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PROJETO
Todas  nossas  ed ições  es tão  no  s i t e

h t tps : / /ca r r e i r a s t i . ews i s t emas t i . com .b r

ou  no  app  Car re i r a s  T I  d i spon í ve l  no  s i t e .

E W  S I S T E M A S  T I

Deseja Apoiar o

Projeto?

Deseja apoiar o projeto?

Basta clicar no botão apoiar.

Você será redirecionado(a)

para o Catarse.

APOIAR

https://bit.ly/3jvcwaC
https://bit.ly/3jvcwaC


E D I Ç Ã O  D E  A N I V E R S Á R I O  

VISÃO

POR  EDNEWTON  DE  VASCONCELOS

Caro leitor,

Estamos completando um ano de

publicações. É com muita alegria que

agradecemos, a você nosso(a) leitor(a)

especial, por ler nossa revista que é

elaborada somente com trabalhos

voluntários. 

Em nome de cada um dos nossos colunistas  

e equipe, agradecemos imensamente a

leitura, o carinho, o compartilhamento das

edições de nossa revista. 

Neste sentido, preparamos diversas

matérias especiais para você, nesta edição

de aniversário de um ano da Revista

Carreiras TI.

Confira a coluna Aprendiz de Psicologia: 

 "Oniomania" com o Wislen Paiva.

A coluna do Prof. Fernando Gonçalves
está repleta de dicas de livros na área de

Product Owners.  

O Prof. Robson do Nascimento retrata

como medir a produtividade pessoal de

forma clara e objetiva (capa).

Como mensurar o tempo de um projeto?

Projeto tem ciclos? As respostas estão na

coluna da Profa. Gleice Louise. 

Na Coluna do Prof. Adão dos Santos, ele
aborda sobre a Arquitetura de Defesa em

Profundidade. 

Tenha uma excelente leitura! 



1. Qual a sua formação?
Sou formado em Desenho Industrial

pela Universidade de Brasília (UnB).

Acabei me formando nas duas

habilitações do curso. A primeira no

ano de 2008, Programação Visual que

explora o universo do Design Gráfico,

editorial e digital; a segunda

habilitação no ano seguinte, Projeto

de Produto que explora a construção

de produtos físicos. Além disso, fiz

pós-graduação em design no

IESB/Instituto Europeo di Design

(IED). 

2. Você considera que cursar
Design na UnB foi um diferencial?
Com certeza, o curso de Design é

muito completo e pautado em

pesquisa com foco no usuário. Você

consegue desenvolver essas

habilidades e passar por todos os

pontos do processo de design.

Graças à UnB, hoje eu tenho uma

base muito sólida de pesquisa e

ferramentas de análise do mercado e

do usuário.

ENTREVISTA
Diogo Rodrigues Moraes Alves

3. O que é preciso para ser um designer de produtos
digitais?
Principalmente ser criativo e curioso sobre as coisas. A

disciplina Design é formada por conhecimentos de diversas

outras áreas, psicologia, artes e comunicação são algumas

delas. Então, é preciso ter curiosidade para se aprofundar

nesses conhecimentos, conhecer sobre o comportamento

humano, sobre como as pessoas interagem com os objetos e

com as interfaces digitais no dia a dia e, claro, ter criatividade

para criar soluções que resolvam o problema do usuário de

forma simples e atraente.

4. Como você enxerga o mercado de UI/UX Design?
Atualmente, estamos vivendo um "Boom" de procura por

profissionais dessa área, o que é muito bom. As empresas

estão entendendo o valor desse tipo de profissional e os

benefícios que eles podem trazer para a criação de produtos

mais alinhados aos anseios dos usuários. Há cada vez mais

vagas disponíveis, porém ainda faltam profissionais

qualificados, uma oportunidade para quem se interessa pela

área e gostaria de mudar de carreira. Agora um ponto

negativo que eu vejo também são os inúmeros cursos

prometendo transformar a pessoa em UX designer do dia

para noite, tem muito picareta ganhando dinheiro ensinando

o básico do básico.

5. Qual foi o seu maior desafio na carreira?
Tentar aplicar processos de design em uma empresa que

não possui maturidade em UX e permanece com a visão de

que o design é a ponta da esteira de desenvolvimento e só

se aplica para "maquiar" o produto. Trabalhar em ambientes

com essa cultura é como remar contra a correnteza, fica difícl

sair do lugar.

