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PROJETO

Deseja Apoiar o
Projeto?

Deseja apoiar o projeto?
Basta clicar no botão apoiar.
Você será redirecionado(a)
para o Catarse.

APOIAR

VISÃO
POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

QUAL É O ALVO CERTO?
Caro leitor,
Como achar o alvo certo para nossa
carreira?
Buscamos na visão de cada um dos nossos
colunistas, que são profissionais, passar
para você as informações importantes e
relevantes para sua formação na carreira de
TI.
Procuramos sempre prestar o melhor
serviço e te dar condições para você saber
escolher sempre o melhor caminho a ser
trilhado.
Portanto, sempre queremos ajudá-lo a
encontrar o alvo certo em diversos assuntos
de interesse na área da TI.

Confira a coluna Aprendiz de Psicologia:
"Setembro Amarelo" com o Wislen Paiva.
Não deixem de ler as entrevistas
concedidas ao Prof. Fernando Gonçalves.
Neste mês em especial, trazemos duas
belas entrevistas.
O Prof. Robson do Nascimento retrata
muito bem em sua coluna a importância de
ser produtivo, não perca!!!
Você sabe como obter informações
importantes? Livros para a área de
gerenciamento de projetos por exemplo?
Então, não deixe de ler a coluna da Profa.
Gleice Louise.
Tenha uma excelente leitura!

PAINEL
REVISTA CARREIRAS TI

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

Boa noite, professor! Obrigada pelos envios!
Repasso sempre a minha equipe e eles curtem
e comentam bastante sobre as matérias, tem
colaborado muito quanto ao caminho deles na
área. 🤝☺️
Élida Calheiras - São Paulo-SP.
Li todas as revistas até agora
Talres - Formosa GO .
Boa noite! Muito obrigada por encaminhar.
Assim que a bebê dormir vou apreciar a leitura
🙏🏼. Gratidão!
Daiane R. Melo - Brasília-DF.

Parabéns meu amigo. Mandei para um amigo
meu daqui que é da área de TI.
Carlos Roberto Nevares - Fortaleza-CE.
Boa noite! Muito interessante esse tema. E
mesmo formado agora e muito dificil entrar no
mercado de TI, trocar de área, as empresas
querem profissionais prontos e que tenham
muita bagagem, faltam oportunidades para
quem quer migrar de área, ou iniciar, mesmo já
possuindo ensino superior
Vinicius Konageski - Formosa-GO. Sobre a
matéria especial: Onde estão os profissionais de
TI?

Quer falar com a gente? Enviar sua
mensagem para aparecer aqui no Painel?
Basta nos enviar uma mensagem no
WhatsApp (61) 4042-0701.

ENTREVISTA
Washington Moreira

Entrevista concedida à Fernando Gonçalves

Os desafios da área de Dados
1) Um resumo profissional sobre
você.
Meu nome é Washington, sou
Analista de Analytics Sênior e estou
atuando exclusivamente nessa área
há exatos 11 anos. Atualmente
trabalho no Grupo IN na frente de
serviços de consultoria e também
ministrando treinamentos.
2) Como você entrou na área de
dados?
Meu
grande
desejo
era
ser
desenvolvedor, Java para ser mais
específico,
cheguei
a
virar
desenvolvedor por um tempo, tirei
certificação, mas entrei em uma
empresa que tinha duas frentes
principais: arquitetura orientada a
serviços, área que eu atuava e a área
de BI. A frente de BI estava bem forte
e me interessei pelo assunto, comecei
a
fazer
alguns
cursos
mais
generalistas
para
entender
os
conceitos e acabei tomando gosto.

3) O que fez você migrar de desenvolvimento para a área
de dados?
O que me chamou mais atenção na área de dados foi a
possibilidade de estar perto do negócio, em algumas áreas
específicas de dados você atua diretamente com a área de
negócio é achei isso muito interessante, poder conciliar o
técnico com o negocial.
4) Quais habilidades você vê como essenciais para atuar
na área de dados?
Acho muito importante os skills técnicos como
conhecimento de banco de dados, modelagem de dados e
principalmente os conceitos da área que você vai atuar. Se
você for atuar na área de BI por exemplo, entenda os
conceitos de BI primeiro. Mas outro ponto que acho que foge
e a galera não considera é o lido com pessoas, saber lidar
com gente e entender de negócios. Muitas vezes o
profissional de dados vai lidar direto com o usuário de
negócio, levantar requisitos, delimitar escopo de projetos, e é
muito importante ter o que ficou conhecido como “soft
skills”..
5) E como está a demanda de profissionais para a área de
dados?
Um bom profissional não vai ficar sem emprego tão cedo, a
escassez é muito grande, mais vagas do que candidatos
capacitados.
6) Você recebe muito contato de headhunter?
Frequentemente, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. A
área de dados está aquecida no mundo inteiro e a
dificuldade de contratação também é mundial.

7) Você acha que essa área virou uma bolha?
Não sei se uma bolha, mas vejo o fenômeno onde
os profissionais qualificados são altamente
requisitados mas ainda não são muitos, para
cobrir essa lacuna, existem muitos programas de
capacitação para trazer novos talentos, mas um
bom
profissional
demora
para
alcançar
experiência e alcançar um nível de senioridade
no qual você consiga colocá-lo diante do cliente
e ele vai gerar uma solução de ponta a ponta.
Com isso, tenho visto alguns profissionais juniors
sendo contratados e já colocados na linha de
frente gerando uma certa frustração no
profissional e nos clientes. Os profissionais de
recursos humanos também estão numa luta para
conseguir recrutar. Não sei ao certo aonde isso
vai parar, espero que seja só aquela fase de
bagunça necessária para que a nossa área venha
a ganhar maturidade.
8) Você diria que a Transformação Digital
acelerou nesses últimos tempos?
Se antes as tecnologias aceleravam diariamente,
hoje digo que se inova a cada segundo, e é isso
não é só uma exigência do mercado onde a
concorrência é dura, passou a ser também uma
exigência do usuário que quer uma melhor
experiência com o produto, quer facilidades e
qualidade naquilo que ele está adquirindo e
usando.

9) Para finalizar você pode citar uma
tecnologia que veio para inovar e pode ser
utilizada como melhoria dentro de uma
organização?
A frase de Clive Humby onde ele fala que
“dados são o novo petróleo” retrata bem o que
falamos sobre inovação, ideia e criatividade. O
dado em si não traz resultado, mas a forma
como você a usa gera valor e ganho para a
empresa, por isso cito aqui a Inteligência
Artificial, com o uso de Machine Learning,
Deep Learning e Speech Analytics, entre
outros, essas tecnologias têm um alto poder
de inovação para tomada de decisão e
agilidade nos processos, mas deve ser
definido bem como serão empregadas. A ideia
por si só não traz inovação, somente depois de
ser implementada e trazer resultado é que será
considerada inovativa.

ENTREVISTA

Maricélia Rodrigues de Souza
Entrevista concedida à Fernando Gonçalves

Transformação Digital e Inovação
1) Um resumo profissional sobre
você.
Assessora Master da Divisão de
Inovação e Open Banking da BB
Tecnologia a Serviços.

Trabalho com TI há mais de 15
anos, atuo com o relacionamento
de startups, agentes externos e
internos para fomentar a melhoria
incremental e Disruptiva produtos,
realizo o planejamento e execução
de programas de inovação,
trabalho com a mudança de
mindset e transformação digital.
Formada em Segurança da
informação, com especializações
em Teste de Software, Gestão de
Projetos de TI, UX Design e
atualmente
faço
uma
especialização
em
Growth
Hacking. Tenho certificações em
Scrum, Kanban, UX, Desing
Thinking e Lean Inception.

2) A pandemia abriu um novo horizonte para acelerar
o processo de Transformação Digital e Inovação,
como você avalia esse período?

As empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente
ao meio digital, além do ambiente remoto que foi algo
necessário e urgente, outros processos tiveram que ser
ajustados para essa nova realidade, como a forma de
comunicação com a equipe, fornecedores e clientes,
esse é um exemplo onde a inovação não está
necessariamente atrelado a tecnologia, foi preciso fazer
diferente e ser reinventar para que as reuniões e
negociações fluíssem tanto quanto eram realizadas no
modo presencial. Muitas empresas já estavam
preparadas com ferramentas para trabalhem de forma
remota, outras tiveram que começar do zero e esse
processo foi mais doloroso.

