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https://revistacarreirasti.glideapp.io
Acesse agora mesmo o site ou o app
para ler todas as edições.
Revista Carreiras TI.
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Desktop, web e apps
Plataformas no-code e low-code
Outros Cursos:
Profissional Desenvolvedor(a),
Inteligência Emocional,
Bancos de Dados, entre outros...

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

Venha estudar e aprender a desenvolver
sistemas e aplicativos

R$ 589,00
ou em até 12x
R$ 57,39
Plataformas: + Glide + Fabapp + Adalo
Vem aí: + Appgyver + Bubble
Aceita pagamento via boleto e cartão .
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Todas nossas edições estão no site
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
ou no app Carreiras TI disponível no site.
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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.

VISÃO
POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

MATÉRIAS ESPECIAIS

Caro leitor,
Nesta edição escrevemos diversas matérias
que vão agregar conteúdo na sua carreira
profissional. Pelo menos é o que tentamos,
auxiliando por meio das mais diversas
matérias especiais todos os meses.

Na matéria ser programador, muitas
novidade para quem quer entrar para a área
de TI pela porta da frente.
Nossas colunas estão cada mês melhor!

Neste mês não é diferente nas matérias
especiais: Ignorância Emocional, Ciência
da Atenção e Psicologia e Internet.

Cada um dos nossos colunistas são
pontuais em suas áreas de atuação.
Proporcionando uma leitura agradável
recheada de conteúdo premium para você
transformar sua carreira profissional.

São matérias que vão lhe ajudar a entender
melhor sobre como nortear sua conduta e
conhecimento em prol da melhor
performance na sua vida profissional.

Não podia ficar de fora a entrevista da
Cassiane Lopes concedida ao Prof.
Fernando Gonçalves sobre PO - Product
Owner.
Tenha uma excelente leitura!

PAINEL
REVISTA CARREIRAS TI

ESPAÇO DO LEITOR
Mensagens recebidas de nossos leitores a
respeito da Revista Carreiras TI.

Muito bom os conteúdos, são de ótima
qualidade, professores ricos em conhecimentos
que levam conhecimento para pessoas como
nós que estamos iniciando na carreira e não
temos experiência na área, ajuda e muito, para
nós informar e nos familiarizarmos com esse
mundo vasto da tecnologia.
Thiago Felix - Cabeceiras Goias
Parabéns pela revista, está cada vez melhor
Wagner Filho - Brasília-DF.
Quer falar com a gente? Enviar sua
mensagem para ela aparecer aqui no
Painel? Basta nos enviar uma mensagem no
WhatsApp (61) 4042-0701.

Leitura x Ciências Exatas: o melhor dos
paradoxos.
Existe uma máxima do senso comum que
costuma dizer que os amantes das ciências
exatas passam longe dos livros. Bom, isso não é
necessariamente verdade. Ter hábitos de
leitura é fundamental não só para quem ainda
está estudando, mas também para quem já
entrou no mercado de trabalho. O que falta,
talvez, seja estímulo. Engenheiros, analistas de
TI e demais acadêmicos das ciências exatas
muitas vezes têm dificuldade de encontrar um
bom material referente a sua área que não seja
um artigo científico. É aí que entram revistas
como a “Carreiras TI”, promovendo discussões
mais leves, designando tendências e atiçando a
curiosidade intelectual.
Aline Thomaz - Brasília-DF.
via e-mail.

BB lança plataforma
para oferta de serviços
de mobilidade urbana

A ferramenta estava em piloto desde o início do
ano
O Banco do Brasil anuncia logo mais o lançamento
de solução de mobilidade urbana com tecnologia
que integra diversos operadores de transporte
(empresas de mobilidade urbana, cooperativas de
táxi etc.) e instituições do setor público.

A plataforma do BB, que está em processo de
patenteamento, vai oferecer serviços de viagens
administrativas pautados em critérios como menor
preço, menor tempo de espera e categoria do
veículo, sem a exclusão da concorrência, o que
garante a isonomia entre os operadores integrados.
A ferramenta estava em piloto desde o início do ano
em diferentes regiões do país e apresenta novo
formato de contratação do serviço de transporte de
passageiros para instituições sujeitas a diferentes
regimes licitatórios. Por meio desse serviço, os
servidores dessas instituições podem se deslocar
para atender à necessidade do trabalho solicitando
facilmente uma viagem no aplicativo mobile que faz
parte dessa plataforma.
Durante a fase de testes, atestou-se redução nos
gastos gerais de mobilidade, com custo por viagem,
da ordem de até 40% abaixo das soluções utilizadas
atualmente. A solução do BB é alternativa aos
modelos tradicionais de gestão de frotas, aluguel de
veículos ou mesmo contratações de prestadores
exclusivos de transporte.

ECOSSISTEMA

A partir dos pontos de origem e destino informados
pelo usuário, a plataforma realizará uma cotação
entre as empresas integradas, contratando aquela
que melhor atender aos critérios de seleção,
preestabelecidos pela instituição pública. A
plataforma garante ainda total transparência na
prestação de contas a respeito das viagens
realizadas, com informações precisas e fidedignas
sobre os meios de transporte utilizados e os trajetos
realizados pelos usuários.
A solução aproxima as empresas da Economia
Compartilhada da iniciativa pública, trazendo cada
vez mais inovação para a gestão pública.
Com mais essa iniciativa, o Banco do Brasil se
consolida como detentor de um ecossistema de
soluções para o setor público, com atuação que
ultrapassa a oferta de serviços financeiros.
“Chegamos para abrir caminhos e transformar a
mobilidade de quem, todos os dias, faz o Brasil
andar. Tirando obstáculos do trajeto, fazendo fluir
os processos com mais tecnologia e menos
burocracia, com a segurança e expertise do maior
parceiro do setor público”, diz o diretor de governo
do Banco do Brasil, Paulo Bouças.

*Todos os direitos de propriedade intelectual
reservados.
PUBLICIDADE AUTORIZADA

ESSA TURMINHA DA TI... SEI NÃO...
Como eu
gosto de
trabalhar no
home office...

Eu não
gosto!

Prefiro
trabalhar
presencialmente...

As reuniões com a
equipe é onde mais
aprendo!

Estamos produzindo
mais agora...

Reuniões que não levam
a nada e a lugar
nenhum...

Produzindo o quê?
Todos fingem que
trabalham, a única tela
de trabalho é a tela da
Netflix...

ESSA TURMINHA DA TI... SEI NÃO...
O chefe está
entrando na sala...

Bom dia! Ótimas
notícias! Vamos
voltar ao presencial a
partir de amanhã...

Ah que pena...

Vamos mudar de
assunto...

Bom dia chefinho! Já?
Estava amando
trabalhar no Home...

Agora as coisas vão
andar como antes...

ESSA TURMINHA DA TI... SEI NÃO...
As entregas não vão
mudar as datas...

De forma alguma!
Amanhã todos aqui
no escritório com as
entregas...

Ele saiu da sala...

As minhas
estão em dia

Chefinho posso
entregar na sexta?

Mas chefinho, tive uns
probleminhas...

Mal educado!!!

ESSA TURMINHA DA TI... SEI NÃO...
Amiga eu te falei
para você trabalhar
em vez de ficar
assistindo filmes...

E agora? Não vai dar
tempo fazer tudo e
entregar amanhã...

Eu não! Estou ferrada...
Vou ser demitida. Esse.
grosso, chato, feio...
chupador de limão..

Bom, como eu fiz
tudo certo estou em
dia...

Eu não saí da sala
não. Estou aqui e
ouvi tudo....

Eita!!!

Ferrou!!!

ENTREVISTA
Cassiane Lopes

Entrevista concedida à Fernando Gonçalves

Os Desafios de uma Product Owner - PO
1) Qual a sua formação?
Eu sou a Cassiane, formada em
Informática para Gestão de
Negócios pela FATEC SP, pós
graduada em Administração
pela Uniseb, Inteligência de
Negócios e Mídias Digitais pela
ESPM,
com
extensão
internacional na Universidade
de Coimbra em Transformação
digital, Inovação e Marketing, e
pós graduanda do curso de
Novas
Tecnologias,
Transformação
Digital
e
Agilidade pela FIA Business
School.

