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Venha estudar e aprender a desenvolver
sistemas e aplicativos

R$ 397,00
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R$ 38,68
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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

ONDE ESTÃO OS PROFISSIONAIS DE TI?

Caro leitor,
Na preparação da matéria onde estão os
profissionais de TI? Nós vimos que a
quantidade de páginas disponíveis para a
coluna não seriam suficientes
para
abranger todo o assunto. Neste sentido,
criamos uma edição especial somente com
essa matéria. A edição especial será um
piloto para outras edições e outros assuntos
nos próximos meses. Vamos observar a
repercussão da matéria e da edição
especial em si.
Leia a edição especial de setembro em
nosso site ou no aplicativo.

Confira a matéria "O Estigma da Psicologia
no Senso Comum" está repleta de assuntos
sobre transtornos e da importância de ter a
saúde mental em ordem.
As colunas Gerenciamento de Projetos,
Aprender-Desaprender-Reaprender,
Segurança
e
Defesa
Cibernética,
Observatório Digital e Novidades em TI
estão
com
assuntos
relevantes
e
importantes para a sua carreiras de TI.
Não deixem de ler a entrevista do Rodrigo
Carlos Sousa concedida ao Prof. Fernando
Gonçalves sobre: Os desafios de um
Agilista.
Tenha uma excelente leitura!

PAINEL
REVISTA CARREIRAS TI

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

Parabéns! Linguagem fluida e de fácil
entendimento. Prende o leitor e constrói efeitos
imaginários depositáveis no armazém da
memória.
Antônio de Pádua Fortaleza-CE - Sobre a
matéria de Psicologia.
Bom, antes de mais nada.. quero super
parabenizá-lo sobre os estudos!!!
Carolina Li - São Paulo-SP - Sobre a matéria
de Psicologia.

Eu vi que a Revista Carreiras TI tem o app, tem
podcast. Achei muito legal, muito mesmo. Não
para porque está legal. Estou curtindo...
João Pedro - Formosa-GO.
Sensacional essa matéria sobre APTs,
transformou um assunto complexo em algo
fácil de entender...Parabéns!
Eduardo - Campo Grande - MS - Sobre a
coluna Segurança e Defesa Cibernética.
Opa professor Santos! Muito bacana essa
revista, parabéns!
Bruno - Belém - PA -

Quer falar com a gente? Enviar sua
mensagem para aparecer aqui no Painel?
Basta nos enviar uma mensagem no
WhatsApp (61) 4042-0701.
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João você sabe
onde posso
pesquisar sobre
Mercado de TI?

Uma revista? Para!

Onde posso comprar??

REVISTA CARREIRAS TI

Claro! Tem a
Revista Carreiras
TI!

Sim! Não é
uma revista
qualquer...

Você pode ler
online no site
ou no
aplicativo!

Não brinca! Estou
falando sério!!!

Não estou
brincando
!

Você fala sério mesmo?

A Revista Carreiras TI é
específica com conteúdos
importantes e relevantes
para a nossa carreira...

Eu vou ler agora!

Aproveita! Não
perca mais tempo...

SEMPRE COM CONTEÚDO
IMPORTANTE E RELEVANTE PARA SUA CARREIRA

FILOSOFIA DOS NERDS

Administrador de
Banco de Dados

Designer

Analista de
Requisitos

Analista de
Testes

FILOSOFIA DOS NERDS

Analista de
Sistemas

Desenvolvedor
Júnior

Analista de
suporte

nenhum de nós

ENTREVISTA
Rodrigo Carlos de Sousa

Agile Coach / Scrum Master / Gerente de Projetos
Entrevista concedida à Fernando Gonçalves

Os desafios de um Agilista
1) Qual a sua formação?

Sou
formado
em
Processamento
de
Dados,
possuo MBA em Gestão de
projetos. E sou Scrum master
profissional certificado pela
Scrum.org com as certificações
PSM I, PSM II e certificado em
ágil escalado no framework
SAFe 5.1. Funcionário da
empresa Engesoftware alocado
na Banco do Brasil Tecnologia e
Serviço
BBTS
como
responsável técnico por uma
equipe de 14 Scrum Masters
que atuam no Banco do Brasil.
Atualmente,
também
sou
estudante do curso de Direito.

2) Para você, quais habilidades são necessárias para
um agilista ter uma boa atuação?

Primeiramente, porquê aglista e não Scrum Master? Pra
iniciar a conversa, porquê se fôssemos atuar apenas
como um scrum master atuaríamos apenas conduzindo
eventos previstos no framework Scrum colaborando
com o desempenho do time. Entretanto, atualmente, as
equipes ágeis não ficam apenas nos conceitos previstos
no scrumguide, utilizam outros métodos ágeis, tal como
o kanban, fazem coletas de métricas, utilizam de
técnicas de gerenciamento de pessoas previstas no
Management 3.0 e outra infinidade de metodologias
existentes nesse contexto, inclusive, técnicas de
desenvolvimento waterfall gerando um ambiente
híbrido de desenvolvimento. Então, para atuar de forma
mais completa, um agilista precisa estar bem preparado
em Scrum, Kanban, Lean, XP, Management 3.0,
Formação do PO e além de experiência na área, deve ter
também certificações reconhecidas no mercado.
Atualmente possuo as certificações PSM I, PSM II e
certificado em ágil escalado no framework SAFe 5.1.

3) Quais os principais desafios de um
agilista?

4) O Banco do Brasil é uma empresa
enorme e centenária, como é aplicar a
agilidade nesse ambiente?

Atualmente, um agilista para atuar de forma
positiva em um time ágil, além de estar
sempre
se
capacitando,
obtendo
certificações que são caras e difíceis,
precisa dominar a arte do jogo de cintura,
da colaboração entre pessoas, tem de
entender de gente basicamente. Conflitos
são diariamente frequentes e o agilista
precisa ser como um coach (daí o nome da
posição Agile Coach) onde ele vai
empregar técnicas poderosas para dissipar
os conflitos, facilitar a colaboração e obter o
máximo que os times possam oferecer
criando sempre um ambiente seguro, de
confiança e colaborativo. Nas empresas,
dificuldades na implantação das técnicas
ágeis também é outro desafio que o agilista
é apresentado pois, a mudança da cultura,
o medo de perderem seus status, afeta
pesadamente o ambiente nesse início de
trabalho. Fazer com que se altere a forma
de pensar que às vezes perdurou por
décadas na empresa é complicado, mas
com o tempo e com os resultados as coisas
vão se ajeitando.

Sim, o BB é uma estrutura gigantesca,
atualmente temos notícias que se tem mais
de 600 times ágeis trabalhando e
seguramente muito mais que 5.000
colaboradores envolvidos nessa frente.
Tem um padrão antigo e muito enraizado
na mente de todos e promover essa
mudança não é simples, é um enorme
desafio. O maior problema que vejo em
atuar nessa estrutura são os canais de
comunicação que são muitos e a
informação acaba se transformando no
caminho. Tem também a dificuldade de se
ter autonomia para os times, atributo
extremamente necessário e previsto nos
métodos ágeis e isto torna moroso algumas
entregas. Também, pela estrutura muito
grande e hierarquizada, a aplicação dos
preceitos de formação de times ágeis ficam
comprometidos dado que vários, em
contrariedade com o preconizado no
framework, precisa compartilhar seus
esforços com outras equipes, e isto leva à
perda de foco. Então, a negociação
também é outra característica que precisa
estar sempre presente nos agilistas para
que consigam contornar todos esses
entraves. Mas, com bastante esforço e
dedicação dos nossos times, temos
conseguido com êxito aprimorar a forma de
trabalho dos times no tocante ao processo
de desenvolvimento ágil de produtos e isto
tem sido extremamente gratificante.

5) Seu maior desafio em sua carreia qual
foi?

6) Você, como agilista, acha que o Scrum e
Kanban vieram pra ficar?