3) Mas o que é inovação afinal?

5) Como funciona o Design Thinking?

Quando se fala no assunto as pessoas já
relaciona inovação como algo genial que
nunca havia se pensado antes e que só é
feito só por especialistas que passam horas e
horas estudando sobre um assunto para criar
uma tese. Essa ideia está completamente
equivocada! A inovação é tudo aquilo que
gera valor e resultados para a empresa, seja
ela
uma
melhoria
incremental,
algo
totalmente novo, o emprego de uma nova
tecnologia ou um diferencial dentro de um
processo que resulte em algum benefício.

Essa abordagem tem como premissa a
colaboração, empatia e experimentação, em
resumo é ela dividida em 04 etapas que são a
Imersão (é necessário pesquisar tudo o que
envolve e afeta a empresa e seus usuários),
Ideação (o brainstorming é uma ferramenta
poderosa para colocar para fora tudo aquilo
que se imagina como inovador para resolver o
problema), Protipação (para validar se a ideia é
viável a ideia, isso reduz falhas e gera
economia) e por último a Implementação
(colocar a ideia em funcionamento). É incrível
como a partir desse processo é construído
soluções que resultam em melhoria para
produto, no início das etapas tudo parece
obscuro e poucos acreditam que vai funcionar,
mas com o desenvolvimento e aplicação das
técnicas tudo se torna claro, leve e as ideias
brotam, entre essas fases há um processo de
divergir e convergir as ideias para filtrar o que
pode seguir adiante.

4) Hoje na internet conseguimos resposta
para quase tudo que precisamos. Como ter
boas ideias para gerar inovação?

O processo inovativo é contínuo, sempre tem
o que ser melhorado, pois o hábito do usuário
muda e as necessidades mudam também.
Hoje existem técnicas disponíveis no
mercado para aumentar nosso processo
criativo e gerar boas ideias, como é o caso do
Design Thinking criada pela IDEO nos anos
90, segundo Tim Brown, autor do livro
Change by Design e um dos fundadores
dessa técnica o “Design thinking é uma
abordagem antropocêntrica para inovação
que usa ferramentas dos designers para
integrar as necessidades das pessoas, as
possibilidades da tecnologia e os requisitos
para o sucesso dos negócios”.

6) Tem algum gatilho para fazer “brotar
essas ideias”, como já foi dito antes, inovar
parece coisa de nerds?

Existem sim, dentro de cada etapa do Design
Thinking são utilizadas técnicas para
estimular o processo criativo, como o
brainstorming, canvas, matrizes e muitas
dinâmicas, umas das que uso nas oficinas
que facilito é o desafio do Marshmallow, uma
atividade na qual os participantes precisam,
em equipe, construir uma torre com fios de
espaguete, barbante, fitas adesivas e um
marshmallow, ganha quem construir a torre
mais alta e fazer com que ela fique de pé por
mais tempo. Parece uma brincadeira, mas
estímulos como esse potencializa o poder de
co-criação e da imaginação. O Design
Thinking não é uma receita de bolo, ele
possui mais de uma centena de técnicas que
devem ser avaliadas para a aplicabilidade do
que se deseja alcançar, ou seja, cada caso
deve ser estudo para empregar a técnica
certa.

7) Quando estávamos no presencial via-se
muito post-its pregados em paredes, um
ambiente mais descontraído e propicio para
criatividade, o que mudou no ambiente
remoto? É possível fazer uma oficina de
Design Thinking totalmente digital?

Hoje existe várias ferramentas para co-criação
colaborativa, como exemplo o Miro e Mural
que possibilita até simular uma parede com
post-it, isso facilita muito o processo de
geração de ideias, e não teve perdas sendo
feita de forma remoto, o ganho foi ainda maior,
pois permitiu pessoas de diferentes lugares
participarem e colaborarem para a busca de
soluções. Ferramentas do dia a dia, como o
Power Point, Word também podem ser
utilizadas para colaboração para quem não
conhece o mural digital. As dinâmicas de
grupo precisaram passar por um foco mais
digital, mas nem por isso deixaram de ter a
mesma eficiência de quando eram feitas
presencialmente.

8) Você diria que a Transformação Digital
acelerou nesses últimos tempos?

Se antes as tecnologias aceleravam
diariamente, hoje digo que se inova a cada
segundo, e é isso não é só uma exigência do
mercado onde a concorrência é dura, passou
a ser também uma exigência do usuário que
quer uma melhor experiência com o produto,
quer facilidades e qualidade naquilo que ele
está adquirindo e usando.

9) Para finalizar você pode citar uma
tecnologia que veio para inovar e pode ser
utilizada como melhoria dentro de uma
organização?

A frase de Clive Humby onde ele fala que
“dados são o novo petróleo” retrata bem o que
falamos sobre inovação, ideia e criatividade. O
dado em si não traz resultado, mas a forma
como você a usa gera valor e ganho para a
empresa, por isso cito aqui a Inteligência
Artificial, com o uso de Machine Learning,
Deep Learning e Speech Analytics, entre
outros, essas tecnologias têm um alto poder
de inovação para tomada de decisão e
agilidade nos processos, mas deve ser
definido bem como serão empregadas. A ideia
por si só não traz inovação, somente depois de
ser implementada e trazer resultado é que será
considerada inovativa.

Leituras indispensáveis para 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.

Sabemos que um profissional de gestão de projetos deve estar sempre atualizado e
que a leitura é um ferramenta de extrema importância para esse objetivo. Se você
deseja se tornar um gerente de projetos e não sabe por onde começar, no artigo de
hoje, vamos sugerir algumas leituras importantes de livros que nortearão o início da
sua caminhada.
Uma dica valiosa é a leitura das sinopses para determinar o primeiro livro, de acordo
com a sua necessidade. Assim, a leitura será mais fácil, mais interessante e mais
rápida. O importante é que as indicações são baseadas em autores nacionais e as
escolhas realizadas de acordo com a quantidade de livros vendidos. Em resumo,
vamos citar os livros mais vendidos em gestão de projetos.
A seguir o título dos livros, autores, um breve resumo e as suas respectivas capas.
Livro: Introdução ao Gerenciamento de
Projeto
Autor: Eduardo Montes
Como gerenciar projetos pode fazer a
diferença na sua vida? O autor traz
detalhadamente 10 passos que se deve
seguir para gerenciar um projeto, com base
na sua experiência profissional. Ele traz suas
experiências pessoais comparando-as com
as atividades de gestão de projetos. Dessa
maneira ele pretende servir de inspiração
para que os leitores concluam com sucesso
seus projetos pessoais.

Leituras indispensáveis para gerenciamento de projetos

Livro: Gestão por processos na prática
Autor: Cláudio Pires
O autor organizou o livro a partir das
questões levantadas em suas palestras,
cursos e treinamentos que ministrou. Ele
também utilizou a base de sua atuação
prática a partir da premissa de quem
realiza a gestão por processos para
pessoas que fazem a gestão por
processos, ou seja, de igual para igual,
trazendo em cada capítulo um novo
questionamento.

Livro: Lean Inception: Como Alinhar
Pessoas e Construir o Produto Certo
Autor: Paulo Caroli
Usando a metodologia LEAN, o autor,
traz os conceitos de Viable Products,
MVP e Minimum. O livro é focado na
gestão de projetos com o lançamento de
novos produtos e reforça as premissas de
quais funções são possível de realizar, o
que de fato é útil para o usuário do
produto e quem utilizará o produto.

Leituras indispensáveis para gerenciamento de projetos

Livro: Scrum e Métodos Ágeis: Um Guia
Prático
Autor: Luiz Duarte
O livro apresenta, em detalhes, como
aplicar a metodologia ágil em projetos.
Isso permite cumprir prazos, entregar
produtos com qualidade e engajamento
da equipe, contribuindo para a satisfação
do cliente.
Os fatos narrados são baseados nas
experiências pessoais do autor, a partir
de um projeto complexo em uma
empresa da qual trabalhou.

Livro: O Produto Ágil: Product Discovery:
Um guia sucinto para criar um produto
em um ambiente de agilidade
Autora: Andressa Chiara
A autora apresenta um software de
gestão de performance organizacional.
Ele
apresenta
indicadores
de
desempenho de maneira ágil e intuitiva,
contribuindo para gestão de um projeto
de
forma
remota,
permitindo
acompanhar os projetos com maior
agilidade.