Funcionária de carreira do
Banco do Brasil há 10 anos,
atuo na área de Governo com
Inovação e Governo Digital.

2) Pra você, o que se requer para ser um Product
Owner - PO?

Antes de tudo, pra mim o Product Owner - PO é aquele
que possui o empreendedorismo em seu DNA, é um
inovador de coração, que possui o senso de dono e
entende o que é gerar valor para o seu target e para a
sua organização.
É aquele está disposto a defender e lutar pelo backlog
do seu produto, blindando o máximo possível o seu time
de desenvolvimento.
As atribuições delegadas a um PO dependem muito do
tamanho da organização e de sua estrutura interna, mas
de forma prática, um PO precisa demonstrar
conhecimentos em metodologias ágeis, experiência de
usuário, e claro habilidade em gestão de produto,
conhecendo os diferentes estágios do ciclo de vida de
um produto (desenvolvimento, introdução, crescimento,
maturidade e declínio), e entendendo principalmente
que cada estágio pode requerer diferentes estratégias
para que se crie valor ao cliente.

3) Na sua opinião, quais são
habilidades necessárias para um PO?

as

4) Como é atuar como PO em uma
empresa centenária?

Além de conhecimentos em metodologias
ágeis, o PO deve ser comprometido com o
seu time, ter uma boa visão de cenário
mercadológico em que o seu produto está
inserido, ter um bom relacionamento
interpessoal,
e
ser
um
excelente
comunicador. O PO é aquele que possui a
habilidade de se relacionar e entender a
necessidade do cliente comunicando-a
com
clareza
ao
seu
time
de
desenvolvimento, sabendo que disso,
depende o sucesso do projeto.

É desafiador ser a “dona” de um backlog de
uma empresa do porte do Banco do Brasil,
uma Organização cheia de brasilidade e de
espírito público, mas é também um grande
presente.

Ele deve traduzir as necessidades em
tarefas transparentes e que sejam de
conhecimento de todos os envolvidos, ele
deve revelar ao time os objetivos de cada
entrega, demonstrando o valor do que se
pretende entregar.
Além disso, requer também que o PO tenha
um perfil decisório, a ele compete a
responsabilidade de priorizar o que será
desenvolvido pelo time e entregue ao
cliente, delegando funções e prioridade
com foco em otimizar o trabalho.

Eu sou uma pessoa movida por propósito, e
nas minhas atuações, eu sempre encontrei
sentido em tudo o que fiz e entreguei,
sempre tive a motivação de iniciar o dia
sabendo que poderia fazer a diferença na
vida de alguém, com a consciência de que
todo o meu trabalho realmente importa, e
que a minha posição me proporciona muito
mais do que entregar demandas e projetos,
ela pode tocar e transformar a vida das
pessoas.
Os entraves corporativos existem, fazem
parte da cultura da organização e são
necessários para garantir aspectos que
transcendem a atuação de um determinado
produto, contudo, cabe ao PO a habilidade
de atendê-los dentro do ciclo de vida e
estratégia do produto. Cabe mencionar
aqui, mais uma habilidade que se requer de
um PO, a de negociação. Nem sempre
haverá concordância entre os pontos de
vistas e aspectos do produto entre todos os
envolvidos,
inclusive
intervenientes
externos ao processo, e espera-se que o PO
seja o responsável por analisa-los de forma
a propor e negociar uma resolução e/ou
definição. Deve ficar claro, que a boa
negociação não é aquela que apresenta
maior vantagem para alguma parte, mas
sim, a que entrega a melhor opção ao
produto.

5) Qual foi o maior desafio em toda a sua atuação?
Certamente empreender dentro de uma Organização
centenária.
Tudo começou no final de 2019, estava elaborando o
meu trabalho de conclusão de curso de MBA da ESPM
quando me deparei com a necessidade de aplicar um
case, um novo modelo de negócios a uma empresa
real.

6) Pra você, qual é a importância de alinhar os
objetivos de negócio a Tecnologia?
Sem dúvida alguma otimizar os recursos de TI,
utilizando-os de forma eficiente.
Sou uma grande defensora da tese que eficiência de
recursos de TI alinhada aos objetivos de negócio
resultam em competitividade de mercado e elevação
do desempenho financeiro da organização.

Na mesma ocasião, conheci dores e necessidades de
um determinado target atendido pela empresa em
que trabalho e tive um insight de uma nova ideia de
negócio. Engano meu achar que a etapa mais difícil
estaria na elaboração do TCC.

Contudo, na prática é muito complexo alinhar os
objetivos de negócios a TI, disso depende diversos
fatores, mas sob o meu ponto de vista, o mais
importante é espelhar este alinhamento aos objetivos
estratégicos da organização, eles precisam estar
voltados e esta finalidade, uma vez que envolve cultura
organizacional, objetivos de médio e longo prazo,
priorizações estratégicas, comportamento empresarial
etc, é necessário promover estrategicamente uma
sincronia entre o negócio e a TI, estabelecendo um
objetivo comum a ser atingido.

Fiz uma grande imersão de mercado, modelos de
negócios
e
passei
a
estruturar
hipóteses
oportunidades que precisariam de validações rápidas
e assertivas, com o intuito de encontrar o encaixe
entre o problema detectado para aquele mercado e a
possibilidade de uma solução a ser oferecida pela
empresa em que trabalho.
Foi um caminho repleto de desafios e oportunidades,
a Organização comprou a ideia e resolveu conceder o
patrocínio. Estamos hoje em um processo de prova de
conceito da solução em ambiente de produção, com
vistas a preparar a abertura integral de mercado.

Como se destacar dos demais profissionais de
Gerenciamento de Projetos
Profa. Gleice Louise
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.

Gerenciar projetos requer disciplina e muitas habilidades! O mercado é exigente e quem se
destaca pode ter acesso as melhores oportunidades. Uma forma de se destacar entre os
demais profissionais é a certificação em PMP (Profissional de Gerenciamento de Projetos) do
PMI (Project Management Institute).
A certificação PMP é a uma forma de mostrar que você estudou gerenciamento de projetos
profundamente. Esse tipo de certificação pode abrir portas para que você possa assumir
papéis mais desafiadores. Ela é um padrão –ouro reconhecido e exigido em organizações
de todo o mundo, validando a competência para desenvolver o papel de gestor de projetos,
dirigindo pessoas e liderando equipes.
Os pré-requisitos para realizar a prova:

Tabela extraída de: Resumo do conteúdo do exame PMP – Janeiro de 2021

Como se destacar dos demais profissionais de
Gerenciamento de Projetos
Além da experiência acima, é necessário
ainda pelo menos, 35 horas de contato de
treinamento formal em gerenciamento de
projetos.
O exame de certificação pode ser feito em
casa ou em um dos escritórios autorizados
no Brasil. O exame é do tipo supervisionado
online e você pode optar por fazer em
português. Mas, toda a documentação deve
ser enviada e validada para o PMI. Depois de
deferida, aí sim você está elegível para
realizar o exame.

A prova é composta pelos principais
processos
de
gerenciamento
de
projetos:
Iniciação,
Planejamento,
Execução, Monitoramento & Controle e
Encerramento. O exame é composto
por 180 questões e tem duração de 230
minutos.

O exame é criado por profissionais de
gerenciamento
de
projetos
para
profissionais de gerenciamento de
projetos, validando que você está entre
os
melhores
profissionais,
As taxas para o exame inicial devem ser comprovando que você é um gerente
pagas somente após a elegibilidade, porém de projetos altamente qualificado e
o pagamento deve ser efetuado antes do atesta que você está apto a:
respectivo agendamento.
Liderar pessoas: confirma que você tem
Depois que você conseguir se certificar, sua habilidades suficientes para liderar de
certificação é válida por 3 anos e não forma eficaz equipes de projeto em
precisa de re-certificação. Não é necessário ambiente de mudanças constantes.
fazer um novo exame. Você deve acumular
60 PDUs (Professional Development Units)
que podem ser acumulados a partir da
realização de tarefas em gerenciamento de
projetos, participação em eventos, cursos,
treinamentos... Se não conseguir atingir essa
quantidade, a certificação é congelada por 1
ano.