Então, trabalho na área de tecnologia desde
1.994 e passei por todos os cargos existentes,
desde suporte a usuário até gerente de
departamentos de tecnologia, passei pelas
indústrias de política, governo, educação,
tecnologia bancária e hotelaria. Durante
minha jornada, até aqui, tive inúmeros
desafios, muita dificuldade mas todos
vencidos e obtivemos valiosas lições
aprendidas. Eu costumo dizer que o maior
desafio é sempre o atual porquê os demais já
passaram e com ele aprendemos, então, meu
maior desafio da carreira é meu momento
atual, onde além de atuar como agilista a
frente de dois times ágeis no BB, faço a
liderança técnica de outros 14 colegas
agilistas onde faço desde o recrutamento,
treinamento, onboarding deles nos times que
irão atuar até o suporte contínuo. E isto não é
fácil pois preciso sempre procurar estar um
nível acima que todos em relação ao
conhecimento das culturas ágeis e isto não é
fácil (e nem barato rs). Ter atitude e
discernimento para colaborar com essa
equipe que considero de altíssimo nível ,no
momento, tem sido meu calcanhar de
aquiles, mas, com muita humildade e esforço
temos caminhado bem nessa frente.

Eu diria que há tempos estão entre nós, nos
últimos anos é que ficaram mais evidentes
devido aos benefícios que se tem com essas
abordagens onde o principal objetivo é fazer
entregas rápidas, constantes para sempre se
obter feedbaks reduzindo sobremaneira os
riscos envolvidos. Já existem instituições
globais que há anos estudam os impactos e
resultados de projetos ágeis e comparam com
técnicas tradicionais e agora também híbridas
onde o ágil desponta a cada ano medido com
taxas de sucesso mais que o dobro das outras
iniciativas. A taxa de fracasso são até um
quinto frente as outras metodologias e tem
promovido uma busca incessante pelo
conhecimento
dessas
disciplinas,
aperfeiçoamento de times e pessoas e isto tem
trazido resultados fenomenais e, não só
aplicados ao desenvolvimento de software ou
produtos tecnológicos, mas em áreas de
recursos humanos, saúde, educação entre
outros que vêm se utilizando das técnicas
ágeis previstas no Scrum, da gestão visual do
Kanban, do pensamento enxuto e evitar
desperdícios do Lean que sinceramente
acredito que dificilmente haverá outra forma
de se trabalhar que não seja usando métodos
ágeis.

EGP – Escritório de Gerenciamento de Projetos. Você
sabe os benefícios do EGP?
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.

Atuar na gestão de projetos requer habilidades distintas e
capacidade de gerenciar atividades complexas e equipes
multidisciplinares. Mas, você já parou para pensar como
isso é feito dentro de um EGP – Escritório de Projetos?
O artigo de hoje aborda esse tema. Vamos lá!
Um EGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos ou
PMO - Project Management Office é um local onde as
melhores práticas de gestão de projetos são exercitadas.
Ele garante que os procedimentos, práticas e operações
aconteçam dentro do prazo, do escopo e do orçamento.
O EGP é uma entidade da organização onde estão
reunidas diversas responsabilidades que tem relação ao
gerenciamento, centralizando e coordenando todos os
projetos sob sua responsabilidade. O escritório tem
diversas responsabilidades que vão desde fornecer
funções de suporte à gestão de projetos como até
gerenciar um projeto diretamente.
O EGP pode ser interno ou externo à Empresa e têm
diversas vantagens:
1. Desenvolver aplicações de acordo com padrões de
gestão de projetos, com o objetivo de uniformizá-los;
2. Deixar os projetos mais precisos desde o início dos
trabalhos minimizando as solicitações de mudanças,
uma vez que alterações em projetos significam gastos
não orçados, assim é possível reduzir custos;
3. Atuar na identificação de desenvolvimento de
metodologias, padrões de gerenciamento de projetos
e melhores práticas;
4. Alinhar a cultura corporativa com a estratégia da
organização;
5. Permitir que todos envolvidos nos projetos recebam o
mesmo treinamento, orientação e supervisão.
6. Viabilizar avaliação de benefícios e riscos de projetos .

EGP – Escritório de Gerenciamento de Projetos. Você sabe
os benefícios do EGP?
Contudo, uma abordagem estruturada Embora um EGP não tome decisões, ele
conduz a organização ao alcance de fornece suporte e apoia as decisões
objetivos e intenções originais.
devidamente. Os serviços que os escritórios
oferecem variam de acordo com a
Um EGP alinha a estratégia organizacional, maturidade da empresa. Ele sustenta os
de uma empresa, com a cultura corporativa, meios de entrega dos projetos, garantindo
conhecendo
profundamente
e que as mudanças, tanto na organização
estrategicamente a instituição, garantindo quando nos negócios, sejam geridas de
que projetos e estratégia estejam alinhados. forma controlada.
Essa é uma premissa para que os benefícios
reais sejam percebidos em uma empresa.
A atuação dos escritórios é diferente,
variando de empresa para empresa, mas
geralmente norteiam os gerentes na
execução de um projeto. Dessa maneira, o
EGP é capaz de alocar o recurso certo na
hora certa. Assim, os projetos são
concluídos em tempo hábil.

EGP – Escritório de Gerenciamento de Projetos. Você sabe
os benefícios do EGP?
Fazem parte da rotina do EGP:
·Priorizar projetos com base nas
estratégias da Empresa e recursos
disponíveis;
·Implementar e consolidar melhores
práticas
na
Empresa
orientando,
gerenciando projetos, utilizando métodos,
sistemas, ferramentais e métricas eficazes.
·Ajudar os gerentes na seleção dos
projetos que mais se alinhas aos objetivos
estratégicos da Empresa.
·Gerenciar o fluxo de informação e
comunicação durante o ciclo de vida dos
projetos.

Em resumo, o gerente atua em cada
projeto individualmente e faz a gestão das
restrições de custo, escopo, prazo, entre
outros e o EGP gerencia padrões,
metodologias, métricas, dependência
entre projetos da Empresa.

Por isso, é importante saber que o EGP
atua de forma diferente dos gerentes de
projetos: enquanto que um gerente de
projetos é responsável por atingir metas
dos projetos que estão sob sua
responsabilidade, o EGP é responsável por
atingir as metas aprovadas da Empresa.

Assim, com o escritório a Empresa pode
atingir seus objetivos de forma mais
rápida, o que aumenta a possibilidade de
compartilhamento
de
recurso
e
padronização
de
processos
de
governança. Se as áreas organizacionais
da Empresa não se comunicam e
funcionam de forma isolada, com métodos
e padrões diferentes, é mais difícil atingir
os
objetivos
da
organização,
desperdiçando tempo e dinheiro. Pense
nisso!

O EGP decide e sustenta padrões de
gerenciamento de projetos na Empresa
através do cumprimento de processos que
podem ser repetidos e escalonáveis. É
responsabilidade dele, inclusive, ser fonte
de toda documentação necessária para
execução das atividades de gestão de
projetos. Orientar e definir quais métricas
devem ser utilizadas na gestão e execução
de projetos. Por outro lado, o gerente de
projetos tem o dever de aderir e seguir as
diretrizes e práticas padronizadas pelo
EGP durante as fases de: planejamento,
preparação e execução do projeto.

Por isso, toda Empresa que executa
projetos com custos que impactam
substancialmente em suas atividades
deve ter um EGP. Quanto maior forem os
custos dos projetos, mais rígida deve ser a
gestão e consequentemente se faz
necessário um EGP na Empresa.

Fontes:
https://glicfas.com.br/escritorio-degerenciamento-de-projetos/

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
Onde Estão os
Profissionais de TI?