Leituras indispensáveis para gerenciamento de projetos
Assim, trouxemos como
sugestão de leitura esses 5
livros que podem ajudar no
início da sua jornada em
gerenciamento de projetos.
Esperamos ter contribuído
nesse início!
Por isso, comece agora
mesmo as leituras!
https://www.siteware.com.br
/blog/projetos/melhoreslivros-gestao-projetos/

NÓS SABEMOS COMO FAZER!

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!

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
DPO - Data Protection
Officer

OUTUBRO 2021

..."ANPD será um elo importante entre
sociedade e Governo, permitindo que as
pessoas enviem dúvidas, sugestões,
denúncias ligadas à LGPD para
apuração."

Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.
A Lei Geral de Proteção de Dados N°
13.709/2018 tem como principal objetivo os
direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, ou seja,
estabelece
diretrizes
importantes
e
obrigatórias para a coleta, processamento e
armazenamento de dados pessoais.
Ultimamente tem-se falado muito no Brasil
sobre a LGPD - Lei Geral de Proteção de
Dados. Com a lei em vigor desde 18 de
setembro de 2020, abriram diversas
oportunidades, principalmente para os
profissionais da área de segurança de TI e
área jurídica.

A LGPD foi baseada na GDPR - General Data
Protection Regulation - Regulamentação
Geral de Proteção de Dados.
Com a LGPD promulgada e já em vigor no
Brasil, todas as empresas terão que se
adequar o mais rápido possível quanto à
coleta, processamento e armazenamento de
dados pessoais de seus clientes. Por essa
força e obrigação, abriram diversas
oportunidades como já informado e também
um novo profissional surgiu no papel de DPO
- Data Protection Officer. O que significa que
o DPO é o profissional ou encarregado de
dados. Mas o que faz o profissional DPO?
Entre as diversas atribuições, deve-se em
primeiro lugar ser um profissional com
autonomia para poder exercer a função
fiscalizatória interna da empresa. No mesmo
ponto de vista de atribuições, também é a
pessoa que será o elo entre a empresa e a
Autoridade Fiscalizatória de Proteção de
Dados Pessoais.

No Brasil o órgão que orientará
sobre como aplicar a lei será ANPD Autoridade Nacional de Proteção de
Dados. Segundo o SERPRO: "ANPD
será um elo importante entre
sociedade e Governo, permitindo
que as pessoas enviem dúvidas,
sugestões, denúncias ligadas à
LGPD para apuração."

Segundo a LGPD, cada empresa
deverá indicar um profissional, um
especialista em proteção de dados e
deve monitorar a empresa visando
garantir que a mesma esteja em
conformidade com as regras e boas
práticas do setor. Serve também para
intermediar os interesses do titular
dos dados e os interesses da
empresa, que é o controlador destes
dados.
Algumas funções do profissional
DPO segundo a LGPD:

LGPD

DPO
1)

Aceitar reclamações e comunicações dos

titulares,

prestar

esclarecimentos

e

adotar

providências;
2)

Receber comunicações da autoridade

nacional e adotar providências;
3)

Orientar os funcionários e os contratos da

entidade a respeito das práticas a serem tomadas
em relação à proteção de dados pessoais; e
4)

Executar as demais atribuições determinadas

pelo controlador ou estabelecidas em normas
complementares.
Se você está pensando que qualquer um pode ser
este profissional, você acertou. Qualquer pessoa
pode almejar este tipo de cargo. Pode ainda abrir
uma empresa para prestar consultoria para outras
empresas

e

pessoas

físicas.

Contudo,

o

profissional tem que ser qualificado, preparado,
porque o cargo é de responsabilidade por regular
a LGPD nas empresas.
Cada empresa pode contratar um profissional ou
contratar um profissional externo. Não é obrigado
a empresa ter o profissional em seu quadro de
profissionais, basta ter um DPO responsável pelo
serviço conforme a LGPD.

LGPD

DPO
O profissional DPO deverá ter habilidade e
competências multidisciplinares, como da área
jurídica, compliance, segurança, tecnologia e
comunicação.

Portanto,

não

é

qualquer

profissional que estará apto para exercer este tipo
de função.
Qual a formação principal do profissional DPO?
Profissionais com formação e experiência em
diversos segmentos podem ser encarregados. A
atuação é muito ampla e alcança as seguintes
áreas: Direito, Segurança da Informação (TI),
Gestão de Processos e Administração. Portanto,
qualquer

profissional

com

qualificação

e

experiências nessas áreas pode desempenhar o
papel de DPO.
Outra pergunta muito comum: "Sou formado em
TI, eu posso ser um DPO?" A resposta é sim.
Contudo, para ser este profissional qualificado e
com experiência você terá que tirar e/ou obter
certificações em entidade internacional, para
provar que realmente você está apto(a) para
exercer a função DPO. Portanto, para obter o DPO
é

preciso

passar

por

três

níveis

credenciamento oferecidos por esta entidade.

de

DPO - DATA PROTECTION OFFICER
Essa

entidade

internacional

é

a

EXIN.

material na EXIN ou em outra fonte de

Segundo ela mesmo: "Desde 1984 é um

pesquisas e estudar sozinho para prestar

instituto independente líder de exames e

cada um dos exames.

certificação, tendo certificado milhões de

Para obter o credenciamento em cada um

profissionais no domínio digital. O EXIN tem

dos níveis, é preciso realizar exames EXIN

mais de 1000 parceiros credenciados em mais

correspondente para cada certificação. Cada

de 165 países em todo o mundo. O EXIN

exame possui 40 questões de múltipla

permite a transformação digital avaliando e

escolha, sendo necessários acertar pelo

validando competências."

menos 26 questões em cada exame.

Neste sentido, você precisa prestar exames

Em

para comprovar suas competências na área

achamos

de atuação do DPO. Você está achando

treinamentos, de R$ 3.600,00 até de R$

difícil? É, não é fácil! Mas não é impossível e o

987,00 fora o exame, somente o curso /

que está ruim pode piorar. Para se tornar um

treinamento. O exame na EXIN tem o valor de

profissional DPO você vai precisar tirar e/ou

US$ 265,00 para o EXIN ANYWHERE.

obter três certificações na EXIN.

A vantagem da EXIN é que o certificado não

As certificações são:

tem validade, ou seja, vale por tempo

I) ISFS - Information Security Foundation;

indeterminado, não expira e não é preciso

II) PDPF - Privacy & Data Protection

pagar taxas anuais de manutenção.

Fundamentos; e

Quanto ganha um DPO no Brasil com

III) PDPP - Privacy & Data Protection

certificação? Segundo o site VAGAS, no

Practitioner.

cargo de DPO se inicia ganhando o salário de

uma

rápida
alguns

pesquisa
valores

na

dos

internet,
cursos

/

R$ 16.605,00 e pode vir a ganhar até R$
Todas essas certificações você poderá obter

21.494,00. A média salarial para DPO no Brasil

no Brasil, pagando em dólar com parceiros da

é de R$ 19.689,00.

EXIN. Todos os parceiros oferecem cursos /

Ainda

treinamentos para que o candidato faça o

certificado DPO no Brasil? Com certeza é uma

exame na EXIN e possa obter o título de DPO.

das

Mas lembre-se que você pagará pelos cursos

segurança.

/ treinamentos mais o valor de cada exame
para EXIN, valores estes em dólar para cada
uma das certificações. Você pode baixar

o

pensa
melhores

em

ser

um

profissões

na

profissional
área

de

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!

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
Você é produtivo?
Costuma-se comentar, em uma roda de
colegas de trabalho, se você perguntar a
dez pessoas sobre o que é produtividade
para elas, você receberá dez respostas
diferentes.
Interessante e faz sentido.
Para alguns, trabalhar, diariamente, das 8
às 18 horas e retornar para casa sem ter
continuidade das atividades do trabalho e
ter tempo para ficar com a família é ser
produtivo.
Para outros, ser mais produtivo pode
significar assumir, com sucesso, mais um
compromisso como um projeto paralelo
junto com as atividades que já desenvolve
no trabalho de tempo integral.
Mas o que vem a ser a "produtividade
pessoal"?