Caso não seja aprovado você tem mais duas
tentativas. Ao todo são 3 chances em no
máximo 12 meses. A cada tentativa você
tem que pagar 50% do valor do exame. Caso
não consiga em nenhuma das tentativas, só
depois de 12 meses você pode tentar
novamente.

Como se destacar dos demais profissionais de
Gerenciamento de Projetos
Tem conhecimento de processos: reforça
aspectos técnicos necessários para uma
gestão eficiente e bem executa em todas as
fases do gerenciamento de projetos.
Ambiente
Organizacional:
atesta
a
capacidade de conectar projetos e
estratégia de negócios.
Ou seja, é uma validação de que você tem
habilidades de liderança em projetos. Esse
requisito é muito procurado pelos
empregadores de forma geral.
Atualmente
o
salário
médio
para
profissionais com a certificação PMP é 25%
maior do que aqueles sem a certificação.
Existem mais de 2 milhões de profissionais
certificados em todo o mundo!
Mais informações você pode encontrar no
site https://www.pmi.org/.
Abraços e até o próximo artigo.
Fontes:
https://www.pmi.org/brasil/tipos-decertificacao
https://www.alura.com.br/formacaocertificacao-pmp-capm-pmi
Resumo do conteúdo do exame PMP,
atualizado em Janeiro de 2021, disponível
em:
https://www.pmi.org/certifications/projectmanagement-pmp

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

PROFISSIONAIS EM ALTA

MERCADO DE TI
Programador

AGOSTO 2021

"...as Faculdades não estão formando por
falta de pessoas, pois o mercado
atualmente precisa anualmente mais de
70 mil profissionais capacitados..."

Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.
Nos últimos dias tenho recebido diversas
perguntas de pessoas inscritas no meu
Canal no YouTube, de Alunos e de outras
pessoas querendo saber sobre a
profissão do Programador, atualmente
mais conhecida como DESENVOLVEDOR
de software. A maioria dessas perguntas
são de pessoas que não são da área de
TI, de pessoas que não cursaram uma
Faculdade de TI ou de pessoas formadas
em outras áreas, querendo aproveitar a
grande onda de contratações na área de
TI, nestes tempos de pandemia.

Sempre procuro responder que é
possível trabalhar na área de TI, seja
através
de
uma
Faculdade
ou
simplesmente adquirindo conhecimentos
tipo self-service. Não é segredo que as
Faculdades
do
país
não
estão
conseguindo
formar
profissionais
totalmente aptos e capacitados para
conseguir ingressar no mercado de
trabalho. Nós sabemos que hoje um
Diploma de Nível Superior não é mais
sinônimo de contratação imediata, de
vaga garantida. Não é mais assim faz
muito tempo. Hoje as empresas prezam
por conhecimento. Além do Diploma, o
candidato terá que comprovar o
conhecimento requerido pelo mercado
de trabalho.

Neste sentido, as Faculdades não
estão formando por falta de
pessoas,
pois
o
mercado
atualmente precisa anualmente
mais de 70 mil profissionais
capacitados, e atualmente no
Brasil o número de profissionais
formados anualmente não passa
dos 40 mil. Além disso, conforme
supra, as Faculdades formam,
porém, nem todos os formandos
na área de TI detêm o
conhecimento
exigido
pelo
mercado.

Algumas empresas buscam nos
profissionais
o
conhecimento
comprovado (a teoria na prática) e
estão deixando de lado a
contratação exclusivamente para
quem tem o Diploma de Nível
Superior.
A
própria
Google
contrata
profissionais
sem
Diploma, já faz algum tempo: Basta
comprovar o conhecimento e a
contratação é certa.

Depois de contextualizar todo o atual
cenário
destacado
em
diversas
pesquisas que fiz durante os últimos
meses, para poder responder às
perguntas que me referi no início desta
Coluna. Então a resposta será sempre:
“SIM”. Sim, é possível ingressar em uma
Faculdade para cursar o Nível Superior
na área de TI, e para quem não pode, a
resposta também será sempre: “SIM”. É
possível começar a trabalhar e estudar
sem uma Faculdade e ter sucesso na
vida profissional.

Devemos lembrar que os maiores
salários são para grandes profissionais,
ou seja, para profissionais com
experiência comprovada por longos
anos e com formação sólida. Conheço
vários profissionais que chegaram ao
topo e hoje são Gerentes, Gestores,
Diretores etc., que não são da área de
TI, alguns não cursaram nenhuma outra
Faculdade
durante
sua
vida
profissional.

Profissão
PROGRAMADOR
Antigamente era possível ingressar na área de TI por não haver nenhum Curso
Superior na área, mas isso faz bastante tempo. No Brasil, no fim da década de
80, já existia Universidade com Cursos Superiores para Formação de
Profissionais de TI.
Bom, mas como começar a carreira profissional de um Programador? Como ser
um Desenvolvedor, procurado pelas melhores empresas do mercado?

Você quer migrar para a
Área da TI?
SER PROGRAMADOR(A)?

Curso Superior
Sabemos que um Curso Superior dura, em média,
de 4 a 5 anos para formar um profissional:
Levando em conta que, neste período, um
universitário conclui o Curso Superior, sem que
ele seja reprovado em nenhuma Disciplina, que
ele realmente se dedique e aprenda o que é
ensinado na Faculdade pelos Professores e corra
atrás

de

outras

fontes

de

conhecimento,

buscando o conhecimento necessário para sua
formação acadêmica e profissional. Não basta
passar

pela

média

e

não

adquirir

o

conhecimento.

Sem Curso Superior
Para quem não tem recursos para este tipo de
investimento, pode realizar Cursos específicos a
fim de alcançar o tão sonhado conhecimento
necessário para o aprendizado não acadêmico.
Neste caso, o tempo de aprendizado pode variar
de meses para uns dois anos, talvez. Alguns
conseguem o conhecimento em cursos paralelos
a Faculdade em pouquíssimo tempo, mas são
cada dia mais raros este tipo de profissionais.

PROGRAMADO

A Área de TI
Na área de TI existem as Certificações para
comprovarem tal conhecimento, o que é muito
bom para qualquer profissional prestar os exames,
buscando

Certificados

que

comprovem

tal

aptidão. As Certificações não têm requisitos, tipo:
Diploma de Nível Superior. Algumas exigem tempo
na profissão para prestar o exame. Mas são poucas
e na maioria basta estudar por meio de curso ou
em casa com o material de estudo conseguido
pela internet.
Há Certificações para todas as áreas da TI: Banco
de Dados, Gerência de Projetos (qualquer área),
Scrum, ITIL, Segurança de TI etc. Aconselho que
você estude ou procure estudar a área que deseja
seguir dentro da área da TI.
Após escolher se irá cursar uma Faculdade -- ou
não, buscar os Cursos Profissionalizantes ou
Técnicos,

por

exemplo.

Estudar,

aprender

e

procurar um Projeto para participar ou alguma
empresa para fazer o Estágio. Somente assim você
colocará tudo o que está aprendendo na prática e
adquirirá experiência para futuras contratações.
O salário inicial do Programador é baixo para
quem está iniciando. A média salarial é de
R$2.700,00 atualmente no Brasil. Podendo chegar,
e passar, da casa dos R$5.000,00 (se o nível de
conhecimento e experiência for comprovado).
Para

o

Superior,

Analista
o

de

salário

Sistema
inicial

com
pode

Formação
ser

entre

R$4.000,00 e R$6.000,00, podendo chegar, e
passar deste patamar, com anos de experiência e
estudos na área com novas tecnologias e novas
linguagens,
R$10.000,00.

PROGRADOR

por

exemplo,

na

casa

dos

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!

ÁREA TI

PROFISSÃO PROGRAMADORA

Atualmente, o Programador é muito
requisitado pelas empresas. Contudo,
algumas dessas empresas estão migrando
para o desenvolvimento no-code e lowcode. As empresas estão temerosas com a
falta de profissionais capacitados num
futuro próximo. Estão migrando para o
“desenvolva você mesmo”. Há diversas
matérias, em sites renomados da área de
TI, no Brasil e no Exterior, abordando o
assunto.

Portanto, a profissão de Programador com
código ou sem ele, será sempre
requisitado. Seja como for o futuro, até lá
temos como ver as tendências e a
realidade que as águas estão seguindo o
leito do rio.