SETEMBRO 2021

..."Em contraposição a essa realidade
está a área de Tecnologia da Informação,
com muitas vagas em aberto e poucos
profissionais para preenchê-las. Até
2024, serão 421 mil postos de trabalho
criados no setor de TI por ano...".

Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.
Nunca se formou tantos profissionais em
tecnologia como nestes dois últimos
anos. Segundo o site Você SA da editora
abril em uma postagem veiculada em
março, transcrevo parte dessa postagem:
"20 milhões de brasileiros não têm
emprego. Destes, 14,1 milhões estão
em busca de um trabalho para chamar
de seu, de acordo com o IBGE,
enquanto os outros 5,9 milhões já
jogaram a toalha e desistiram. Em
contraposição a essa realidade está a
área de Tecnologia da Informação, com
muitas vagas em aberto e poucos
profissionais para preenchê-las.

Até 2024, serão 421 mil postos de
trabalho criados no setor de TI por ano.
Responsável por 6,8% do PIB brasileiro,
o setor de TI movimentou R$ 494,7
bilhões em 2019. No último relatório do
LinkedIn sobre profissões em alta, 9
dos 15 cargos destacados estavam
relacionados
à
Tecnologia
da
Informação. As profissões ligadas à
área também encabeçam os rankings
das consultorias de recrutamento
PageGroup e Robert Half." [grifo meu]

Se as universidades e faculdades
estão formando estudantes todos
os anos, onde está o problema?
Por que tantas vagas abertas? Há
um GAP de profissionais de TI no
mercado
de
trabalho,
principalmente no Brasil. Neste
sentido, é o que vamos expor
nesta matéria especial da Revista
Carreiras TI.

Segundo os dados da Brasscom Associação
Brasileiras
das
Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação são
contundentes
e
tem
como
principal função apontar os atuais
profissionais de TI e o mercado no
Brasil. Atualmente são requeridos
pelo mercado de TI em todo o
Brasil cerca de 70 mil profissionais
por ano.

Continua...
Leia a matéria completa ONDE ESTÃO
OS PROFISSIONAIS DE TI? Em nossa
edição especial de setembro.

Revista disponível a partir do dia
10/09/21, para ler online em nosso site
ou aplicativo.

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 conhece as diferenças entre Reskilling,
Upskilling e New Skilling?
Se já conhece, parabéns!
Se ainda não tinha ouvido falar nesses
termos, a Revista Carreiras TI lhe ajudará a
ter a visão correta e prática dos termos
acima.
O ambiente de trabalho vem passando por
diversas mudanças nos últimos anos. Duas
dessas mudanças têm chamado mais a
atenção: o ritmo acelerado da evolução
tecnológica e as exigências do mercado e
dos negócios.
Esses fatores têm desafiado a área de RH
de muitas empresas:
Como contar e contratar pessoas com as
habilidades necessárias a esse ambiente
em constante ebulição?

Como manter a força de trabalho competitiva
e ágil?
Como
avaliar
constantemente
as
capacidades individuais dos colaboradores?
Como identificar as habilidades futuras
necessárias
para
que
os
negócios
prosperem?
Algumas empresas já identificaram o
caminho - preparando o terreno para o
aprendizado contínuo:

- repensando os programas de
desenvolvimento profissional;
- oferecendo cursos de aprendizagem
personalizados;
facilitando
workshops
de
desenvolvimento de habilidades; ou
ainda
patrocinando a obtenção de
certificações específicas para atender às
suas necessidades.
Mesmo considerando ter estratégias para
a área da Gestão de Pessoas como essas,
esses esforços de requalificação ou
requalificação pontuais parecem que não
têm sido suficientes.

Reskilling ou Requalificação
O reskilling ou requalificação é um
processo que envolve o treinamento dos
funcionários em um conjunto de
habilidades inteiramente novo.
A finalidade da requalificação é preparálos para assumir funções diferentes
dentro da empresa. Com as mudanças
acontecendo em ritmo célere, muitas
tarefas ou responsabilidades anteriores
têm-se
tornado
irrelevantes
ou
desnecessárias. Muitas vezes a culpa é
dos avanços tecnológicos que estão
mudando os processos ou tornando-os
obsoletos...
Com a requalificação, as empresas
conseguem manter os colaboradores que
já têm conhecimento do mercado ou da
empresa, que sabem trabalhar em equipe
e que seriam difíceis de substituir.

Em muitas situações esses funcionários só
precisam atualizar suas habilidades para
usar novos sistemas e desenvolver novas
capacidades.
A requalificação pode ser feita, por
exemplo, com a obtenção de um novo
diploma,
uma
certificação
ou
a
especialização em uma área ou campo
diferente.
A requalificação permite que as empresas
retenham trabalhadores confiáveis e
minimizem a rotatividade, investindo no
crescimento dos funcionários.
O exemplo da Amazon:

A gigante mundial do e-commerce
patrocinou, em 2019, programas de
requalificação (ou reciclagem) para cerca
de 100 mil funcionários por causa das
mudanças nos processos de automação.
Alguns funcionários do “chão de fábrica”
foram habilitados a desempenhar novas
funções, como técnicos de TI e
programadores foram capacitados para
trabalhar como cientistas de dados.
Upskilling - Aprimoramento de habilidades
Ao contrário da requalificação, o
aprimoramento de habilidades ocorre
quando os trabalhadores melhoram as
habilidades existentes e aprofundam suas
habilidades e impacto dentro de suas
áreas de especialização.
Ao expandirem o conhecimento os
funcionários ficam mais bem posicionados
e
preparados
para
receberem
responsabilidades
adicionais
e
a
exercerem funções de nível superior em
uma carreira específica.
O aprimoramento de habilidades permite à
organização construir relacionamentos
interempresariais sólidos e cria condições
para reter e manter líderes que seriam úteis
à concorrência.
Ao
investir
em
capacitação
e
desenvolvimento do aprimoramento de
habilidades a empresa está comunicando
aos colaboradores: cresçam e fiquem aqui!
O aprimoramento de habilidades deveria
ser
estratégia
e
prioridade
dos
departamentos de Gestão de Pessoas,
visando à qualificação contínua e ao
desenvolvimento de líderes.

New Skilling - Novas habilidades
Temos visto que a demanda por
talentos qualificados cresce em regime
exponencial,
particularmente
as
habilidades para as áreas de TI.
Com os avanços tecnológicos e as
mudanças do ambiente de negócios, o
novo mundo do trabalho exige que as
pessoas aprimorem continuamente
suas habilidades para se manterem
relevantes e melhorarem a capacidade
de empregabilidade.
Desenvolver
“novas
habilidades”
significa criar condições de utilizar
todos os recursos de aprendizagem
contínua para atender à demanda das
habilidades específicas que o mercado
requer.
A realidade dos dias atuais é que as
empresas que não tomarem as
iniciativas de reskilling, upskilling e new
skilling – requalificação, aprimoramento
de habilidades e desenvolvimento de
novas habilidades - como estratégias
de qualificação da força de trabalho correrão o risco de perderem mercado,
de se tornarem irrelevantes ou ainda de
não sobreviverem em um mercado
altamente competitivo.

O que as organizações devem fazer,
então?
- Entender, identificar e descobrir quais
habilidades são necessárias agora - e
serão no futuro;
- Antecipar a identificação de lacunas
de habilidades e conhecer as
habilidades adjacentes ou similares;
- Direcionar a qualificação da
aprendizagem
para
funções
e
indivíduos;
- Fazer da aprendizagem e do
desenvolvimento
um
esforço
compartilhado entre empresas e
colaboradores;
- Diversificar as modalidades de
aprendizagem disponíveis; e
Monitorar
o
progresso
do
desenvolvimento das habilidades da
força de trabalho e medir os resultados.
E você, precisa requalificar, aprimorar
habilidades ou desenvolver novas
habilidades?
A transformação organizacional e
digital
está
acontecendo
mais
rapidamente do que nunca.