Entrevista concedida à Fernando Gonçalves

Minha atuação como Product Designer



6. Como é atuar dentro de uma instituição
grande como o Banco do Brasil?
Posso dizer que me surpreendi. O Banco do Brasil
é uma empresa centenária e com isso carrega
consigo um legado grande e enraizado de
processos e procedimentos antigos que mudam
de forma muito lenta, mas vendo o tamanho da
área de User Experience e a sua organização,
posso dizer que estão no caminho certo. Além
disso, tive a sorte de cair em um projeto apartado
das amarras do banco, um  produto novo e isso
colaborou muito para que eu pudesse aplicar
processos modernos centrados no usuário.

7. Como você enxerga a maturidade das
empresas brasileiras na área de Experiência do
Usuário (UX)?
No Brasil, fora as Startups que já nascem
incorporando uma cultura de design desde a
criação, a maioria das empresas ainda não sabem
muito bem o que é UX e para que serve. Vejo
muitas empresas buscando esse tipo de
profissional porque os outros estão buscando e
não querem ficar para trás. Quando o profissional
entra na empresa descobre que não existe
maturidade nenhuma e que os líderes e gerentes
sequer estão dispostos a dar abertura para essa
mudança de processo e de cultura. Por outro
lado, olhando de forma otimista, a contratação de
um Designer de produto já é um grande passo
para essa empresa evoluir na sua percepção
sobre UX, contanto que os Stakeholders também
estejam dispostos a abraçar essa mudança.

8. Como inserir o processo de design no
modelo ágil?
Atualmente a grande maioria, senão todas as
empresas, adota o modelo ágil para
desenvolver seus produtos. Dessa forma, é
muito importante que as empresas entendam
o processo de design e o tempo que leva para
realizar suas atividades e faça as
customizações necessárias na metodologia
para que, principalmente, o processo de
pesquisa não fique prejudicado. A melhor
forma que tenho atuado em alguns projetos é
sempre estar uma ou duas sprints a frente do
time de desenvolvimento, claro que em alguns
momentos é preciso realizar algumas
atividades da sprint corrente, mas na maioria
do tempo a atuação é junto com o P.O. e o
líder refinando e realizando os testes e
validações nos protótipos do produto.



Um projeto é algo que tem início, meio e fim. Esse é o ciclo de todo projeto. Todas

essas fases precisam ser bem definidas e para apoiar essas definições o ideal é

registrar tudo em um documento o TAP – Termo de Abertura do Projeto.  Esse

documento é importante, pois oficializa o início de um projeto trazendo informações

relevantes que serão utilizadas conforme o projeto é executado. 

Existem informações que necessitam ser divulgadas na fase inicial do projeto como,

por exemplo, o nome do Gerente de Projeto. É muito importante saber quem será o

responsável por tocar o projeto daí para frente, inclusive é o gerente quem cria esse

documento.  Outras informações que devem compor o TAP são:

A seguir o título dos livros, autores, um breve resumo e as suas respectivas capas.

TAP – Termo de Abertura do Projeto – O que é e porque utilizá-lo

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.

Profa. Gleice Louise

- Equipe: a equipe com as respectivas

responsabilidades, 

- Data de início do projeto: todo
projeto tem início, meio e fim, portanto

essas informações de início e fim

devem compor o TAP,

- Principais marcos: as principais

entregas, aquilo que o cliente espera

receber deve estar bem definido,

- Lista de requisitos: os requisitos que

satisfaçam as necessidades dos

clientes, 

- Cronograma: as datas, atividades e

pré-requisitos devem constar no

documento e se houverem tarefas que

serão executadas paralelamente devem

estar definidas também,

- Orçamento: todo projeto tem um

custo, mesmo que seja uma estimativa

inicial o custo é uma das informações

mais importantes para o

desenvolvimento do projeto,

- Justificativa do projeto: todo projeto

tem um objetivo, tem sua importância,

por isso justificar o desenvolvimento de

um projeto é muito importante,



- Riscos e restrições: os principais

riscos e restrições delimitando bem o

campo de atuação de toda equipe

envolvida no projeto também são

fundamentais e por fim,

- Objetivo do projeto: cada projeto tem

um motivo pelo qual está sendo criado

e o objetivo deve estar claro para quem

vai consultar o TAP.

Todas essas informações são requisitos

básicos e bem importantes para o TAP,

porém, é importante colocar tudo o que

for relevante para o projeto de forma

bem específica para que todos

entendam as diferenças durante a

execução do projeto. Fazendo uma

comparação, o TAP é uma espécie de

contrato com todas as informações que

são fundamentais para o projeto. Esse

documento é importante para o

sucesso do projeto e segue as

melhores práticas e normas de

gerenciamento de projetos do PMI -

Project Management Institute. O PMI é

uma instituição internacional, sem fins

lucrativos, que tem o objetivo de

disseminar as melhores práticas de

gerenciamento de projetos

mundialmente.