Prof. 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.

Aprender-DesaprenderReaprender
Como está o seu "pitch" pessoal?
Essa pergunta pode parecer estranha se
você não souber o significado do termo
pitch...
O termo "pitch" ou melhor, a expressão
"elevator pitch" significa ter um argumento
de “venda de elevador”.

É uma conversa de 30 a 60 segundos. Neste
curtíssimo diálogo você terá a breve, e talvez
única, oportunidade de apresentar uma
rápida sinopse de sua formação, experiência
ou objetivos.

Ficou na mesma?

É um diálogo curto o suficiente para ser
apresentado durante uma descida ou subida
de elevador.

Vamos simplificar. Um argumento de venda
de elevador, também conhecido como
discurso de elevador, é aquela conversa
que você tem com alguém importante
durante uma subida no elevador.

A conversa deve ser extremamente objetiva:
sobre você, quem você é, o que faz e o que
deseja fazer (se estiver procurando emprego
ou deseja apresentar uma ideia a um
investidor ou alguém importante).
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Este "pitch", ou melhor, breve apresentação,
é uma maneira de compartilharexperiências
e credenciais de forma rápida e eficaz com
pessoas que não conhecemos.

Como usar um pitch pessoal?

Se este célere discurso for feito da maneira
certa ele ajudará a ter acesso às melhores
conexões profissionais, de carreira e às raras
oportunidades de negócio, de uma maneira
convincente.

Não é necessário incluir todo o histórico de
trabalho e objetivos de carreira.

Um bom pitch pode ajudar a construir uma
rede de relacionamento, a conseguir um
emprego, a alavancar oportunidades de
negócio ou ainda se conectar com novos
colegas de trabalho.

Esta apresentação pessoal deve ser breve e
ter no máximo entre 30 a 60 segundos.

O pitch deve ser uma breve recapitulação de
quem você é e o que faz, de maneira
persuasiva, mesmo sendo um discurso curto.
A apresentação deve ser atraente o suficiente
para despertar o interesse do ouvinte por sua
ideia,
habilidades,
experiência
ou
qualificações.

Quando usar um pitch pessoal?

Algumas dicas específicas:

Se estiver procurando emprego, o pitch
poderá ser usado em eventos de feiras de
empregos, exposições de carreira e online
com o resumo do currículo no LinkedIn ou
com a biografia no Twitter, por exemplo.

- Seja positivo e flexível - Muitas vezes, você
não está sendo entrevistado para uma
posição específica quando apresentar seu
pitch.

Se estiver em busca de desenvolver a
networking, pode-se usar o pitch para se
apresentar e "falar sobre você" - de forma
supercondensada.
Se estiver em busca “daquele contato”,
investidor-anjo ou profissional referência em
um setor, vá onde ele(ela) estiver.

- Mostre ter a mente aberta e flexível.
- Não comece com as coisas que prefere não
estar fazendo. (Não precisa contar que não
quer viajar muito a trabalho).

- Mencione seus objetivos. Não
precisa ser muito específico. Um
objetivo excessivamente direcionado
não é útil, pois seu pitch será usado em
muitas circunstâncias e com muitos
tipos diferentes de pessoas.

Seja curto e direto. A conversa de
elevador tem um único argumento de
venda: você!
Certifique-se de que pode entregar sua
mensagem em 60 segundos ou menos
(normalmente são 40 segundos).
Não fuja do foco essencial. Diga quem
você é, o que você faz e o que deseja
alcançar.

Exemplos de pitches que dão e darão
certo:

- Me formei em Ciência da Computação,
tenho experiência como desenvolvedor
para aplicativos móveis, tanto Android
como IOS. Estou desenvolvendo um
aplicativo para a revista Carreiras TI.
Tenho projetos premiados.
- Tenho experiência de trabalho com
cloud computing há cerca de 10 anos,
em empresas de pequeno e médio
porte. Se a sua empresa precisar de um
técnico nessa área, conte comigo!

Seja positivo e persuasivo. Seu tempo é
limitado. Concentre-se no que você
deseja fazer. Seja otimista e flexível.

- Meu nome é Roberto, e depois de
anos, trabalhando com equipamentos
eletrônicos, estou abrindo meu próprio
negócio na área de Internet das Coisas
(IoT). Se você conhece algum projeto
em andamento, me encaminhe!

Tenha um cartão de visitas pronto, na
mão e ofereça-o no final da conversa
como uma forma de continuar o
diálogo. Se no cartão tiver o QR Code
com o currículo do LinkedIn será um
bônus!

- Meu nome é Silvia. Sou designer e crio
ilustrações para sites e marcas. Minha
paixão é criar maneiras criativas de
expressar uma mensagem e desenhar
ilustrações
que
as
pessoas
compartilhem nas redes sociais.

Mantenha uma cópia eletrônica do
currículo
atualizado
para
poder
compartilhar rapidamente, quando for o
caso.

E por fim.

Pratique muito. Compartilhe seu pitch
com um amigo, familiar ou grave-o, para
ter a certeza de que a sua mensagem é
clara e está direcionada aos alvos.
Veja estes exemplos no Youtube, para
se inspirar como fazer seu pitch
pessoal:
https://www.youtube.com/watch?
v=cM2BTr5-w-I
A equipe da Revista Carreiras TI lhe
deseja sucesso ao formular o seu pitch
pessoal!

PODCAST

O PROFESSOR
DESPERTADOR
Prof. Ednewton de Vasconcelos

PODCAST

NOVO FORMATO!

Disponível em + de 9
plataformas
de podcast

Novos Episódios Ãs
Quintas-Feiras 7h.

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

SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA
Prof. 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.
Cerficações: CISSP, OSCE, OSCP, C|EH, C|HFI
linkedin.com/in/adaosantos/
lattes.cnpq.br/6673789217016760

ADVANCED PERSISTENT THREAD
Advanced Persistent Thread você já ouviu
falar?
APTs é como são conhecidas as Advanced
Persistent Threads. APT é uma classe de ataques
cibernéticos que, em geral, são executados por
grupos de criminosos cibernéticos altamente
organizados e sofisticados.

Os ataques por APTs têm como uma de suas
características sua duração, normalmente são
campanhas de longo prazo e com objetivos bem
definidos. Entre os alvos das APTs estão as
grandes corporações industriais, contudo há um
razoável número de registros cujo os alvos eram
infraestruturas críticas de estados nações, ou seja,
governos também podem ser alvos de APTs,
neste caso avançando para o domínio da guerra
cibernética.
De uma forma geral os principais objetivos dos
ataques por APTs, quando se trata de ataques à
corporações, é o roubo de informações industriais
(projetos, segredos comerciais, etc.). Já quando o
alvo é governo ou estado os objetivos podem ir
do roubo de informações e segredos de estado
até a paralisação de infraestruturas críticas, como
as de telecomunicações e as de energia elétrica,
por exemplo.

Como ocorre os ataques por APTs?
Como já falamos os ataques por APTs são
ataques de longa duração, isso por que entre o
seu início até sua descoberta e consequente
resposta pode levar anos. Assim, é importante
destacar que as APTs têm como principal
característica a capacidade de se manterem
ocultas por longos períodos, esperando para agir
ou agindo de forma dissimulada.

Ataques por APTs são cuidadosamente
planejados e são divididos em fases. Embora
estes ataques sejam quase individualizados, ou
seja, para cada alvo uma APT diferente é
planejada, eles guardam em si o mesmo modus
operandi, diferindo em pontos específicos.
O modus operandi de um ataque por APT,
embora possa haver uma ligeira modificação,
normalmente é dividido em sete fases, como
apresentado Luh, Marschalek, Schrittwieser e
Janicke, na figura a seguir, publicada em
Semantics-aware detection of targeted attacks: a
survey, 2015.