Saber
exatamente
o
que
o
treinamento/desenvolvimento
que
você
precisa para alavancar sua empregabilidade é
crucial.
As edições de maio, junho e julho da Revista
Carreiras TI abordaram os temas:
Maio - Trilhas de Aprendizagem de
Autodesenvolvimento Pessoal e Profissional
Junho - Trilha de Aprendizagem Individual e
Personalizada
Julho - Construindo Trilhas de Aprendizagem
Não invista tempo e dinheiro em um programa
de treinamento com a abordagem errada!
Faça uma análise das habilidades que possui
e procure minimizar as lacunas de habilidades
hard e soft skills.
Construa suas trilhas de aprendizagem para
requalificar-se ou aprender novas habilidades.
Você é o principal responsável pela aquisição
do conhecimento e o aprimoramento pessoal
e profissional.
Tenha a correta percepção de que as
necessidades do ambiente de trabalho
continuarão a evoluir em um ritmo rápido,
exigindo
treinamento,
desenvolvimento,
requalificação e o aprendizado de novas
habilidades, de forma regular e constante para
que haja uma força de trabalho capaz de
realizar as tarefas certas, no momento certo e
com as qualificações necessárias aos
negócios.

PODCAST

O PROFESSOR
DESPERTADOR
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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NOVO FORMATO!
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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

OPEN SOURCE INTELLIGENCE

Implicações na Segurança Cibernética
Olá, caro leitor, seja muito bem vindo.
Bem, se você leu nossa coluna sobre advanced
persistent threats (APT), no mês de agosto, você
deve se lembrar que a primeira fase no
planejamento de um ataque por APT é o
levantamento de informações sobre o alvo. Entre
as técnicas utilizadas para este levantamento está
a open source intelligence. Então, é sobre esta
técnica que nós vamos tratar agora.

Mas será que não devemos olhar mais além?
Costumo dizer que tudo começa e termina no
recurso humano empregado. São as pessoas que
implementam soluções de segurança, são elas
que operam a infraestrutura e a própria
segurança. Por outro lado, também são elas que
cometem erros e apontam os caminhos a serem
explorados em um ataque.

Você deve estar se perguntando, o que isso tem a
ver com open source intelligence?

Open Source Intelligence
Fonte: https://www.csnp.org/post/a-beginners-guide-to-osint

Em geral quando falamos em segurança
cibernética nós pensamos sempre em ativos de
rede como firewalls, sistemas de detecção de
intrusão, correlacionadores de eventos e outras
soluções voltadas à segurança cibernética. Quase
sempre demonstramos preocupação com
recursos tecnológicos como os appliances, que
trazem embarcados todas estas soluções, quase
sempre queremos investimentos na melhoria do
hardware e na implementação de novas features.

Então, vamos explicar isso.
Todo ataque cibernético direcionado é precedido
de uma fase de levantamento de informações,
afinal para um ataque bem sucedido é necessário
saber qual será o vetor de ataque, qual o tipo de
sistema operacional usado no alvo, qual o
comportamento de seus colaboradores e como
isso pode ser encaixado no ataque. Enfim,
conhecer o alvo é fundamental para o atacante.

Nesse contexto, você pode então observar, que
aquele que planeja um ataque precisa reunir o
máximo de informação possível sobre o alvo,
conhecer sobre seu negócio, sua infraestrutura,
seus colaboradores e parceiros, enfim quanto
mais informação o atacante tiver maior será sua
chance de sucesso no ataque. É justamente aqui
que entra o nosso tema central de hoje, open
source intelligence, também conhecida como
OSINT.

Open Source Intelligence na mais é do que a
produção de inteligência baseada em fontes
abertas, ou seja, a partir da reunião de
informações disponíveis publicamente se produz
inteligência sobre o alvo.

Embora a Inteligência de Fontes Abertas possa
utilizar toda fonte pública disponível, como jornal
impresso, livros, revistas e até lixo, técnica
conhecida como Dumpster diving, não é difícil
perceber que no mundo contemporâneo a maior
fonte de informação é a internet, uma fonte
aberta com muita informação disponível
publicamente,
bastando
aplicar
alguma
metodologia na sua coleta.
Mas quais informações seriam valiosas para o
planejamento de um ataque e por quê?
Bem, considere a quantidade de dados que
compartilhamos diariamente. Nossos celulares
possuem um número que está conectado ao
nosso nome completo, endereços físicos e
documentos pessoais. Esses mesmos celulares
possuem endereço Internet Protocol – IP que
navega na internet deixando rastro por onde
passa. Nossos endereços de e-mail são
fornecidos gratuitamente na busca por abrir um
conta em um site qualquer. O trajeto por onde
andamos ou corremos, em nossas atividades
físicas, é registrado e também vai parar na rede.
Enfim, tudo que fazemos na internet é registrado.
E seguindo estes rastros uma pessoa pode saber
muito mais do que precisa sobre nós.

Mídias Sociais
Fonte: http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/
seminario-midias-sociais/index.html

Agora, considere uma organização e todos os
seus colaboradores individualmente. Grande
parte destes costumam ter uma conta no
LinkedIn, nesta rede social “profissional” estes
colaboradores costumam informar suas funções
e responsabilidades, tecnologias nas quais eles
obtiveram certificações ou habilidades que
desenvolveram. Não raramente costumam postar
aquela foto da confraternização ou do
aniversário do colega, quase sempre sem a
menor preocupação com aquilo que não está no
foco da foto, como telas de computadores,
manuais sobre mesas, canecas que ganham
como suvenir e tantos outros itens.

Essas informações isoladas talvez não
forneçam ao atacante o nível de profundidade
desejado, mas ao ir conectando uma
informação com a outra, inteligência começa a
ser produzida e informação útil começa a
surgir. Imagine um cenário em que um
colaborador publica em uma rede social que
conseguiu êxito na certificação de um firewall
X, em outro post, um outro colaborador da
organização posta uma foto da comemoração
de um aniversário de um colega e, por ironia
do destino, nesta foto aparece uma tela de
computador com a imagem da logo do firewall
X.
Bem, o atacante ao conectar o post do
primeiro colaborador com a foto que o
segundo colaborador postou irá deduzir que a
organização possui em sua infraestrutura de
segurança o firewall X e, com mais alguma
atividade de OSINT, ele vai descobrir a versão
do firmeware do firewall X, vai saber se há uma
vulnerabilidade publicada para aquela
ferramenta, também vai descobrir se o gerente
da ferramenta possui alguma deficiência na
operação daquele firewall, vai conseguir tanta
informação quanto for necessária para o
planejamento do seu ataque.

Também cabe destacar que embora
tenhamos discutido até aqui a OSINT mais
voltada para pessoas, é importante notar que,
por vezes, a própria infraestrutura da
organização pode estar sendo exposta. Não
são raras as vezes que busca com o WHOIS
apresenta mais informação do que devia.
Também não é raro o próprio site da
organização, quando submetido a um GET
mais elaborado, apresentar mais informação
do que precisa em sua resposta.

Como a organização pode mitigar estes
problemas?
A primeira coisa a fazer é ter uma Política de
Segurança da Informação – PSI que
contemple o tema, afinal a organização não
pode patrulhar as redes sociais de seus
colaboradores de qualquer forma. É preciso
deixar claro aos seus colaboradores o que
pode ou não, quando for possível envolver o
nome da organização.
Depois é importante ter um programa de
conscientização em segurança da informação
eficiente. Além disso ter equipes treinadas
para aplicar metodologias de OSINT em prol
da organização. Em geral as equipes de red
team têm essas atribuições no escopo do seu
trabalho e costumam produzir bons
resultados.
Bem, apesar de ter no mercado ferramentas
que ajudam a identificar exposição de
informações que possam comprometer as
organizações, elas por si só não apresentam a
eficácia desejada. Neste aspecto é importante
investir no processo de educação para
segurança, conscientizar seus colaboradores
dos riscos associados à exposição ainda pode
ser o melhor caminho para se evitar problemas
com a segurança cibernética.
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.

responsabilidade
emocional

Você tem?

Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.
Com diversas matérias sobre inteligência
emocional, soft skills, hard skills, ignorância
emocional etc. Agora vamos conhecer a
responsabilidade emocional.
Atualmente as empresas em todo o mundo
estão optando por contratar profissionais que
apresentam algum tipo de habilidade e
competência
emocional.
Por
isso
a
importância
em
conhecer
a
própria
inteligência emocional e trabalhar com ela
para melhorar nosso comportamento e
relacionamento com as pessoas à nossa volta,
seja no trabalho, na rua, e/ou em qualquer
lugar por onde passarmos.
A responsabilidade emocional tem muito a
dizer sobre este conhecimento e como você
está lidando com suas emoções, com
responsabilidade para si e para com os outros.
A forma como você respeita as pessoas com
empatia e principalmente ter a consciência de
seus comportamentos afetam de alguma
forma as pessoas à sua volta, seja para o lado
bom ou para o lado ruim.

Segundo os especialistas no assunto, é o
mesmo que dizer: é ser responsável por e
perante alguém. Procurando sempre ajudar e
não afundar alguém, tentar auxiliar, levantar a
pessoa ao invés de prejudicar.
A palavra “responsabilidade” nos remete a
termos responsabilidade sobre alguém. É o
mesmo que ser responsável pela conduta dos
demais ao nosso redor. Afinal, como podemos
ser responsáveis pelo que o outro sente e
apresenta?
Mas
com
certeza,
ter
responsabilidade emocional não é isso. Ter
responsabilidade
no
sentido
da
responsabilidade emocional é o mesmo que
dizer o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou:
amar o próximo como nós amamos a nós
mesmos.
Já pensou que tudo o que colhemos é o que
nós plantamos? Ninguém colhe arroz tendo
plantado feijão. Portanto, somos responsáveis
pelos nossos atos e relacionamentos também.

Existem

dois

grupos

de

pessoas

baseado em um dos pilares estudados

Responsabilidade
Emocional

o que é?

pelo Psicólogo Daniel Goleman, o grupo
das pessoas que são empáticas e das
que não são. Você está em qual grupo?
Calma, não se desespere se você não for
empático com as pessoas, você pode
ser daqui para frente. O ideal é que você
leia sobre as matérias das edições
anteriores

sobre

IE

–

Inteligência

Emocional. Aprenda a se conhecer
melhor e a desenvolver as habilidades e
competências da IE. Porque ninguém
nasce com estes tipos de habilidades e
competências prontos. Todos precisam
aprender a se desenvolver ao longo da
vida.

Somente

conhecimento
libertam.

que

por
as

meio

do

pessoas

se

Atualmente com as relações modernas
nos proporciona diversos tipos de
relacionamentos. Neste sentido, temos
que aprender para não fazer igual a
todos que fazem da forma errada.
Porque nas relações modernas nós
somos descartáveis para as outras
pessoas e nós também descartamos as
pessoas de nossas vidas. Não ter
sentimentos pelas pessoas é o mesmo
que ser vazio por dentro, ser oco.

REVISTA CARREIRAS TI | REALIZAÇÃO EW SISTEMAS TI

RESPONSABILIDADE EMOCIONAL

Um dos primeiros passos para
desenvolver
a
responsabilidade
emocional é ter conhecimento de
nossas próprias emoções; segundo, é a
sinceridade conosco e com o próximo.
Ser sincero é ter a capacidade para
pensar, refletir e entender. Lembre-se
que ser sincero é nas duas vias, pensar,
refletir e entender também. As duas
vias são: eu e todos os outros. Neste
sentido, ser sincero, ter a capacidade
de pensar, refletir e entender é conosco
e com todos os demais com quem nos
relacionamos.

RESPONSABILIDADE
EMOCIONAL

Podemos também elencar mais um
passo

para

responsabilidade

desenvolver

a

emocional:

sermos transparentes sobre nossas
reais

intenções.

Podemos

e

devemos cuidar dos outros como
queremos ser cuidados, mesmo que
a forma que queremos demore a
acontecer.
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MENTALIDADE DE CRESCIMENTO

MENTALIDADE DE

crescimento
Prof. Ednewton de Vasconcelos

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor.

Você já ouviu falar sobre a Mentalidade de
Crescimento?

Existe

a

mentalidade

de

crescimento e a mentalidade fixa. Por que
devemos

alimentar

a

mentalidade

do

crescimento? É isso que vamos abordar nesta
matéria.
Por meio do trabalho espetacular e inovador da
Psicóloga americana Carol Dweck, que passou a
compartilhar seus estudos sobre seu trabalho de
mentalidade. Carol, que também é Professora de
Psicologia da Lewis and Virginia Eaton na
Universidade de Stanford, identificou que todos
nós temos alguma opinião sobre seu próprio
potencial. Alguns acham e acreditam que sua
inteligência é mais ou menos fixa. Exemplo: No
caso da área de exatas, ou você é bom ou não é. A
ideia da mentalidade fixa é prejudicial e cerca de
40% acham ou acreditam ter sua mentalidade fixa,
enquanto outros 40% acham e acreditam que sua
inteligência

pode

crescer

com

novos

aprendizados, e, por último, os 20% tendem a
escolher uma das duas opções.

EXCLUSIVO

Mentalidade de Crescimento

Você

costuma

facilmente

dos

desistir
desafios

enfrentados no dia a dia?
Segundo

MENTALIDADE DE
CRESCIMENTO

Carol,

os

você

estudos
pode

de

ter

a

mentalidade fixa. Porém, as
pessoas

com

uma

mentalidade de crescimento
apresentam

persistência,

mesmo quando os desafios
são enormes e superdifíceis.

MATÉRIA

REVISTA CARREIRAS TI

MENTALIDADE DE
CRESCIMENTO

MENTALIDADE DE CRESCIMENTO
Vamos a um exemplo prático e real. Eu

Um dia ouvi de minha chefe: "Não há

tenho um filho de 17 anos, meu filho

demérito em não saber. Basta estudar,

caçula. Ele está atualmente estudando no

que você aprende." Sábias palavras, que

2° Ano do Ensino Médio. Ele tem bastante

carrego comigo, disseminando essa frase

dificuldade

por onde vou, inclusive em sala de aula.

com

a

Disciplina

de

Matemática. Mesmo sendo Professor de

Isso

Tecnologia

crescimento.

da

Informação,

e

tendo

é

ter

uma

mentalidade

de

estudado o conteúdo que ele hoje está

O conceito estudado por Carol, mais

estudando há muitos anos, basta eu ter

conhecido como Growth mindset, na

momentos de imersão no conteúdo, que

tradução

estou apto para ensiná-lo. Porque acho e

crescimento”. Ou fixed mindset, que

acredito

siginifica

ter

direta,

é

“mentalidade

uma

mentalidade

de

Outro

exemplo

que

começou seus estudos com seus alunos,

acontece comigo: começo a estudar um

percebeu que alguns tinham muitas

conteúdo

marketing

dificuldades no aprendizado, em diversas

digital, que não é muito minha área, a não

disciplinas na universidade. A grande

ser o emprego da tecnologia. Basta eu

diferença encontrada entre esses dois

estudar que consigo aprender, porque

grupos de estudos, é realmente o que a

acredito, como disse, ter a mentalidade

pessoa pensa e acha a respeito de si e de

que posso estudar qualquer coisa e

seu

aprender.

aprendizado em determinada matéria é

crescimento.

novo,

digamos,

“mentalidade

aprendizado.