Calcula-se a produtividade pessoal como o
resultado obtido pela eficiência com que
você pode concluir tarefas importantes de
forma consistente.
Isto é, as tarefas concluídas com sucesso,
dentro de um tempo esperado, é
produtividade.
Este tempo varia de acordo com a tarefa e
sua complexidade e com a capacidade de
resolver problemas.
O termo produtividade vem sendo
considerado "uma palavra da moda" nas
últimas décadas.
A competitividade elevada entre as
empresas, na busca de significativas
vantagens
competitivas
sobre
os
concorrentes e visando à sobrevivência no
mercado globalizante contribui para a
permanente busca de pessoas, também
competitivas e produtivas.

Alguns exemplos:
- como um gerente, líder de equipe ou
funcionário, pode tirar o máximo proveito
(eficiência) do seu dia de trabalho?
- como um pai pode terminar seu
trabalho ao final do dia e ainda ter tempo
(e energia) para poder passar algumas
horas da noite com seus filhos em casa?
- como um profissional que gerencia
vários projetos pode obter uma alta taxa
de eficiência por hora trabalhada?
Com certeza, a maioria de nós se acha
"produtivo" e, de uma maneira geral,
todos buscamos aumentar nossa própria
produtividade.
Faça uma breve reflexão:
"Você é produtivo todos os dias, todas as
semanas e todos os meses?"

Mas como se mede a produtividade
pessoal?
Para responder a essa pergunta é
necessário monitorar e medir a
produtividade.
Gosto de lembrar e citar as frases:
“Não se gerencia o que não se mede, não
se mede o que não se define, não se define
o que não se entende, e não há sucesso
no que não se gerencia.”
William Edwards Deming
e
"O que é medido é gerenciado." Peter
Drucker.
Medir a produtividade pessoal e
individual irá requerer de nós pequenas
mudanças conscientes em nossas rotinas.
Isso envolve:

a) eliminar as distrações, tanto quanto
possível, garantindo que cada hora do dia
conte;
b) monitorar e controlar o tempo das
atividades realizadas; e
c) medir a produção diária, semanal ou
mensal.
Na edição deste mês iremos apresentar dicas
de como eliminar as distrações.
Vejamos, então, algumas dicas para encontrar
o caminho da produtividade pessoal.
1) Como Eliminar distrações e aumentar a
produtividade
As distrações podem ser as interações sociais,
o smartphone avisando a chegada de
“novidades” a cada dois minutos, as
notificações desnecessárias, as mensagens de
texto e as chamadas telefônicas, para citar
alguns.
As distrações tiram o foco do trabalho e
atrasam a volta ao fluxo de trabalho ideal.
Pesquisas do Reino Unido (1) estimam que os
funcionários perdem cerca de 759 horas por
ano, por empresa, devido a interrupções no
local de trabalho, com colegas de trabalho,
pelo barulho no local de trabalho, em reuniões
ou gastos em mídias sociais.
(1) Employees waste 759 hours each year due to
workplace distractions
https://www.telegraph.co.uk/finance/jobs/11691728/E
mployees-waste-759-hours-each-year-due-toworkplace-distractions.html

A pandemia do novo coronavírus trouxe
desafios para aqueles que trabalham em
regime de home office também.
Como é possível manter o foco e retomar o
controle do tempo?
- Crie um cronograma e cumpra-o! Criar um
cronograma é uma das melhores maneiras de
lidar com as distrações e procrastinações.
- Estabeleça uma rotina! Ter uma rotina é um
bom começo. Se você é um "trabalhador do
conhecimento" e suas atividades começam ao
ligar o computador, procure estar diante de
sua mesa no mesmo horário todos os dias.
- Programe suas tarefas! Faça uma lista de
compromissos, responsabilidades e afazeres
na noite anterior para saber exatamente onde
concentrar sua atenção no dia seguinte.
- Seja disciplinado! Siga a programação do seu
cronograma, calendário ou agenda. Caso
contrário, você pode perder tempo com
atividades improdutivas.
2) Faça pausas frequentes e não despreze a
hora do almoço
Pode parecer uma atitude contraintuitiva, mas
os trabalhadores mais produtivos fazem
pausas frequentes ao longo do dia.
A razão disso é simples: trabalhar por longos
períodos é mentalmente desgastante. Fazer
pausas ajuda a atualizar o foco e melhorar o
humor.
Há uma regra, chamada de 52-17, que sugere
"trabalhar 52 minutos e fazer um intervalo de
17 minutos".
O momento de distração ou de distensão deve
ser realizado dentro dos 17 minutos, seja para
tomar café, conversar com um colega de
trabalho ou com um familiar.
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3) Mantenha seu espaço de trabalho
organizado
Um espaço de trabalho desordenado ou
desorganizado contribui para se sentir
sobrecarregado com a carga de afazeres.
Ao organizar a mesa de trabalho, procure
incluir apenas os itens de uso mais
frequentes e de maior importância para
realizar as atividades do dia de trabalho.
Organize os elementos de apoio, como
papéis e itens acessórios, para que
estejam prontamente disponíveis, quando
precisar deles.
Ter e manter uma mesa arrumada e
organizada auxilia na concentração no
trabalho que se está realizando.
4) Desligue as notificações do telefone e
do computador, se for o caso
A
interrupção
dessas
notificações,
particularmente
das
redes
sociais,
contribui para a perda de atenção e foco.
Fica difícil ser multitarefa no trabalho e
ativo nas redes sociais ao mesmo tempo...
Portanto, desligue as notificações para
não ser perturbado durante o horário de
trabalho.

5) Restrinja o tempo de uso do telefone,
se seu trabalho não depender dele
Se for "impossível" resistir a verificar as
notificações do telefone durante o horário
de trabalho, pode-se definir algumas
restrições.
Ative o recurso de medição do "Tempo de
tela" para saber quanto tempo está
gastando em seu dispositivo e até mesmo
definir limites diários.
6) Estabeleça metas e objetivos diários
Outra forma de eliminar as distrações é
dividir suas atividades ou projetos em
metas e objetivos diários e procurar
cumpri-los. Sim, é mais fácil falar do que
fazer...
Ter um sistema de produtividade nos
ajuda a manter ter foco e a seguir no
caminho certo.
Uma boa sugestão para começar a se
organizar é aplicar a regra 1 - 3 - 5.
Prepare-se para realizar uma grande tarefa,
três tarefas médias e cinco pequenas
tarefas todos os dias.
Algo do tipo:
Hoje eu vou fazer...
1 tarefa grande...
3 tarefas médias...
5 tarefas pequenas...

No próximo mês veremos algumas dicas
sobre Como medir os níveis de
produtividade pessoal.
Até lá!
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SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA
Prof. Adão dos Santos

É pesquisador em segurança cibernética, graduado em Matemática, possui especialização
em redes de computadores e especialização em gestão da segurança da informação e
comunicações. É militar, especialista em segurança e defesa cibernética.
linkedin.com/in/adaosantos/

COMPUTER SECURITY INCIDENT HANDLING
TRATAMENTO E RESPOSTA A INCIDENTES DE SEGURANÇA
Seja bem-vindo caro leitor!
Hoje nosso assunto é o tratamento e resposta a
incidentes de segurança em redes de
computadores, um tema bastante importante em
época de ataques de alto impacto como são, por
exemplo, os ataques por ransomwares, vide caso
das Lojas Renner noticiado recentemente.

Para nosso texto ficar mais fluido vamos continuar
nossa conversa respondendo a algumas
perguntas acerca do nosso tema.
Então, mas o que é um incidente de segurança
em redes de computadores?
Segundo o NIST (National Institute of Standards
and Technology), em seu Computer Security
Incident Handling Guide – NIST-SP 800-61-R2, um
incidente de segurança computacional é toda
violação ou ameaça iminente de violação de
políticas de segurança de computadores,
políticas de uso aceitável ou práticas de
segurança padronizadas. O próprio guia do NIST
nos apresenta alguns exemplos de incidentes de
segurança, aqui vamos resumir estes em
execução de código malicioso, ambiente
contaminado por botnets, ataques por phishing e
sequestro e vazamento de dados. De uma forma
geral um incidente de segurança costuma causar
prejuízos financeiros e/ou à imagem da
organização.

É importante ter em mente que um incidente de
segurança é diferente de um evento que, de
acordo com o NIST, é qualquer fato observável
em um sistema ou estação de trabalho, o que
pode incluir compartilhamento de arquivos,
configuração de ativos, até um erro de senha.
Podemos até arriscar um trocadilho, todo
incidente de segurança é um evento, mas nem
todo evento é um incidente de segurança.
O que fazer diante de um incidente de
segurança?
A resposta é a mais simples possível, quando
nossa organização está passando por um
incidente de segurança nós precisamos buscar
formas de tratar este incidente, executando
medidas que busquem sua extinção ou
mitigação, a fim de minimizar os prejuízos
advindos de sua ocorrência. O conjunto de ações
tomadas visando a extinção ou mitigação de um
incidente de segurança é chamado de
Tratamento e Resposta a Incidentes de
Segurança.