Como podemos observar na figura ao lado,
uma APT possui uma segmentação bem
definida e cada uma de suas fases são
meticulosamente planejada de forma a atender
um determinado fim dentro do ataque, essa
sequência metodológica apresentada no
desenvolvimento de um ataque APT recebe o
nome de Intrusion Kill Chain, pois é, recebe este
nome por que alguns estudiosos de segurança
cibernética acreditam que sua estrutura lembra
uma operação militar.
Fases de um ataque por APT

Reconnaissance: esta é a fase onde tudo
começa. Nesta fase são reunidas o máximo de
informação possível sobre o alvo, nela os
atacantes reúnem informação sobre a
organização, sua infraestrutura de tecnologia, o
estado psicossocial e técnico de seus
colaboradores, seus controles de segurança
física e lógico, organizações parceiras e sobre o
negócio da organização alvo. Nesta fase
normalmente são empregadas técnicas de
Open Source Intelligence, Engenharia Social, e
qualquer outra técnica que possa produzir
informação sobre o alvo de forma segura e
discreta.

Advanced Persistent Thread
fonte: Luh,Marschalek, Schrittwieser e Janicke, 2015

Weaponization: esta é a fase onde os
atacantes vão desenvolver suas “armas”, é
onde ocorre o desenvolvimento, teste e
validação de exploits zero day, backdoors,
payloads e outras técnicas de ataque.

Delivery: fase que tem como objetivo fazer
com
que
as
“armas”
cibernéticas
desenvolvidas cheguem efetivamente ao
sistema alvo. Nesta fase pode ser empregado
dois tipos de delivery, um chamado de direto,
onde são usadas técnicas como Spear
Phishining e Whaling Attack. E outro tipo de
delivery chamado de indireto. Nesta
abordagem o delivery ocorre por meio do
comprometimento de infraestruturas de
parceiros, como um provedor de internet que
fornece serviço para o alvo, por exemplo ou
pelo comprometimento de computador
pessoal de colaboradores da organização alvo
que acessam remotamente a infraestrutura da
organização por meio do serviço de rede
virtual privada (VPN) ou qualquer outro tipo de
acesso. Em síntese, nesta abordagem os
atacantes exploram, da forma que for possível,
uma terceira parte que tenha relação confiável
com a organização alvo a fim de fazer a
entrega de seus artefatos maliciosos.

Exploitation: esta é a fase onde ocorre a
exploração de vulnerabilidades existente na
infraestrutura da organização alvo, em geral
são executados códigos maliciosos na
consolidação do ataque.

Installation: aqui ocorre a execução e
instalação de agentes maliciosos (malwares)
em toda a infraestrutura da organização alvo, é
a fase que antecede o estabelecimento de um
canal de comando e controle do ataque.

Command

&

Control:

nesta fase a
infraestrutura da organização já está
completamente dominada e o canal de
comando e controle do ataque é estabelecido,
a APT está pronta para a execução de
comandos do controlador do ataque.

Actions on Objective: a ação no objetivo é,
efetivamente, o início das atividades para a
qual a APT fora planejada, ou seja, se o plano
era o roubo de informação, inicia-se a extração
(exfiltração) da informação, se o plano era
paralisar uma operação crítica, como um
oleoduto, por exemplo, dispara-se o processo
para interromper a operação. É nesta fase que
efetivamente se concretiza os objetivos do
ataque.
Ataques por APT já registrados

Caso de ataques por APT estão ocorrendo
com razoável frequência, contudo não
costumam ser noticiados, muito em virtude da
preservação da imagem das organizações
afetadas. Contudo há uma gama enorme de
registros de casos publicados e facilmente
encontrados na internet. Abaixo são
apresentados alguns exemplos:
APT34 – foi identificado em 2017 pelo time da
FireEye. A suspeita é de que o APT34 seja um
grupo de APT ligado ao Irã e tem como alvo
infraestruturas
financeira,
elétrica,
telecomunicações e governos no Oriente
Médio.

GhostNet – um dos ataques mais sofisticados
da história da internet, foi uma operação de
espionagem. Descoberta em 2009, foi
atribuída à China e comprometeu mais de 100
países
tendo
como
principais
alvos
infraestruturas de governo.
Stuxnet – este talvez seja o ataque por APT
mais estudado da história. Foi desenvolvido
para atacar o programa nuclear do Irã, foi
detectado em 2010. Tinha como principal
objetivo interromper o programa de
desenvolvimento nuclear iraniano por meio de
ataque aos sistemas SCADA (supervisory
control and data acquisition). Embora não haja
informações oficiais este ataque foi atribuído
aos Estados Unidos e a Israel. Do ponto de
vista conceitual o Stuxnet se tornou referência
de APT, por percorrer rigorosamente todas as
fases de planejamento e execução do ataque.
RedCurl - grupo de APT especializado em
espionagem industrial que atua desde 2018.
Têm como principal objetivo o roubo de
informação. Ao RedCurl é atribuído o roubo de
documentos corporativos confidenciais, como
contratos, extratos financeiros e um série de
outros documentos de empresas do ramo da
construção civil, financeira e petroquímica de
países como Alemanha, Canadá, Noruega,
Reino Unido, Rússia e Ucrânia.
Há alguma forma de mitigar ou prevenir
ataque por APT?

Pode parecer clichê, mas não há uma fórmula
mágica para prevenção de ataques por APT.
Como qualquer arquitetura de segurança
cibernética essa prevenção está centrada em
três pilares básicos:

- Política de segurança;
- Recursos humanos capacitados; e
- Tecnologia compatível com as ameaças
atuais.
A manutenção de uma política de segurança
eficiente reflete o nível de maturidade das
organizações.
Ter um programa de treinamento ativo dentro
da organização, mantém seus colaboradores
capacitados levando a uma menor incidência
de atitudes que levam a incidentes de
segurança cuja origem seja o ambiente
interno.
Por fim, ter uma política de segurança
eficiente e um corpo de colaboradores bem
treinados são passo importantes na
prevenção de ataques por APT. Contudo em
um ambiente em que a quantidade de
conexões de internet ultrapassam facilmente
a casa dos milhões por segundo, é
fundamental ter ativos de segurança
compatível com este cenário. Nessa ótica
ativos munidos de inteligência artificial são
bem vindos.
Sobre o prisma da mitigação são sempre bem
vindos a rotina de análise de comportamento
de rede, o monitoramento do tráfego de
saída, o monitoramento da incidência de
erros de login, bem como o monitoramento
da integridade dos sistemas operacionais
utilizados no parque computacional.
Bem pessoal por hoje é isso… até a próxima.

(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.

ignorância
emocional

O que é?

Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.
Sabemos e conhecemos sobre Inteligência
Emocional. Mas, “ignorância emocional”...
É isso mesmo?!? Sei que não soa normal,
mas que normal poderia ser, se o nosso
“normal” está de ponta-cabeça? Pois é,
depois de tanto falar sobre Inteligência
Emocional vamos falar também sobre o
que é Ignorância Emocional.
Bom, uma coisa é conhecer e entender a
respeito de Inteligência Emocional. Por
tantos meses temos tratado deste assunto,
relevante para os profissionais de todas as
áreas. Quando conhecemos sobre as
nossas próprias emoções, então podemos
dizer que sabemos como controlar as
emoções, certo? Certo!

E quando não conhecemos as emoções e
nos vemos no meio do olho do furacão
com
as
emoções
fragilizadas
e
espedaçadas? Total falta de controle
desnorteando de vez e desalinhando
temporariamente a forma racional de agir
perante as coisas. Essa é, portanto, a
situação da ignorância emocional. Quando
não se conhece e não se sabe controlar as
emoções e a estabilidade em favor da
situação na qual se encontra, então você
está em ignorância emocional. É o mesmo
que dizer que a falta de conhecimento
gera ignorância.
Se o contrário de inteligência é ignorância
(no sentido didático para explicar sobre o
tema em questão), precisamos desenvolver
maturidade emocional -- e desenvolver as
habilidades e competências para lidar com
situações que saem do controle emocional,
nos levando a agir como seres préhistóricos, nos fazendo de reféns da
situação.

Quando uma pessoa está com as

Ignorância
Emocional
o que é?

emoções

fragilizadas,

em

pleno

“ataque” no ambiente de trabalho,
agredindo

a

todos,

ansiosa,

desesperada etc., podemos dizer que
neste momento a falta de inteligência
emocional é a ignorância emocional.
Nem

sempre

sabemos

como

nos

comportar em momentos de crise ou de
fatos inesperados, mas são nessas
ocasiões que a pessoa com maturidade
emocional, ou seja, com inteligência
emocional, vai saber, em um dado
momento, se comportar, sair de cena,
deixar a cabeça esfriar, pensar melhor
etc.