De

fixa”.

de

achar

Carol

que

o

um dom nato, a pessoa não nasce com o
dom:

por

aprendizado.

isso

a

dificuldade

no

REVISTA CARREIRAS TI

MATÉRIA

MENTALIDADE DE
CRESCIMENTO

Quando passamos a entender e ter conhecimento das coisas e como elas são, passa
a ser mais simples o processo de aprendizado. Porque a própria Carol conseguiu
mudar a mentalidade de seus alunos. Os alunos que tinham a mentalidade fixa
passaram a acreditar que podem ter a mentalidade de crescimento.

REVISTA CARREIRAS TI

MATÉRIA

MENTALIDADE DE
CRESCIMENTO

Segundo Carol, em seus estudos, a
característica

de

cada

indivíduo

é

desenvolver a mentalidade fixa ou de
crescimento, já que cada uma dessas
tendências não é puramente fixa ou de
crescimento. Todos podem ter as duas
tendências e não somente cada uma
delas. O que o indivíduo precisa é
desenvolver a combinação contínua e
evoluir ao longo da vida; tipo, precisamos
entender e reconhecer os benefícios da
vida em que vivemos. Em outras palavras,
ter o conhecimento de si mesmo e
desenvolver habilidades de uma mente
de crescimento.
Entretanto, desenvolver uma mentalidade
somente pela tendência de crescimento
não é nada fácil. No meio de alguma
dificuldade enfrentada, em meios a tantos
desafios, quando não vamos bem, ou
fracassamos, a tendência é que nos
sentimos com a mentalidade fixa. Em
respostas por não termos ido tão bem e
pelo fracasso.

O importante é desenvolver uma mente
aberta a novos aprendizados, não se
cobrar demasiadamente, não tentar ser
perfeito(a), mas ter uma mente positiva,
proativa e saber que quanto mais se
aprende, mais você estará em fase de
crescimento.
Neste sentido, Dweck argumenta que a
mentalidade
de
crescimento
proporcionará a você ser uma pessoa
melhor, viver uma vida menos estressante
e com mais sucesso.

Lembre-se que na mentalidade fixa, a
maioria das pessoas acham e acreditam
que suas habilidades básicas, a
inteligência, os talentos, são meramente
proporcionados por uma mentalidade fixa.
Veja o que diz a Bíblia em Provérbios de
Salomão, 23.7: "Assim como você pensa
na sua alma, assim você é"!
Portanto, você é o que você acredita ser!

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

É SUPER IMPORTANTE TOMAR A SEGUNDA DOSE

COMPAREÇA AO
POSTO DE
VACINAÇÃO
somente assim você poderá abraçar as pessoas que
tanto ama...

Revista Carreiras TI
campanha em prol da vacinação

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

...Excelência...
#MENU

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

#TV WEB
#PodCast

#Fale Conosco

#Matérias

#Realização

#Edições
#Carreiras TI

#ABAS

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

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.

Banco de Dados Grafo

Se você gosta de redes sociais (facebook, instagram, linkedin) vai se interessar pelo Banco de
Dados Grafo.
Um banco de dados grafo foi projetado para mostrar como os dados comerciais e técnicos se
conectam e estão relacionados entre si e são diferentes de bancos de dados relacionais onde
apresentam formas de persistências de dados NoSQL.

O que é um banco de dados grafo?
Os bancos de dados grafo foram criados especificamente para possibilitar o armazenamento
de relacionamentos e a navegação por eles. Os relacionamentos são elementos distintos que
agregam a maior parte do valor para os bancos de dados grafo. Os bancos de dados grafo
usam nós para armazenar entidades de dados e bordas para armazenar os relacionamentos
entre as entidades. Uma borda tem sempre um nó inicial, um nó final, um tipo e um
direcionamento, o que possibilita a descrição dos relacionamentos entre pais e filhos, das
ações, das propriedades e assim por diante. A quantidade e os tipos de relacionamentos que
um nó pode ter são ilimitados.
Um grafo em um banco de dados grafo pode ser cruzado com tipos de borda específicos ou
por todo o gráfico. Nos bancos de dados grafo, o cruzamento das associações ou dos
relacionamentos ocorre muito rapidamente, uma vez que os relacionamentos entre os nós não
são calculados no momento das consultas, mas persistem no banco de dados. Os bancos de
dados grafo são vantajosos em casos de uso como redes sociais, mecanismos de
recomendação e detecção de fraudes, em que é necessário criar relacionamentos entre os
dados e consultar rapidamente esses relacionamentos.
O gráfico a seguir é um exemplo de gráfico de rede social. Considerando as pessoas (nós) e
seus relacionamentos (bordas), é possível descobrir quem são os “amigos dos amigos” de uma
pessoa específica, por exemplo, os amigos dos amigos de Howard.

Fonte: AWS Amazon

Para que serve um banco de dados grafo?

Muitas empresas, startups, pesquisadores, governos aplicam gráficos para detecção de
fraudes em transações de instituições financeiras, recomendações para
produtos/serviços de varejo, redes sociais para rastrear interdependências.
Detecção de fraudes

Os bancos de dados grafo podem fazer uma prevenção sofisticada contra fraudes. Com
os bancos de dados grafo, você pode usar relacionamentos para processar transações
financeiras e de compras praticamente em tempo real. Com consultas gráficas rápidas,
você pode detectar, por exemplo, se um possível comprador está usando o mesmo
endereço de e-mail e cartão de crédito que o usado em um caso de fraude conhecido.
Os bancos de dados grafo também podem ajudá-lo a detectar facilmente padrões de
relacionamento, como várias pessoas associadas a um endereço de e-mail pessoal ou
várias pessoas compartilhando o mesmo endereço IP, mas residentes em endereços
físicos diferentes.
Mecanismos de recomendação

Os bancos de dados grafo são uma boa opção para aplicativos de recomendação. Com
os bancos de dados grafo, você pode armazenar em um gráfico os relacionamentos
entre as categorias de informação, como os interesses, os amigos e o histórico de
compras dos clientes. Você pode usar um banco de dados grafo altamente disponível
para fazer recomendações de produtos a um usuário com base em quais produtos
foram comprados por outras pessoas que seguem o mesmo esporte e têm histórico de
compras similar. Além disso, é possível identificar pessoas com um amigo em comum,
mas que ainda não se conhecem, para fazer uma recomendação de amizade.
Bancos de Dados Grafo Neo4j

O Neo4j oferece aos desenvolvedores e cientistas de dados as ferramentas e
implementa a propriedade do modelo de grafo eficiente até o nível de armazenamento.
Sua linguagem é baseada no Cypher que organiza os relacionamentos e permite
buscar, criar estruturas baseadas de um grafo de informações e relacionamentos.

Exemplo de comando:
MATCH (fernando:User),(raquel:User)
WHERE fernando.name="Fernando" AND raquel.name="Raquel"
CREATE (fernando) – [f:FRIENDS_WITH]->(raquel)
RETUN fernando, f, raquel

No exemplo, foram recuperados os vértices do usuário Fernando e Raquel de acordo
com os nomes e, em seguida, foram conectados por meio do relacionamento do tipo
FRIENDS_WHITH com o alias f. O resultado desse comando mostra os usuários
recuperados e o novo relacionamento criando entre eles.