Como é a estrutura de resposta a incidentes
de segurança?

Em geral organizações com estrutura de
tecnologia da informação próprias, mantém em
sua estrutura organizacional equipes de
tratamento e resposta a incidentes. Entre as
missões dessas equipes está a de analisar o
incidente e determinar seu impacto, além de
executar as ações necessárias ao controle e
mitigação do incidente levando a organização ao
reestabelecimento das operações normais no
mais curto prazo possível.
O guia NIST-SP 800-61-R2 nos apresenta três
tipos de estrutura de tratamento e resposta a
incidentes:

Central Incident Response Team (Equipe
Centralizada de Resposta a Incidentes): nesse
tipo de estrutura uma única equipe trata os
incidentes da organização. Este é um modelo
eficaz para organizações pequenas e com um
parque computacional também pequeno.

Coordinating Team (Equipe de Coordenação):
no modelo distribuído as ETIRs devem ficar sob a
coordenação de uma entidade coordenadora,
nesse cenário surge a equipes de coordenação,
também chamado Computer Security Incident
Response Teams – CSIRTs. Estas equipes, têm a
missão de forncer apoio e suporte necessários ao
tratamento e resposta a incidentes de maior
relevância ou que possam causar maior impacto
ou dano a organização.
Um ponto importante é que CSIRTs de
organizações diferentes se comunicam e por
meio dessa comunicação surge uma rede de
comparitlhamento de informações que tornam
as equipes mais fortes e capazes de tratarem
incidentes com mais rapidez e eficiência. Essa
rede solidária é de fundamental importância haja
vista que a maioria dos incidentes se repetem ao
longo do tempo e a experiência de um CSIRT ou
uma ETIR ajuda no tratamento de um incidente
inédito para uma outra organização.

Distributed Incident Response Team (Equipe
Distribuída de Resposta a Incidentes): nesse
modelo a organização possui várias equipes de
resposta a incientes de segurança, estas são
conhecidas como Equipe de Tratamento e
Resposta a Incidentes de Rede – ETIR. Nesse
modelo as tarefas e responsabilidades são
divididas entre as equipes. Este é um modelo
que se mostra eficiente em organizações
grandes, que abragem regiões geográficas
diferentes e com um grande parque
computacional.

Principais CSIRTs Brasileiros
Fonte: http://www.cert.br/csirts/brasil/

No Brasil, quando falamos em tratamento e
resposta incidentes de segurança é quase
obrigatório falarmos do Centro de Estudos,
Resposta e Tratamento de Incidentes de
Segurança no Brasil (CERT.br), um Grupo de
Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT) de
responsabilidade nacional. Entre as atividades
que o CERT.br desenvolve está a própria
capacidade de responder a incidentes auxiliando
os demais CSIRTs do país, o fomento da
segurança na internet brasileira, além de
promover a integração entre os CSIRTs brasileiro e
internacionais. Vale a pena navegar pelo site do
CERT.br e conhecer os projetos desenvolvidos.
Qual é a composição ideal para uma ETIR?
Falar em composição ideal é muito pretensioso,
portanto vamos falar de boas práticas.
Ao contrário do que possa parecer, uma ETIR não
deve ser composta apenas de especialistas em
tecnologia da informação (TI), é importante
lembrar que incidentes de grande impacto como
os que atingiram a loja de departamentos citada
no início do nosso artigo, têm repercursão em
diversas áreas, como jurídica, marketing, a própria
TI e até no recursos humanos (RH). Assim é uma
boa prática termos uma equipe multidisciplinar,
havendo integrantes das áreas de negócio,
jurídico, RH, relações públicas, além do pessoal
afeto à área, como TI e gestão de riscos. As
atribuições e responsabilidades de cada área
integrante da ETIR devem estar bem definidas no
Plano de Gestão de Incidentes de Segurança.
Outro ponto importante é que

a organização deve avaliar a necessidade de
manter uma ETIR dedicada, haja visto que há um
custo dessa manutenção o que deve levar a
avaliação do ROI (Return over Investment). Caso o
ROI não seja positivo uma estratégia interessante
talvez seja manter uma ETIR ad-hoc, ou seja, essa
equipe só seria acionada no momento da gestão
da crise, claro, tudo isso muito bem apresentado
no Plano de Gestão de Incidentes de Segurança.
Bem, entedemos como é a estrutura de
tratamento e resposta a incidentes de
segurança, mas como é o processo de resposta
a um incidente de segurança em rede?
Sim, exatamente isso, a resposta a um incidente de
segurança é um processo. Esse processo começa
muito antes da ocorrência do incidente. Ele se
inicia na preparação, na elaboração de planos e
políticas, na capacitação técnica da ETIR e, claro,
na preparação da infraestrutura de TI para isso.
É importante lembrar que a estrutura de TI deve
ser capaz de prover a rastreabilidade do incidente
por meio de armazenamento de logs (uma boa
ferramenta de correlacionamento de eventos
também ajuda muito), a infraestrutura deve prover
também uma boa política de backup, além de um
eficiente plando de Disaster Recovery. A rapidez e
eficiência na resposta ao incidente será
proporcional à qualidade de preparação da
organização para respondê-lo.
O processo de resposta a um incidente é
composto de fases, o conjunto dessas fases é
chamado pelo NIST de Incident Response Life
Cycle ou Ciclo de Vida de Resposta a
Incidente.Vamos conhecer estas fases.

Post-Incident Activity – as atividades pós
incidente
têm
como
finalidade
extrair
aprendizado, registrar as ações mais eficiente,
revisar estratégias e traçar planos para que não
haja novas ocorrências de incidentes.

Incident Response Life Cycle
Fonte: NIST-SP 800-61-R2

Preparation – como já discutimos, é nessa fase
que ocorre a elaboração de planos e políticas,
capacitação técnica das equipes da organização e
preparação da infraestrutura de TI, enfim o
objetivo maior dessa fase é evitar que um
incidente ocorra.

Detection & Analysis – aqui o objetivo é realmente
identificar a ocorrência de um incidente, após a
identifcação o incidente passa por um processo
de triagem e categorização para prosseguir no
curso do tratamento.

Containment Eradication & Recovery – a
contenção tem o objetivo de minimizar os
impactos do incidente, evitando que haja um
dano maior a organização. A erradicação tem por
finalidade a remoção dos vetores de ataque,
geralmente correções de códigos, aplicação de
patchs reconfiguração de firewall, etc. A
recuperação tem o objetivo de levar a organização
de volta a sua operação normal.

Uma observação importante é que com a entrada
em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, no
Brasil, cresce de importância a preparação das
Equipes de Tratamento e Resposta a Incidentes
de Segurança, já que o vazamento de dados
pessoais apresenta sérias implicações legais.
Bem pessoal por hoje é isso… até a próxima.
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oferecemos esse serviço.

emoção
incompreendida

Sabe o que é?

Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.
Segundo o livro de Carol Tavris, Anger The
Misunderstood Emotion, tradução livre "irritar
a emoção mal compreendida". Transcrevo a
sinopse do livro disponível na Amazon
Brasileira: "Este livro de referência” (San
Francisco Chronicle) dissipa os mitos comuns
sobre as causas e os usos da raiva — por
exemplo, que expressar raiva é sempre bom
para você, que suprimir a raiva é sempre
insalubre, ou que as mulheres têm “problemas
de raiva” especiais que os homens não têm. A
Dra. Carol Tavris examina habilmente todas as
facetas dessa emoção fascinante — da
genética ao estresse e à raiva pela justiça.
Totalmente revisado e atualizado, Anger: The
Misunderstood Emotion agora inclui: Uma
nova consideração da política biológica: A
testosterona ou PMS deve desculpar temperos
podres ou ações agressivas? As cinco
condições sob as quais a raiva é provável que
seja efetiva — e quando não é. Estratégias para
resolver problemas específicos de raiva - raiva
crônica, lidar com pessoas difíceis, batalhas
familiares repetidas, raiva após divórcio ou
vitimização, e crianças agressivas."