É

o

bastante

para

mostrar

maturidade para si e para os que ali
estão no cenário.

Neste sentido, a ignorância emocional é
praticamente

invisível,

desumanos

e

nos

pouco

fazendo
sociáveis.

Humilhando as pessoas, maltratando-as
com xingamentos, fúria etc. Muitas
vezes, querendo aparecer, tentando
realizar o ajuntamento de pessoas (e se
possível, trazer o senso crítico a favor da
tempestade e do real motivo da questão
instaurada).
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MATURIDADE EMOCIONAL

Contudo,
a
ignorância
emocional nos faz sentir que
estamos certos e que todos
os demais estão errados, nos
deixando cegos e amarrados
ao erro da ignorância e da
falta
da
tão
sonhada
inteligência emocional.

IGNORÂNCIA
EMOCIONAL
Agora vamos mudar o lado da mesa?
Vamos para o lado da Inteligência
Emocional? Quando se conhece, ou
procura se conhecer, a cada dia mais e
mais, tendo o respeito pelo próximo, a
chamada

“empatia”,

ser

amável,

educado, não é suficiente: É preciso
realmente conhecer a si mesmo e saber,
em cada situação, como se portar e
controlar

as

emoções.

Porque

no

momento de crise, o que é aflorado será
sempre a razão, e nem sempre a razão é
amiga da inteligência.
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CIÊNCIA DA ATENÇÃO
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Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.

Atualmente, com “n” afazeres e obrigações, com
tantas coisas que aparecem no meio, dificultando
ainda mais a organização no nosso cotidiano, em
plena pandemia e cercados de tanta tecnologia,
podemos dizer que não somos mais os mesmos?
Neste prisma, podemos dizer que estamos
desaprendendo ou estamos indo de encontro ao
caos?
Cadê nosso foco? Cadê minha atenção predileta?
Estou sendo traído? Estou perdendo os sentidos?
Calma, calminha... Vamos voltar à formação do ser
humano. Então, por natureza, aprendemos a ser
distraídos (por natureza), ou, por assim dizer,
somos levados a esquecer das coisas que temos
que fazer, ou que, ao executar uma determinada
tarefa, perdemos facilmente a atenção. Isso pode
ser excelente para você e para mim. Não somos
máquinas, somos seres humanos, dotados de
inteligência para resolver uma coisa de cada vez.
Sim, eu sei que atualmente é difícil, mas é verdade.

EXCLUSIVO

Ciência da Atenção

Vamos voltar nossos olhos
para a Ciência, vamos focar
no

que

nos

Cientistas

a

dizem

os

respeito

da

Filosofia e da Cognição. Por
anos, a Filosofia separava a
mente do corpo: Como algo
não físico pode ser objeto da
Ciência,

que

lida

com

elementos físicos? Vamos
então mudar o lado da visão

CIÊNCIA DA
ATENÇÃO

do Estudante para o lado da
visão do Professor. O lado
principal

explicado

pela

Ciência, é possível examinar
e estudar a Ciência pela
parte

cognitiva,

capacidade

pela
superior

cognitiva do ser humano e
chegar em como a atenção é
percebida e aprendida por
nós.

MATÉRIA
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CIÊNCIA DA ATENÇÃO

CIÊNCIA DA ATENÇÃO
Você precisa entender que o que

Nosso cérebro alterna aos poucos

conhecemos como déficit de atenção

entre

são distúrbios provocados por uma

supernormal tal alternância. Isso pode

série de fatores. Existe o DDA – Déficit

ocorrer de 5 a 8 vezes por segundos. O

de Atenção e o TDAH – Transtorno de

cérebro humano adora ritmos fortes e

Déficit de Atenção com Hiperatividade.

trabalha em ciclos. Sempre vamos ter

Mas não é disso que estamos falando.

os dois lados ao mesmo tempo,

Definitivamente,

alternando entre atenção, que é o foco,

existem

pessoas

o

foco

e

a

distração,

é

diagnosticadas com o DDA e o TDAH.

e desatenção, que é a distração.

Mas queremos mesmo é tratar do

Você já se imaginou lendo um texto e

assunto da Ciência da Atenção como

lá pelo final da página você nem

aliada para você entender que é

lembra o que leu acima? Precisa voltar

normal não ter foco o tempo todo.

e ler novamente? E mesmo assim, se
você deixar o cérebro perder o foco, ou

Às vezes não vamos conseguir ter

você simplesmente perder a atenção

foco, ter a devida atenção que você

involuntariamente, você terá que parar

precisa dar a uma determinada tarefa

e voltar mais uma vez, já aconteceu

etc.

se

com você? Comigo hoje aconteceu

pouco,

não só uma vez e nem duas, mas várias

Você

pode

concentrando

achar

mais

um

que

conseguirá chegar ao foco necessário?
Não é verdade... Lamento lhe informar.

vezes.

REVISTA CARREIRAS TI

MATÉRIA

CIÊNCIA DA ATENÇÃO

Segundo uma recente Pesquisa realizada na Universidade de Newcastle, o ser
humano alterna entre foco e distração para “varrer” toda situação que o cerca, a fim
de não ser “pego de surpresa”. É o mesmo que dizer que temos neurônios do time
reserva e do time titular. Vão alternando em ciclos, nos favorecendo.
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Funciona

mais

ou

menos

assim,

conforme a Pesquisa: Primeiro o cérebro
vai

dar

prioridade

ao

foco

da

concentração. Depois, como num piscar
de olhos, passa para “varrer” o local, à
procura de perigo. É a fase da distração, à
procura de algo para dar atenção,
entende? Daí começa tudo novamente
em ciclos de atenção e desatenção.
Viu como somos normais? A Ciência da
Atenção está aí para explicar o motivo de
tanta desatenção, levando-nos a achar
que não somos “normais”, que as outras
pessoas é que são.
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Novidades em TI
Prof. Fernando Gonçalves

É 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.

Frameworks CSS

A grande variedade de tecnologias propicia desafios relativos qual framework escolher para se
adequar ao um projeto desejado. Neste artigo veremos alguns dos principais frameworks CSS do
mercado e suas características.
Por que usar frameworks CCS?
·Acelera o desenvolvimento;
·Padrões de design da web;
·Otimiza os fluxos de trabalho de estilização mais produtivo, limpo e sustentável.
Além disso, eles são estruturados para uso em situações comuns, como configuração de navbars, e
muitas vezes são ampliados por outras tecnologias, como SASS e JavaScript. Os frameworks CSS
economiza tempo, pois não precisa começar do zero.

O que é Bootstrap?

O Bootstrap é um framework front-end gratuito com código-aberto para desenvolvimento
HTML, CSS e JS. O Bootstrap possui uma arquitetura de arquivos bem organizada e traz boas
práticas para o front-end.
Ele contém templates baseados em HTML e CSS e permite organizar o layout de um site e
mobile muito mais rápido. Por exemplo, sistema de grades, navegação, imagens, botões e
navegação.
Vantagens:

·Biblioteca de componentes: Uma das principais características é o fato de possuir um conjunto
de componentes extenso, como ícones, caixas de texto, painéis, cores em links;
·Responsividade: Além de padronizar uma série de parâmetros, o Bootstrap é uma das formas
mais fáceis de deixar um site responsivo. Possui um sistema de layout 100% responsivo, capaz
de manter a página completamente responsiva em diferentes dispositivos e resoluções;
·Documentação e comunidade: Por ter uma documentação sempre atualizada e de fácil
acesso, tirar dúvidas da ferramenta é extremamente fácil. Possui uma documentação bem
completa e acessível, por estar no mercado desde 2010, o Bootstrap possui uma comunidade
muito grande e ativa, sempre evoluindo o framework;
·Reuso de código: Como o Bootstrap entrega uma gama muito grande de componentes préprontos, se torna muito mais fácil lidar com questões como reusabilidade de código. Permite
que menos código possa ser escrito, já que ele entrega uma série de formatações visuais
prontas. A única necessidade do desenvolvedor é saber qual a classe ele deve chamar.