Resultado gráfico da criação de um relacionamento

Onde aprender
Site da Neo4j: https://neo4j.com/
Guia para desenvolvedores: https://neo4j.com/developer/get-started
Experimente: https://neo4j.com/sandbox-v2/
Baixe o Neo4j: https://neo4j.com/download
Exemplos: https://neo4j.com/use-cases/
https://neo4j.com/customers/
Empresas que utiliza Neo4j: https://neo4j.com/customers/
Udemy: https://www.udemy.com/orientdb-getting-started/
Conclusão
Grafos são representações gráficas de uma rede interativa, com a representação de
bilhões ou trilhões de conexões para identificar popularidade, importância, localização e
interesses entre os usuários ou nós da rede.
As redes sociais utilizam grafos para representar as relações entre amigos, com graus de
separação entre eles. Pode-se identificar quem é amigo de quem e em que grau
classificatório do grafo se encontra a sua amizade em relação a qualquer outra pessoa.
Nós em um grafo são representados em uma matriz matemática, podendo ser
processados por computadores que implementam algoritmos de análise de dados.
Os principais nós de uma rede social são pessoas e grupos, enquanto os links mostram
relacionamentos ou fluxos entre estes nós.
As redes sociais fornecem uma análise matemática e visual das relações humanas. Por
esta razão elas se tornaram tão importantes para os negócios, marketing e outras
atividades humanas.
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Por Wislen Paiva (Escritor, poeta, compositor, músico e
discente de Psicologia)

O ESTIGMA DA PSICOLOGIA
NO SENSO COMUM
Caetano Veloso uma certa vez disse “O tempo
não para e, no entanto, ele nunca envelhece”, e
com este pensamento dele, creio que posso
tentar entender por que coisas estigmatizadas
sofrem com o que lhe foi atribuído. E como
existem coisas rotuladas neste mundo que até
hoje sofrem por este fenômeno. A psicologia é
uma ciência que foi tachada e sofre a tempos
pelo estigma já normatizado e cada vez mais
vivo no senso comum: “Só vai pra psicólogo
quem é doido”, quantas vezes você já ouviu
alguém dizer está frase? E: “Eu não vou me
consultar com um psicólogo, não sou nem
doido, só doido precisa de psicólogo”, acho
que quase ninguém pode dizer que nunca
ouviu alguém falando assim. Afinal o que é
estigma? Neste caso em específico é: Mácula
no caráter ou reputação de algo ou alguém. Até
quem está sofrendo com algum tipo de
transtorno mesmo que leve, e tem consciência
que precisa de uma terapia, ainda assim alguns
seguem pelo senso comum, e não conseguem
ir em busca de uma terapia por causa do dito
popular.

O ESTIGMA DA PSICOLOGIA
POR WISLEN PAIVA

O que é transtorno? Transtorno é uma
alteração que causa incômodo na pessoa.
No conceito histórico a psicologia herdou
da

psiquiatria

este

estigma,

já

que

somente a psiquiatria que cuidava das
pessoas com transtornos mentais, sendo
a psiquiatria uma área médica, uma
especialização voltada para o campo das
doenças mentais graves, Philippe Pinel
(1745-1826), foi um médico psiquiatra
francês que ficou mundialmente famoso
pelos métodos rígidos de tratamentos as
pessoas com doenças mentais, que eram
mantidas em manicômios (hospitais ou
clínicas especializadas para o tratamento
psiquiátrico), hoje vivemos em uma luta
antimanicomial, onde estes locais foram
fechados e os tratamentos agora são
feitos de uma maneira mais humanizada,
com uma participação mais presente da
família e uma equipe multidisciplinar
fazendo acompanhamento do caso.

O tempo até passou, desde Wilhelm Wundt
(1832-1920) que foi o pai da psicologia, ele
em 1879 criou o primeiro laboratório
destinado aos fenômenos da consciência
em Leipzig na Alemanha, um precursor, um
homem com uma visão além do seu tempo,
fazendo experimentos laboratoriais em
busca das percepções, sensações e
sentimentos, mas desde aquela época já
existia este preconceito para com a ciência
psicológica, herdada da psiquiatria. A
psicologia agora já uma ciência centenária,
mas que ainda assim é vista com esta
ênfase, é vítima do preconceito, sofre com
está conotação errada. O mais incrível é
que mesmo sabendo disso vemos pessoas
da área de saúde, mesmo nestes tempos
pandêmicos,
estigmatizando
e
normatizando este senso comum. Quantos
transtornos poderiam ter tido alguma ajuda
e não tiveram por causa deste estigma?
Quantos suicídios, poderiam ter sido
evitados, automutilação, síndrome de
pânico, poderiam ter sido amenizados, com
uma busca pela ajuda profissional de um
psicólogo.

Mas o sinal de alerta foi aceso, infelizmente
precisamos ter que passar por uma pandemia
que perdura já há mais de um ano, para ver a
real necessidade do tratamento em terapia
psicológica, apesar da desvalorização da
psicologia dentro do contexto social, já vemos
por parte do poder público e seus gestores,
uma nova visão quanto a demanda pelos
profissionais de psicologia dentro do seu
capital humano, é sabido que a demanda vai
além dos equipamentos ofertados atualmente
como:

CAPS

–

Centro

de

Atenção

Psicossocial, CREAS – Centro de Referências
Especializados de Assistência Social, CRAS –
Centro de Referência da Assistência Social,

Com este sinal de alerta aceso pela pandemia

NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família,

se pode perceber o quanto a fragilidade

Casa da Mulher Brasileira, entre outros. Já se

psicológica está aflorada, em qual tempo

vê necessário nas UBS – Unidade Básica de

mesmo da história recente veríamos uma

Saúde (Ainda muito conhecido por Posto de

atleta de sucesso, prestigiada, que ama o que

Saúde), Hospitais, Escolas e outros setores

faz, que já bateu todos os recordes possíveis,

públicos, não só para a população em geral,

com um carisma indelével, que é ícone e

mas

exemplo pra muitos outros atletas, como a

também

para

servidores públicos.

as

demandas

dos

atleta americana Simone Biles (1997), que
pediu pra não participar das Olimpíadas de
Tóquio no Japão, por se sentir incapaz
psicologicamente de participar do que mais
ama e que tanto esperava e se preparava para
estar presente? Hoje muitos que não tinham
qualquer alteração psicológica, durante este
período desenvolveu algum tipo, e aqueles
que já tinham, potencializaram em uma
magnitude bem peculiar e subjetiva as suas,
alguns

outros

desenvolveram

transtornos

além do que já tinha, e com isso tudo
percebemos a fragilidade real do ser humano,
o quanto não estamos preparados para o
incomum, para o diferente, para o inesperado.

Muitos ficaram isolados, sem aglomerar, sem
festejar, sem ir a lugar algum, e como isso
adoeceu tanta gente, não se relacionar não
era tão importante quanto passou a ser
nestes tempos, até aqueles que gostavam de
isolamento, perceberam o quanto é
fundamental se socializar, o quanto é preciso
viver em harmonia com as pessoas. Claro que
mesmo nestes tempos não poderiam faltar os
negacionistas e os egoístas, aqueles que não
acreditam nem que o vírus exista ou que
existe mas que a vacina pra nada vai servir, e
os egoísta que festejam, aglomeram, viajam,
são abastados, e não dependem de crise
alguma para continuar a vida como sempre
viveram e querem viver, não se importando
com os demais, sem empatia alguma, muito
do que foi visto de proliferação do vírus foi
culpa destas pessoas, que transportaram o
vírus de cá pra lá e lá pra cá, numa total falta
de empatia com o próximo.

É preciso ser feito campanhas para uma
conscientização popular da importância de
se cuidar da saúde mental, quem sabe esta
estigmatização tão presente, que sufoca a
psicologia neste senso comum, um dia
acabe
ou
pelo
menos
diminua
significativamente. Afinal se cuidar hoje é
fundamental, não só do corpo, mas também
da mente, das doenças invisíveis, que
trazem dores silenciosas e estão cada dia
mais presente nas nossas famílias, o
profissional em psicologia é um caminho
indicado. Procure um psicólogo profissional
ou indique um para quem esteja precisando
e não se atenham ao que o senso comum
estigmatizou, isso não reflete a realidade,
procurar
acolhimento,
compreensão,
terapia é hoje um fato consumado e não
uma possibilidade remota e incomum, se
conhecer, se perceber, é algo que pode lhe
ajudar na construção da sua subjetividade.
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SYSOUVIDORIA - SISTEMA DE OUVIDORIA
Faça acompanhamento da ouvidoria por meio do
SYSOUVIDORIA.
HTTPS://SYSOUVIDORIA.NET.BR

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.