Não vamos estudar a raiva, e muito menos a
emoção da raiva em expressá-la ou não.
Contudo, vamos apontar para o estudo da
ansiedade e como torná-la positiva para nosso
dia a dia segundo a neurocientista, a
Professora Wendy Suzuki. Ela é professora do
Centro de Ciências Neurais da Universidade
de Nova York, nos EUA. Segundo ela, a
ansiedade pode ser uma boa emoção e mais
conhecida como “Emoção Incompreendida”.
A Professora Suzuki (como é mais conhecida
nos meios acadêmicos), lutou e usou a favor
de sua vida para ser mais produtiva, com mais
otimismo e tentar ser mais resistente.
No Brasil é estimado que cerca de 13 milhões
de pessoas têm distúrbios de ansiedade,
doença que atrapalha os relacionamentos das
pessoas, seja no trabalho ou em casa, emperra
o desempenho profissional e rouba o bemestar físico e emocional das pessoas.
Recentemente disse Suzuki à BBC News
World, para a BBC espanhola, "A boa
ansiedade refere-se ao fato de que, de uma
perspectiva evolutiva, a ansiedade foi
projetada para nos proteger dos perigos deste
mundo".

Outros profissionais como o Daniel G.
Amen, MD, psiquiatra, neurocientista e

Emoção
Incompreendida
que é?

autor do best-seller do New York Times
por doze vezes: Mude seu cérebro,
mude sua vida e seu cérebro está
sempre ouvindo. Ele diz: "Como sempre
digo aos meus pacientes psiquiátricos,
ter um pouco de ansiedade é uma coisa
boa. O segredo é aprender a usar o
cérebro para transformar a maneira como
você pensa sobre a ansiedade, de modo
que

possa

explorar

seus

poderes

secretos. É por isso que amo tanto Good
Anxiety." Ele oferece uma caixa de

ferramentas útil para transformar sua
ansiedade de algo deprimente em
superpotência.

Sharon

Salzberg,

autora

de

Lovingkindness and Real Change, diz:
"Todos se sentem ansiosos às vezes, mas
Good Anxiety nos mostra que não
apenas podemos aprender a conviver
com

a

ansiedade,

mas

também

podemos fazer com que funcione para
nós." A Dra. Wendy Suzuki, professora

de Ciências Neurais e Psicologia da
Universidade de Nova York, compartilha
fatos

científicos

de

uma

forma

abrangente e relacionável. Ela então
oferece ferramentas e estratégias claras
para nos ajudar a viver uma vida mais
plena.
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EMOÇÃO INCOMPREENDIDA

Segundo a especialista Suzuki ela pratica
seis exercícios diariamente para atingir o
objetivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visualize resultados positivos;
Transforme a ansiedade em progresso;
Experimente algo novo;
Estenda a mão;
Pratique auto-tweeting positivo; e
Mergulhe na natureza.

EMOÇÃO
INCOMPREENDIDA

Veja agora uma breve descrição de
cada um destes itens. Os itens
abaixo foram transcritos do original
por meio de tradução da Google.

EMOÇÃO

Incompreendida
1.

Visualize resultados positivos

→ No início

ou no final de cada dia, pense em todas as
situações

incertas

que

estão

ocorrendo

atualmente em sua vida - grandes e pequenas.
Terei uma boa avaliação de desempenho? Meu
filho vai se estabelecer bem em sua nova escola?
Terei uma resposta após minha entrevista de
emprego? Agora pegue cada um deles e visualize
o resultado mais otimista e surpreendente para a
situação. Não apenas o resultado “ok”, mas o
melhor possível que você possa imaginar.
Isso não significa que você terá uma decepção
ainda maior se não receber a oferta de emprego.
Em vez disso, deve construir o músculo de esperar
o resultado positivo e pode até abrir ideias para o
que mais você pode fazer para criar o resultado
dos seus sonhos.
2.

Transforme a ansiedade em progresso

→A

plasticidade do nosso cérebro é o que nos permite
ser resilientes durante tempos difíceis - aprender
como se acalmar, reavaliar situações, reformular
nossos pensamentos e tomar decisões mais
inteligentes.

EXCLUSIVO

Emoção Incompreendida

E é mais fácil tirar proveito disso quando nos lembramos de que a ansiedade nem sempre precisa
ser ruim. Considere o seguinte:
A raiva pode bloquear sua atenção e capacidade de desempenho ou pode alimentá-lo e motivá-lo;
aguce sua atenção; serve como um lembrete do que é importante.
O medo pode desencadear memórias de fracassos passados; roubar sua atenção e foco; e
prejudicar seu desempenho, OU pode torná-lo mais cuidadoso com suas decisões; aprofunde sua
reflexão; e criar oportunidades para mudança de direção.
A tristeza pode nivelar seu humor e desmotivá-lo, OU pode ajudá-lo a priorizar e motivá-lo a mudar
seu ambiente, circunstâncias e comportamento.
A preocupação pode fazer você procrastinar e atrapalhar a realização de metas, OU pode ajudá-lo a
ajustar seus planos; ajuste suas expectativas; se torne mais realista e voltado para os objetivos.
A frustração pode impedir seu progresso e roubar sua motivação, OU pode inervar e desafiar você a
fazer mais ou melhor.

EMOÇÃO

Incompreendida
3.

Experimente algo novo

→ Hoje em dia, é

mais fácil do que nunca fazer uma nova aula
online, ingressar em um clube esportivo local ou
participar de um evento virtual.
4.

Estenda a mão

→ Ser capaz de pedir ajuda,

manter contato com amigos e familiares e cultivar
ativamente relacionamentos de apoio e incentivo
não apenas permite que você mantenha a
ansiedade sob controle, mas também reforça a
sensação de que não está sozinho.
5.

Pratique o auto-tweeting positivo

→

Claramente, parte da resposta é apresentar
lembretes

positivos.

Você

não

precisa

necessariamente compartilhá-los com o público. A
ideia é impulsionar-se no início e no final do dia.
6.

Mergulhe na natureza

→ A ciência tem

mostrado repetidamente que passar tempo na
natureza tem efeitos positivos em nossa saúde
mental. Um estudo de 2015, por exemplo,
descobriu que pode aumentar significativamente
seu bem-estar emocional e resiliência.
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MATÉRIA

EMOÇÃO INCOMPREENDIDA

Wendy Suzuki, PhD, é neurocientista e professora de Ciências Neurais e Psicologia
no Centro de Ciências Neurais da Universidade de Nova York. Também é autora de
“Boa ansiedade: aproveitando o poder da emoção mais mal compreendida”. Siga-a
no Twitter @wasuzuki.
Fonte:
https://www.cnbc.com/2021/08/31/do-these-exercises-every-day-to-build-resilience-and-mental-strength-says-neuroscientist.html

ADVOGADO

SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB
Tenha a gestão do seu escritório

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701
https://ewsistemasti.com.br

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

...Excelência...
#MENU

##Equipe
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Odontologia

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

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701
https://ewsistemasti.com.br

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.

Kanban ou Scrum

Você se pergunta qual método ou framework usar? Neste artigo você encontrará a definição de
Kanban e Scrum, prós e contras de cada um. Ambos são sistemas de trabalho interativos e ágeis.
Ambos se concentram na entrega antecipada, com melhoria contínua do processo.

O que é Kanban?
Kanban em sua forma mais simples é uma maneira de gerenciar o trabalho pesando as
solicitações com a capacidade. Essa estrutura ágil se originou da manufatura enxuta, mais
amplamente associada à Toyota.
O maior diferenciador visual entre Kanban e Scrum é a falta de sprints. Normalmente, os
quadros Kanban são organizados em colunas e o trabalho flui da esquerda para a direita. A
coluna mais à esquerda é normalmente o trabalho a ser feito e a coluna mais à direita é o
trabalho que foi concluído ou, às vezes, bloqueado. Ser visual significa funcionar através de um
esquema de colunas e cartões (que podem ser coloridos), facilitando a visualização do que
precisa ser feito por todos os membros da equipe.
É importante observar que não há maneira certa ou errada de configurar um quadro Kanban e
que isso depende muito de uma variedade de fatores, como o tipo de trabalho que está sendo
feito, restrições impostas pelo processo, a inclusão de épicos.
O Kanban é um método e nada mais é do que um sistema ágil e visual para controle de
produção ou gestão de tarefas. Sim, até mesmo o Scrum! Como David Anderson enfatizou em
seu livro azul Kanban, o Kanban não é uma metodologia de desenvolvimento de software ou
de gerenciamento de projetos. É um método para melhorar o que quer que você faça. Na
verdade, o Kanban não pode ser aplicado ou implementado sem a existência de um processo.