Desvantagens:

·Todas aplicações que usam o Bootstrap acabam tendo a mesma identidade, isso faz
com que você não se destaque no meio de várias interfaces praticamente iguais.
·Excesso de padronização de componentes pré-prontos é extensa e atende a
praticamente todos os cenários no que diz respeito ao desenvolvimento de páginas
web responsivas.
Algumas informações adicionais:

Versão atual: 4.1.3
Licença: MIT
O que é MaterializeCSS?

O Materialize é um framework front-end responsivo com base no material design com
coleções de componentes. Ele totalmente resposivo e tem como intuito de unificar a
experiência do usuário na usabilidade dos seus softwares seja em um mobile e web. É
fácil de aprender, pois é fornecida uma excelente documentação e ainda possui
bastante recursos visuais, se comparando a outros frameworks.
Vantagens:

Biblioteca de componentes: disponibiliza muitos componentes de cards, grid, botões,
navegação e muitos outros recursos adicionais e uma variedade de plug-ins.
Documentação e comunidade: A documentação do Materialize é muito abrangente e
muito fácil de começar.
Desvantagens:

·Não é flexível o suficiente para utilizar em algumas situações;
·Grande/pesado
Algumas informações adicionais:

Versão atual: 1.0.0
Licença: MIT
Frameworks mais utilizados para desenvolvimentos Web:

·Bootstrap: https://getbootstrap.com/
·Bulma: https://bulma.io/
·Foudation: https://get.foundation/
·Materialize: https://materializecss.com/
·Material-UI: https://material-ui.com/pt/#/
·Pure: https://purecss.io/
·Semanti UI: https://semantic-ui.com/
·Tailwind CSS: https://tailwindcss.com/
Conclusão

Os frameworks CSS possui muitos recursos e uma variedade de componentes que
auxilia muito no desenvolvimento do front-end, fazendo-o ter muita produtividade.
Dessa forma, a escolha cabe a partir da necessidade de cada projeto e desenvolvedor.
Prof. Fernando Gonçalves
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discente de Psicologia)

PSICOLOGIA E
INTERNET
Chegamos ao século XXI, e com a chegada deste
novo milênio, passamos a ter um turbilhão de
informações chegando a todo instante, e viver com
tudo isso o que seria um benefício virou uma
incógnita, perceber que ainda assim somos muito
mal informados, ou usamos muito mal as
informações que recebemos, a internet veio com
tantas possibilidades para se ter o conhecimento
mais simplesmente, deixando tudo na palma das
mãos, fácil, muita coisa pra ver e perceber. A
internet é um fenômeno indiscutível que veio para
contribuir, acrescentar, e olhe que este produto
que inicialmente era destinado para uma classe de
alto poder aquisitivo, transformou-se com o tempo
em um produto de alta necessidade e o seu
consumo tem se equiparado com o de água e
energia, hoje estando em quase todas as casas
(mesmo em muitas que até nem dispõem de
esgoto e saneamento básico, mas tem internet)
estando nas mãos de quase todos via celular,
notebook ou tablet. Claro que a classe política logo
virou seus olhos para este fenômeno, com toda
uma preocupação especial, o poder público
disponibiliza acessos, equipamentos, meios para
que a classe menos favorecida também pudesse
ter como navegar pelas ondas das redes, é uma
nova fórmula de ludibriar e garantir votos, o amplo
alcance que a internet pode proporcionar, irá servir
futuramente nos projetos deles.

PSICOLOGIA E INTERNET
POR WISLEN PAIVA

Fica uma pergunta: nossos jovens são
preparados emocionalmente para todo o
poder derivado da internet? Absorver
tantas informações disponíveis na rede,
diferenciá-las, não é assim uma tarefa tão
fácil.

Discernir

e

potencializar

os

benefícios disponibilizados é algo difícil
para qualquer um, imagine jovens com
tantos

sonhos,

desejos,

vontades,

dúvidas, receios, medos, um misto total
de tudo e mais um pouco, afinal eles
vivem numa velocidade super sônica que
os diferencia das gerações anteriores,
Segundo Zygmunt Bauman “A internet
nos tranquiliza e nos dão a sensação de
abrigo,

afastando

nosso

medo

inconsciente de sermos abandonados.
Mas na verdade você está cercado de
pessoas tão solitárias quanto você”, é
uma solidão distribuída em bytes, likes,
stories, reels, onde seu melhor amigo
pode estar bem ali no Japão.

No seu dia a dia nossos jovens são tão
frágeis que mesmo quando demonstram
força exterior, por dentro estão esfacelados,
e perceber isso ficou muito difícil,
principalmente pros pais que com a
maneira peculiar de educar e criar os filhos
destes século XXI dificulta ainda mais todo
o contexto, mesmo que a intenção deles
não seja esta, é isso que acontece, distribui
aos filhos toda uma proteção excessiva,
não percebendo que com isso atrapalha a
construção da subjetividade deles, os
fragilizam,
tornando-os
dependentes,
mimados, incapazes de ouvir um não,
inseguros, imaturos, e para piorar eles
acham como todos os adolescentes de
todas as épocas passadas também
achavam, que sabem e podem tudo, a eles
e somente a eles, foi dado o direito da
dúvida, e o de experimentar para ver o que
realmente é, sem consequência alguma,
mas quem disse que a privacidade é um
direito deles, que os pais vez por outra não
podem intervir e vistoriar os acessos destes
jovens, esta atitude pode ser fundamental
em vários casos possíveis que hoje
acontecem com eles pela falta desta ação
dos pais.

A expressão “Psicologia da Internet” foi criada a
pelo menos uns 20 anos, para estudar a razão pela
qual as pessoas mudam o comportamento em
ambientes virtuais, qualquer um que navega pelas
redes já percebeu uma ou outra modificação de
comportamento e ou ação mesmo que leve de
quem navega pela web, a web é a definição das
relações entre redes, “World wibe web” com sua
ampla teia mundial de longo alcance, de rapidez
imensurável. A psicologia que estuda a mente e a
alma do ser, como uma ciência humana e social
que é, tenta a sorte de seguir por esta linha tênue
que separa o real do virtual em nossos tempos
atuais. A internet trouxe patologias nem sonhadas
anteriormente, doenças normatizadas pela rede,
como a nomofobia, que é tão somente o vício da
escravização do celular, a dependência sistêmica
que foi se enraizando e crescendo quase que
imperceptível pelo doente, outra variação oriunda
destes tempos é a síndrome do toque ou variação
fantasma, geralmente afeta pessoas com apego

Passando da psicologia da internet, para a
psicologia na internet, com a vinda da
pandemia,

as

fragilidades

ficaram

mais

visíveis e mais corriqueiras, e ao psicólogo
coube o sair do clinicar em um confortável

ansioso ou apego evitativo, pessoas com esta

lugar com seu divã, para chegar através das

síndrome tendem a se preocupar excessivamente

redes sociais a casa dos paciente para uma

com abandono ou falta de ser correspondido, por

consulta virtual, isso de um certo modo

isso evitam intimidade por medo de se envolver, e

ajudou muito, tornou mais acessível dentro

mergulham pelas redes como sua única fuga,

deste novo formato a ida ao psicólogo pelo

ainda temos o transtorno de dependência da
internet e a cyber doença (náusea digital), todas
estas dependências são comportamentais, assim
como

dependência

por

jogo,

por

compras

compulsivas e ou compulsão alimentar, tudo
ainda muito novo que a ciência vem estudando, se
ambientando, para (Silveira 2004) “A psicologia
tem como tarefa fundamental compreender as

analisando, já que tínhamos que ficar em
casa para o bem comum e a não propagação
do vírus, ainda por cima, a pandemia trouxe a
tona em muitas pessoas traumas que nem
elas sabiam que tinham, alguns casos vimos
uma piora nos quadros já existentes, o ficar
em casa era muito sufocante, e o surtos

influências das mídias virtuais na formação e

aconteciam em intervalos cada vez menores,

transformação da subjetividade, principalmente

preocupando familiares e amigos, a todos do

nos relacionamentos pessoais através dos meios

convívio do analisando. Os tempos estão

digitais”.

muito difíceis, e os jovens têm sofrido
também com tudo isso, afinal estão alguns
privados da liberdade, do convívio com os
amigos, do ir e vir, algo que pra eles eram
inimagináveis de que iriam ter que passar
por isso de alguma maneira tempos atrás.

