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/23/5+


1) Entrevista com Profissionais da Área TI
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI; 
5) Colunas: Observatório Digital,
Novidades em TI, Aprender-Desaprender-
Reaprender e Gerenciamento de Projetos;
6) Diversos outros assuntos. 

PRÓXIMA EDIÇÃO - AGOSTO 21

NÃO PERCAM!!!
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