Kanban

Embora Kanban tenha se tornado popular com o desenvolvimento de software, também está
se tornando cada vez mais popular com outros aspectos de negócios, como recrutamento,
projetos de marketing e iniciativas de liderança.
A principal métrica usada no Kanban para determinar a eficácia do processo é o Cycle Time.
O que é Scrum?
A definição de nível básico do Scrum é muito semelhante ao Kanban. Scrum, em sua forma
mais simples, é uma forma de gerenciar o trabalho, mas de uma forma time boxed. As caixas de
tempo são mais comumente chamadas de sprints.
Normalmente, os sprints duram duas semanas, mas podem durar até um mês. Todos os dias,
há uma reunião diária que também é chamada de daily. Essa reunião diária não dura mais do
que 15 minutos e é um momento para verificar o andamento do sprint. Na daily responde a três
perguntas:

O que você fez ontem?
No que você está trabalhando hoje?
Você tem algo impedindo seu progresso?
Essa estrutura ágil é usada para que o time possa trabalhar como um grupo para atingir uma
meta valiosa para o negócio. A estrutura também é amplamente usada e aceita no
desenvolvimento de produtos porque, em vez de planejar todos os requisitos
antecipadamente, eles são criados ao longo do caminho. Isso permite que as mudanças
aconteçam com muito mais facilidade e rapidez, dando à equipe a chance de se adaptar a
novos requisitos, mudanças de destino e novas tecnologias.
Além disso, essa estrutura específica permite a medição da velocidade, que é a quantidade
média de pontos da história que um time pode realizar em qualquer sprint. Isso permite que
projeções precisas sejam feitas em relação aos lançamentos.
Scrum tem muito mais processos por trás do que Kanban, mas vamos apenas focar na
definição do nível básico para que possamos continuar a comparar Kanban vs Scrum.
Prós e contras do Kanban e Scrum

Kanban

Scrum

Scrum e Kanban são estruturas viáveis e bem-sucedidas para usar no desenvolvimento de
produtos e software. No entanto, você nunca deve ter medo de ir além do que é descrito como
'padrão'.
A beleza do Agile é que ele foi criado para servir a uma equipe individual e não é
necessariamente visto como 'tamanho único' quando se trata do framework usado como
método de implementação. Raramente você encontrará um negócio ou produto que tenha
sido desenvolvido dentro de um único silo de Scrum ou Kanban - simplesmente não é tão
comum hoje.
É importante usar uma estrutura que funcione melhor para sua equipe e seus objetivos de
produto ou desenvolvimento de software. Você pode descobrir que, ao começar a criar um
produto, você começa com o objetivo de implementar por meio de uma estrutura, mas
utilizando componentes de outras estruturas ao longo do caminho.
Por exemplo: Se você primeiro decidir abordar um produto com o método Kanban, mas
também gostaria de implementar uma daily para garantir o alinhamento de toda a equipe, você
deve se sentir confiante nesta decisão.
Existem abordagens documentadas para sobreposições dentro de Scrum e Kanban, mas
certifique-se de que qualquer método que você escolher, você não limite a si mesmo ou sua
equipe, apenas para seguir a estrutura.

Ferramentas
Asana
O Asana realmente não tem uma boa maneira de usá-lo para Scrum, mas funciona muito
bem para projetos de estilo Kanban.

https://asana.com/pt

Jira
Jira é muito bom para projetos Scrum e Kanban (e até projetos além disso). Ele é um dos
principais softwares de desenvolvimento de produtos usados em todo o mundo e há
uma razão para isso. É incrivelmente robusto e pode lidar com praticamente qualquer
tipo de projeto que você lançar nele.
https://www.atlassian.com/software/jira

Conclusão
Flexibilidade é fundamental. Faça o que for preciso para que sua equipe produza os
melhores resultados.
Referências
Asana. Disponível em: https://asana.com/pt. Acesso: em 20 de set. 2021
Atlassian. Disponível em https://www.atlassian.com/software/jira. Acesso: em 26 set.
2021.
Kanbanguides. Disponível em: https://kanbanguides.org/. Acesso: em 26 de set. 2021.
Scrum. Disponível em: https://www.scrum.org/. Acesso: em 26 de set. 2021.
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Por Wislen Paiva (Escritor, poeta, compositor, músico e
discente de Psicologia)

SETEMBRO AMARELO
Você consegue imaginar uma dor invisível que
pode levar a pessoa a não valorizar a própria
vida? O quanto é possível um ser humano
suportar tamanha dor? O sofrimento abre
inconscientemente ao indivíduo maneiras de
ver a sua vida sem todas as suas frustrações,
mas ao mesmo tempo, mascara situações que
poderiam ser percebidas por familiares e
amigos, mas não são assim tão visíveis como
deveriam ou poderiam ser.
O Cristianismo condena o Suicida, sempre
disse que: “Quem comete o suicídio não tem
salvação e irá direto para o inferno”, até bem
pouco tempo era negado a família do suicida a
atenção pastoral que é dada a todos, como a
missa de corpo presente, entre outras coisas
que não cabe nesta discussão.
Para Emile Durkheim (1858-1917) sociólogo
francês “O suicídio não é uma atitude isolada
de um indivíduo, e sim oriundo de causas
sociais, uma consequência situacional da
sociedade que o cerca”, teoricamente as
personalidades midiáticas, que já chegaram ao
sucesso profissional, não teriam razão alguma
para praticar este ato, então como explicar o
suicídio de Flávio Migliaccio, Robin Williams,
Kurt Cobain, e como relatou Andrew Solomon
em seu livro “Um Crime da Solidão – Reflexões
Sobre o Suicídio” (2018), quando fala da
icônica escritora Virginia Woolf, “Ela tentou
salvar-se pela arte, mas acabou sendo vencida
pela dor”.

Freud o pai da Psicanálise também
cometeu suicídio, mesmo tendo vencido
outras doenças e vícios ele optou por este
ato aos 81 anos de idade com a ajuda do
amigo Dr. Max Schur, injetando uma dose
letal de morfina nas suas veias, mas ele
dizia em suas teses que “O suicídio não é
o mesmo que o instinto de morte, este tal
instinto não pode necessariamente ser
expressado em suicídio”. “os impulsos
autodestrutivos revelam o sentimento de
culpabilidade

e

a

necessidade

autopunição

decorrente

do

de
ódio

inconsciente dirigido a pessoas queridas
e do desejo, também inconsciente, de
que

elas

morram”.

complexidade

do

“A

fenômeno

extrema
nos

faz

concluir que, apesar das contribuições
meta psicológicas que nos permitem, à
luz

da

psicanálise,

compreender

a

natureza inconsciente da autodestruição
não se pode prescindir, no estudo de
casos individuais, de uma perspectiva
que leve em conta a singularidade das
motivações

que

contribuem

para

a

tessitura múltipla da rede de fatores que
impulsionam a busca da própria morte. A
história

individual,

o

contexto

sócio

cultural, e a visão que tem do suicídio a
sociedade,

contribuem

para

a

trama

singular, específica e acessível à análise
dos atos destrutivos”.

A Opas - Organização Panamericana de
Saúde e a OMS – Organização Mundial de
Saúde, informa que são mais de 800 mil
suicídios no mundo por ano, o que
representa uma pessoa a cada 100 mortos,
em 2020 durante a pandemia teve um
crescimento de 32% em comparação com
ano de 2019, no Brasil cerca de mais de 12
mil anuais, é praticamente 6% da nossa
população, a cada dez, 8 são homens e 2
são mulheres, sendo um cometido a cada
41 minutos aproximadamente, segundo o
Data-Sus - Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde, a média brasileira
é de 6 a cada 100 mil habitantes, a cidade
brasileira que teve o maior número de
suicídios neste período foi Altamira-PA, que
teve 15 notificações referentes, sendo que
9 destas 15 eram jovens entre 11 e 19 anos,
no Brasil com a conscientização trazida
pela campanha do “Setembro Amarelo”
tivemos em 2020 durante a pandemia um
crescimento de 0,4% comparado a 2019,
entre 2006 e 2017 44% dos suicídios entre
os indígenas ocorreram entre os 10 e os 19
anos, a maneira mais usada para o suicídio
é
o
enforcamento,
seguido
de
envenenamento e por outras formas letais,
mesmo assim são absurdos que só vemos
crescer com pesar e mãos atadas. Apesar
de não ser um fenômeno recente, ele tem
impactado fortemente em toda as
sociedades, não só a brasileira, e os Órgãos
Internacionais de Saúde tem tratado o
assunto como um grave problema de
saúde pública.