Tudo ficou tão líquido, tudo é engolido vorazmente,
segundo a segundo pelo próximo segundo que virá,
afinal um segundo após o outro só caminha para
completar o minuto, será isso mesmo? pela lógica
sim, mas na velocidade com que chegam novas
tendências, novas informações, novos conceitos,
novas perspectivas, novas oportunidades, novas
invenções, novas tecnologias, novas descobertas,
novas saídas, são coisas até para quem tem fé no
absurdo, ser inverossímil, antes, observava que as
coisas eram mastigadas, hoje são engolidas, não
existe tempo sobrando, não existe mensuração, não
existe identificação, como disse Bauman, “Ao mesmo
tempo que tudo se esvai rapidamente, também
transborda”, o sucesso é tão rápido, quanto o
fracasso, não se tem mais nada definido, apenas se
define o fator x da questão pela importância naquele
momento, se não derem importância, não tem valor
algum.

Será moderno ser moderno? Afinal, a modernidade
pode influenciar tendências pouco construtivas no
humano do ser, já que o moderno atual é tão
massificante, tão perverso, tão cruel, em suas
narrativas o moderno atual só quer apenas mostrar
o quanto pode confundir além de difundir, deixar
transparecer ser essencial sem ter essência
alguma, muita futilidade e fluidez num compasso
desqualificado, desconstrutivo, dando valor ao
pleonasmo usado para completar o vazio existente
nas mentes, mentes que anseiam por ocupação e
acabam sendo devastada com tanto vazio
ecoando aos quatro cantos, levado aos quatro
ventos por todo o tempo que for preciso,
completando assim com a pouca informação
obtida, mas que assim como chicletes grudam e
ocupam o espaço que está. Fica a pergunta, se é
tudo líquido, então podemos não se preocupar
com tudo isso, já que logo, logo virá outra coisa e
aquilo será substituído? Não ficará nenhum resíduo
do que foi incontido ali nestas mentes ansiosas por
algo ou alguma coisa? É sabido que uma casa se
constrói pelo alicerce primeiro, e esta base sendo
sólida, sustenta tudo, mas se somos vítimas ou
cobaias da nossa cultura, e a quase ninguém foi
disponibilizado uma boa cultura, o que esperar do
humano de cada um? Se a cultura (alicerce) é a
base da nossa socialização, somos um ser sociável
por que somos fruto da nossa cultura cativa, e o
contraponto de tudo isso é que somos sim um ser
sociável, mas também estamos em eterna
metamorfose, somos mutantes, em constante
evolução, nascemos, crescemos, aprendemos,
conhecemos, vivemos, ensinamos, racionalizamos,
mais ou menos neste moto contínuo que
compactuamos desde o início.
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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.

PROFISSÕES EM ALTA PARA A NOVA DÉCADA
O mundo como o conhecemos foi praticamente
“desligado”.
Quando a COVID-19 surgiu, o mundo simplesmente
parou.

Infelizmente vários setores de emprego, foram
duramente atingidos, assim as empresas pararam
de
recrutar
e
começaram
a
dispensar
colaboradores. E muitas foram forçadas a se
adaptar às práticas exclusivamente de Home Office
e E-commerce. Após alguns meses de declínio,
algumas empresas conseguiram se recuperar e
dinamizar seus modelos, mas sem dúvidas a força
de trabalho mudou. Mas transfiro tiveram aquelas
que sucumbiram.
O que isso significa para 2022?

Com essa onda de mudanças no mercado de
trabalho, alguns dos cargos que antes eram
considerados
prestigiosos
tornaram-se
redundantes, enquanto outros se tornaram serviços
essenciais. Uma mudança, entretanto, foi bastante
universal: o avanço tecnológico em todos os
setores.
Anteriormente, os funcionários tinham que trabalhar
no escritório, mas muito rapidamente a maioria das
empresas passou a trabalhar em casa. Para evitar a
propagação do vírus e proteger os funcionários, as
empresas adotaram um ambiente de trabalho
remoto.

Então, para o futuro isso significa que as
novas tendências dos ambientes de trabalho incluem:
Uso contínuo de colaboradores temporários para
aumentar a flexibilidade da força de trabalho;
Um maior investimento no bem-estar e satisfação
do colaboradores;
Menos foco em funções individuais e mais nas
habilidades múltiplas de um colaborador;
Então 2022 chegará para fortalecer ainda mais muitas
profissões e meios de trabalho que de alguma forma
foram super necessárias em 2022 e claro vieram pra
ficar!
À luz das tendências e estas novas mudanças listei
aqui está alguns Jobs que estarão em alta demanda
em 2022:
-Funções híbridas
Tecnicamente, isso não é um trabalho, mas há um
motivo pelo qual está no topo da lista: a economia
pode estar se recuperando, mas as empresas
ainda estão tentando se recuperar.
Isso significa que elas podem não ter um
orçamento para várias contratações e exigirão
alguém que possa exercer várias funções. Os
papéis híbridos serão um dos melhores empregos
para 2022, mas você terá que ser muito dinâmico
e ter habilidades técnicas e sociais.
Um exemplo de função híbrida: assistente
administrativo que também ajuda nas operações e
nas funções de RH.

-Especialistas em marketing digital

Muitas empresas tiveram fizeram a transição
para o campo digital e as lojas físicas
evoluíram para plataformas de comércio
eletrônico e claro, precisam de mais
profissionais de marketing digital.
Os especialistas em marketing digital são
semelhantes aos profissionais de marketing,
só que sua especialidade está em plataformas
online como a mídia social. Suas
competências de trabalho incluirá qualquer
coisa, desde SEO, mídias sociais até anúncios
do Google.
Para ter sucesso, você precisará de
experiência de trabalho no espaço digital,
bem como conhecimento geral de marketing.
-Designer gráfico / criativos
Os designers gráficos é uma profissão que
está muito em alta também e será um dos
profissionais mais procurados em 2022.
As empresas desejarão realizar campanhas
de marketing ambiciosas e precisarão de
alguém para atualizar os conceitos de
marketing.

Se você está procurando uma carreira que lhe
permita expressar sua criatividade, então este
é o trabalho para você. Parte da descrição de
seu trabalho incluirá o desenvolvimento de
layouts para ilustrações de produtos, criação
de novos logotipos para startups e empresas
de reformulação da marca, design de
interface de usuário e arte de campanha, etc.
Para conseguir esses trabalhos, você
precisará de experiência com ferramentas
como Adobe Photoshop e Adobe InDesign,
entre outras
-Estrategistas de marketing
As empresas estão procurando um retorno
completo após o vírus, e é por isso que os
estrategistas de marketing serão um dos
empregos mais procurados em 2022. Nessa
função, você estará principalmente ajudando
as empresas a navegar no campo do
marketing pós pandemia. Você será
responsável por criar estratégias de
marketing, identificar o melhor conceito de
comunicação e criativo e executar a
estratégia.

A beleza de ser um consultoré que você
pode trabalhar para uma agência ou
freelance – as possibilidades são infinitas!
As
empresas
tendem
a
procurar
estrategistas de marketing com pelo menos
alguns anos de experiência, o que pode
incluir trabalhar para uma agência ou no
departamento de marketing de uma
empresa individual.
-Analistas de dados
Agora, mais do que nunca, as empresas
estão começando a perceber a importância
dos dados. Eles querem saber os hábitos do
consumidor, tanto online quanto offline, e
então usar essas informações para criar
estratégias de marketing úteis e valiosas.
É aí que entram os analistas de dados. Seu
trabalho será reunir informações de
diferentes espaços, interesses e dados
demograficos, em seguida, interpretar
padrões e tendências. Eles então darão
recomendações sobre como a empresa
melhorar seus negócios a partir de uma
análise detalhada.

Existem muitos programas diferentes para a
ciência de dados, mas para ter sucesso nesta
função, você precisará estar familiarizado com
o Google Analytics, bem como com muitos
CRMs e outras ferramentas de relatório.
Outros empregos de alta demanda para 2022
serão:
Contadores;
Profissionais de RH;
Gerentes de operações;
Profissionais de TI;
Engenheiros da Web;
Que venha 2022!
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1) Entrevista com Profissionais da Área TI
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3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI;
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