EFEITOS POSITIVOS DO MARKETING DE MÍDIA SOCIAL EM SUA EMPRESA
As mídias sociais se tornaram uma arma
poderosa de marketing devido à alta exposição
das marcas e ao enorme retorno do
investimento, isso quando as estratégias são
bem planejadas. Atualmente mais de 3 bilhões
de pessoas navegam na internet, isso abre uma
oportunidade infinita para marcas e negócios
promoverem seus serviços e produtos usando
as mídias sociais.
O marketing de mídias sociais tem efeitos
bastante positivos nos negócios, pois ele
oferece uma oportunidade para que o público
encontre você nas redes sociais.
O maior efeito do marketing de mídia social é
que você também pode planejar seus anúncios
para que possam alcançar seu público-alvo,
manter o envolvimento com eles e responder
às suas ações rapidamente, além de ser uma
ótima maneira de avaliar sua concorrência,
monitorando suas redes sociais.

Construir o reconhecimento e autoridade da
marca requer esforços dedicados dia-a-dia por
um longo período, onde você precisa provar
constantemente aos seus clientes que eles
podem confiar em sua marca, para comprar seus
serviços ou produtos.
Ser visível em muitas plataformas com suas
mídias sociais, ajudará você a se conectar a cada
dia com mais público. O conteúdo que você
produz tem que passar uma imagem positiva.
Certifique-se de enriquecer suas mídias com
conteúdo direto e de fácil entendimento,
infográficos criativos, gráficos informativos e
fotos impressionantes e copywriting. O conteúdo
certo ajuda a posicionar sua marca com
autoridade.
Se concentre em ensinar e não em vender
diretamente em suas postagens nas redes
sociais, assim verá que o reconhecimento da sua
marca crescerá várias vezes.

Aqui estão 5 efeitos positivos do marketing
de mídia social em sua empresa:

2. Efeito no tráfego do site
Atualmente muitas pessoas estão gastando um
tempo considerável nas redes sociais. É o
ambiente perfeito para direcionar os usuários
para o tráfego do seu e-commerce, por exemplo.
A mídia social suporta vários formatos, portanto,
você estar compartilhando texto, imagens,
vídeos, podcasts, etc., você pode atrair mais
público para o seu site. A mídia social é um ótimo
meio onde as postagens podem ser facilmente
compartilhadas, permitindo que sua marca
chegue a vários usuários, em diferentes locais em
diferentes fusos horários.

1. Autoridade da marca
Todo o tipo de mídia social oferece
oportunidades imensas para qualquer marca
apresentar sua criatividade na elaboração de
campanhas e promoções nas redes sociais. É
uma plataforma para a maioria das marcas
envolver seu público e capturar sua atenção
em um esforço para melhorar o conhecimento
da marca.

A chave aqui é que a mídia social impacta
diretamente o tráfego dos seus anúncios,
fazendo com que o usuário permaneça mais
tempo lendo ou vendo sua mídia, até ele tomar
uma ação até o objetivo final do seu anúncio.

3. Fidelidade à sua marca
Todos os profissionais de marketing concordam
que o cliente ideal é aquele que é fiel, isso
porque sabemos que manter clientes é mais
econômico e eficiente do que encontrar novos.
A fidelidade à marca é uma ação de escolha
direta do consumidor, onde ele prefere comprar
os produtos de uma marca em detrimento de
outra. Esta fidelidade se desenvolve quando uma
empresa promove um relacionamento de
confiança, pois gerar esta confiança é
extremamente
importante
para
qualquer
empresa, pois leva a compras repetidas pelos
consumidores, o que leva a maiores receitas.

É por este motivo que as marcas precisam
alavancar o poder da mídia social para construir
sua fidelidade, construindo conexões com
clientes e atrais mais potenciais e clientes. Cultive
o público no Facebook, Linkedin, Twitter,
Instagram, e muitas outras plataformas de mídia
social. Isso ajuda a criar uma base de fãs de
clientes leais e claro atrairá novos seguidores que
comprarão seus produtos e a carregarão nos
ombros como embaixadores gerando mais
autoridade para a sua marca.
A fidelidade à marca também é construída
oferecendo um excelente atendimento ao cliente
nas redes sociais tanto durante a captação, até a
venda e claro no pós-venda. Sua empresa deve
estar preparada para resolver rapidamente
dúvidas
e
reclamações
publicadas
principalmente nas redes sociais. E claro,
compartilhe as experiências positivas dos
clientes nas redes sociais, pois essa ação ajuda a
ganhar a confiança do público na internet.

4. Efeito no atendimento ao cliente
Quem nunca viu pessoas postando suas
dúvidas e reclamações no Facebook ou
Instagram?
As redes sociais mudaram a cara do serviço ao
cliente, pois atualmente a maioria prefere
postar ao em vez de falar com executivos de
call center. Esta atitude de compartilhar seus
problemas relacionados ao produto nas redes
sociais, tem a intenção de obter uma ação
imediata da marca.
Ou seja, marcas não ousarão prejudicar a
imagem de sua marca na internet e, portanto,
mergulharão no modo de solução o mais
rápido possível. Isso não ajudará apenas os
clientes, mas também demonstra como as
marcas respondem às reclamações dos
clientes.
Essa ação rápida da marca cria um impacto
positivo no público na internet, mostrando que
sua marca cuida dos clientes em tempo real e
que é muito proativo.
5. A competição das marcas
As redes sociais juntamente com as mídias de
compartilhamento, estão mudando a natureza
da competição entre as marcas. Pois com o
marketing de mídia social, você estará
competindo com todos em tempo real.
Então você não pode ignorar a presença de
marcas nas redes sociais. Por exemplo, o
Instagram é um mercado muito lotado, mas
você não tem outra opção a não ser fazer parte
dele também, porque as chances são altas de
que sua concorrência também esteja lá
divulgando seus produtos e serviços.

Essa competição leva a maioria das empresas a
ter um melhor desempenho dentro das redes
sociais. Além disso você pode facilmente estar
sempre observando as ações de seus
concorrentes, as campanhas que eles lançam,
as postagens diárias, as postagens que obtém
melhor desempenho e assim por diante.
Quando você não tem a famosa presença online de sua marca na internet, está
automaticamente passando a vantagem para
seus concorrentes. Ou seja, não ter uma
presença de marca nas redes sociais irá privá-lo
de todos os benefícios que poderia alcanças
diariamente.
Conclusão
Uma alta porcentagem, de até 90%, dos
profissionais de marketing afirma que a mídia
social quando bem trabalhada tem um grande
efeito em sua marca, seja qual for o nicho.
Consequentemente, o marketing de mídia
social se tornou uma parte substancial e muito
importante de todas as estratégias de
marketing de uma marca.
Os efeitos positivos do marketing de mídia
social são tão vantajosos que você perderá
uma oportunidade fenomenal de criar
reconhecimento e autoridade se não a
implementar.
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Salmos

1. SENHOR, O MEU CORAÇÃO NÃO SE ELEVOU NEM OS
MEUS OLHOS SE LEVANTARAM; NÃO ME EXERCITO
EM GRANDES MATÉRIAS, NEM EM COISAS MUITO
ELEVADAS PARA MIM.
2.
CERTAMENTE QUE ME TENHO PORTADO E
SOSSEGADO COMO UMA CRIANÇA DESMAMADA DE
SUA MÃE; A MINHA ALMA ESTÁ COMO UMA
CRIANÇA DESMAMADA.
SALMOS 131:1-2
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1) Entrevista com Profissionais da Área TI
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI;
5) Colunas: Observatório Digital,
Segurança, e Defesa Cibernética,
Novidades em TI, Aprender-DesaprenderReaprender e Gerenciamento de Projetos;
6) Diversos outros assuntos.
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