O suicídio é uma tragédia que afeta a família,

tem

a comunidade e países inteiros, e tem efeitos

construção do saber enxergar o fenômeno,

avassaladores nas pessoas que ficam pra trás,

em uma forma mais ampla, os pais e familiares

apenas com a dor e a saudade. Em 2016 este

devem estar atentos a tudo, a UNICAMP –

fenômeno já estava em segundo lugar como

Universidade

as principais causas de morte dos jovens

estudo onde chegou à conclusão que 17%

entre 15 e 29 anos, o que tem começado

dos brasileiros já chegaram a pensar em dar

ainda mais a agravar tudo isso é o fato de que

fim a própria vida e destes 4,8% chegaram a

jovens com idades menores que 15 anos já

fazer e elaborar um plano para isso. Saber o

estejam cometendo também este ato. Para a

que falar é fundamental, principalmente agora

OMS 90% dos casos poderiam ter sido

com todas as portas abertas que quebraram o

evitados, a pandemia potencializou com todas

tabu que sempre teve em torno do assunto,

as

o

falar sobre isso ficou mais claro e mais

confinamento, entre outras coisas formaram

acessível a todos, podemos ver bem mais

um ponto além da curva, vimos o estresse, a

divulgação do assunto e compartilhamentos

ansiedade e a depressão dominando pessoas

que fizeram com o alerta do “Setembro

que outrora nem tinham dado conta de ter

Amarelo”,

estes transtornos, e aquelas que já os tinham

muitos positivos na prevenção e acolhimento,

elevaram o grau destas dores silenciosas e

afinal o que leva uma pessoa a pensar em se

traiçoeiras num ponto bem além do normal de

matar?

suas

restrições

e

precauções,

cada um.

sido

de

de

esta

extrema

importância

Campinas

campanha

publicou

trouxe

na

um

pontos

Nunca é um motivo único e sim um conjunto

O CVV – Centro de Valorização da Vida

de situações que tendem a pressionar o

disponibiliza o número 188 para eventuais

indivíduo, como cobranças sociais de gênero,

notificações, mas é também para acolher,

raça ou credo, aceitação ou não do corpo,

escutar e ajudar na prevenção com toda a

cobranças

família. A OPAS disponibiliza em seu canal do

humilhação, fracassos, e toda esta angústia

YouTube dicas de como lhe dar com o

pode causar ansiedade e ou depressão, que

estresse e ansiedade durante este período da

podem culminar na decisão de tirar a própria

pandemia e é um dos vídeos mais acessados

vida, vale salientar que na grande maioria das

do canal. A campanha do “Setembro Amarelo”

vezes, o indivíduo só quer interromper o

sociais,

remorso,

culpa,

sofrimento e a dor que está passando naquele
momento, por um fim de vez nisso.

Pessoas com sintomas suicidas normalmente fala
mais do que o normal sobre morte e suicídio, estão
desesperançadas, culpadas, sem auto estima e uma
visão negativamente exagerada sobre sua vida e
futuro. Conversar ainda é fundamental para que a
pessoa que está sentindo esta angústia, esta dor,
consiga aliviar-se e amenizar os seus impulsos e
pensamentos, mudar um pouco a rotina, e
transformar na medida do possível realidade vista
pela pessoa para uma realidade menos nociva, não
julgar, não condenar, escutar, acolher, dar carinho e
atenção, não reclamar se estiver sentindo que já
passou dos limites, entre tantas outras coisas pode
ajudar muito, mas é importante um apoio
especializado, a ida a um psicólogo é indicado, não
deixe pra depois, pode vir a ser tarde.
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OBSERVATÓRIO DIGITAL
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.

TENDÊNCIAS DE MARKETING PARA 2022
Nós profissionais de marketing enfrentamos
desde de março de 2021 um cenário
perturbado por uma pandemia. Esse
acontecimento inesperado fez surgir novos
modelos de negócios, novas aplicações de
tecnologia e claro as consequências de
mudanças regulatórias.
Você não pode passar por algo como uma
pandemia global de mais de um ano e não
esperar que algumas coisas mudem. Mas para
nós profissionais de marketing e as novas
mudanças não são exatamente tão estranhas.
Sempre vivemos em um mundo onde as
preferências dos consumidores estão em
constante evolução e eles são obrigados a se
adaptar. No ano passado, nós profissionais de
marketing fizemos isso em abundância, rolando
com a suspensão abrupta de eventos
presenciais
e
vários
comércios
sem
atendimento presencial, uma grande mudança
em direção ao marketing digital e - para muitos
- orçamentos reduzidos.
À medida que a recuperação econômica vem
ganhando impulso, muitos de nós profissionais
de marketing provavelmente se verão com
mais investimentos de seus clientes para
gastar. Mas como e onde devemos gastá-los?
As pessoas estão muito ansiosas por um
retorno ao velho normal ou continuarão a
abraçar os hábitos que desenvolveram no ano
passado? Que mensagem terá as mudanças
geradas pela pandemia e quais canais
chegarão ao consumidor pós-pandemia?
À medida que o olhar do marketing se volta
para o futuro, aqui estão algumas tendências a
serem procuradas em 2022.

1. O futuro dos eventos será híbrido
Quando a pandemia forçou fechamentos e
requisitos de distanciamento social, profissionais
de marketing e produção de eventos enfrentaram
o cancelamento de todos os tipos de eventos
presenciais, desde a inauguração de lojas até
séries de shows de alto custo. Em seu lugar, os
eventos virtuais se tornaram um pilar para o
engajamento com clientes e leads. O aumento
dos gastos com mídia social e outras plataformas
digitais ajudou a tornar esses eventos um
sucesso.
Agora os consumidores - e os profissionais de
marketing e eventos que os procuram enfrentam dois impulsos conflitantes. O desejo
de seguir assim é forte, mas, tendo
experimentado o imediatismo dos eventos ao
vivo no conforto de seus sofás, muitos
consumidores ficam felizes em manter as coisas
virtuais. Para atender a ambos os públicos, você
precisará criar eventos híbridos.

2. O alinhamento do conteúdo nunca será tão
importante
Qualquer empresa que queira ser dona de seu
setor precisará alinhar suas relações públicas,
liderança inovadora e SEO. Considere este
diagrama de liderança inovadora , que mostra a
importância da sobreposição de visibilidade,
credibilidade e autoridade. Se você conseguir
alinhar essas coisas, poderá facilmente se
destacar em seu setor.
Isso significa que você precisa ter algum
conteúdo de origem em seu site e outras coisas
que você possui, como sites sociais ou irmãos.
Por fim, certifique-se de que as pessoas estejam
direcionando seu conteúdo para certos tópicos
que você possa possuir ... o que indica seu
próximo ponto.
3. As agências de marketing terão mais
propriedade
Estou vendo mais empresas de vendas e
marketing se apropriarem dos produtos ou
serviços que ajudam a vender. Essa mudança faz
sentido para mim, porque se você for capaz de
vender o produto de alguém e gerar uma receita
significativa, acabará aumentando o valor dessa
empresa. Se você tem uma participação
acionária, ficará ainda mais motivado para
alavancá-la. É extremamente benéfico para
ambos os lados.

4. A IA tornará o marketing mais fácil e mais
voltado para os resultados
A próxima mudança será a ampla adoção da
inteligência artificial. Você pode aproveitar a
tecnologia para tudo, desde a identificação do
influenciador (a IA pode assistir e avaliar milhões
de vídeos do influenciador de maneiras que um
ser humano não pode) até o marketing do
influenciador de desempenho. Neste modelo,
alimentado por IA preditiva, você paga apenas
pelas conversões e pelos influenciadores de
vendas produzidos. O ROI é praticamente
garantido.
Enquanto as marcas disputam intensamente a
atenção do consumidor nestes tempos ainda
incertos, nós profissionais de marketing nos
encontramos em uma função de agente de
mudanças em busca sempre do melhor para
nossos clientes. Ao levar essas tendências acima
citadas em consideração, você poderá se manter
à frente da curva.
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