Leituras indispensáveis para gerenciamento de projetos

Depois de concluído o TAP, ele é

arquivado e passa a ser um documento

importante que marca o início do

projeto. Ele servirá de base e será

consultado para a criação de outros

documentos.

Existem disponíveis modelos de termos

de abertura já prontos, mas eles servem

para nortearem um novo TAP, porque

cada projeto é único e tem suas

características. Por isso, cada projeto

deve ter um TAP específico. 

Se você deseja conhecer um TAP pode

acessar alguns modelos disponíveis

em:

https://escritoriodeprojetos.com.br/ter

mo-de-abertura-do-projeto , o

importante é documentar esse marco

inicial.

Fonte:
https://www.voitto.com.br/blog/artigo/

o-que-e-termo-de-abertura-do-projeto

https://escritoriodeprojetos.com.br/termo-de-abertura-do-projeto
https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-termo-de-abertura-do-projeto


OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM

CONSULTORIA EM SEGURANÇA

https://consultoria.ewsistemasti.com.br

NÓS SABEMOS COMO FAZER! 

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!

https://consultoria.ewsistemasti.com.br/


MERCADO DE TI

N O V E M B R O  2 0 2 1

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

DESENVOLVEDOR HIGH-CODE



Neste período de pandemia mundial
temos visto a crescente busca e
demanda de vagas por profissionais
de TI. 
 

Estamos acompanhado de perto às
tendências de mercado e para onde
está apontando as vagas, ou seja, o
perfil desejado pelas empresas no
Brasil e no exterior.

Sem dúvida a maior procura
atualmente é para o perfil de
desenvolvedor high-code. O
desenvolvedor high-code é o
profissional que cursou ou está
cursando uma faculdade de TI. Este
tipo de profissional desenvolve
aplicativos e sistemas via codificação
em diversas linguagens. 
 

Diversas possibilidades de trabalho para
quem sabe desenvolver via códigos, ou
seja, desenvolvedor high-code.

Não é fácil a carreira profissional
quando o desenvolvedor está
aprendendo. Sabemos que é
necessário longos anos de dedicação
nos estudos para alcançar o nível ideal
de maturação em conhecimentos
técnicos para uma possível
contratação.

Cursar uma faculdade com os preços
nas alturas não é uma tarefa fácil.
Outro fator a ser levado em
consideração, é o fato da maioria dos
cursos durar cerca de quatro anos.  

Prof. Ednewton de Vasconcelos  

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor. 



Há diversas oportunidades no
mercado, algumas com diversas
exigências e outras nem tanto.
Algumas vagas às vezes requer
um profissional super qualificado
e para quem está terminando uma
faculdade, não tem ainda as
habilidades técnicas exigidas.
Mas então o que fazer? Se as
empresas precisa de profissionais
super qualificados para ontem? 

A saída é procurar uma empresa
que não exige tanto na hora da
contratação.

Para quem já tem anos de estrada
o momento é agora, porque as
empresas estão "brigando" pelos
profissionais a tapa. É uma maneira
de expressão, mas não estamos
muito longe deste cenário. 



Diante de tantas opções como escolher a vaga

certa e a empresa? Como não pular de empresa

para empresa a cada três ou quatro meses?

A resposta é bem simples, basta selecionar a vaga

com o seu maior objetivo de desenvolvedor high-

code. Aliás, que expressão é essa de high-code?

High-code surgiu há poucos anos com este tipo

de expressão. Veio junto com os desenvolvedores

no-code e low-code que são profissionais que

desenvolve aplicativos e sistemas com

ferramentas e/ou plataformas de arrastar e soltar

sem códigos. 

Se por um lado o no-code e low-code veio em um

excelente momento, os profissionais que

desenvolve por codificação também estão

navegando em alto mar. 

Como informado no início de nossa matéria, o

momento foi agravado devido a pandemia que

orbitou em nosso planeta.

Neste sentido, os profissionais de TI e

principalmente os profissionais desenvolvedores

por codificação estão sendo procurado, caçado e

não estão sendo encontrados. Por que será?

CODE
H I G H



O momento é agora de se capacitar, as vagas não

serão preenchidas da noite para o dia. Se você

está começando agora, só comece, porque têm

grandes oportunidades na área de TI e com o

perfil de desenvolvedor, seja ele no-code, low-

code e/ou high-code. 

 

Para pensar que atualmente tudo ou quase tudo

está totalmente dependente da tecnologia, dos

computadores, dos programas... então? Onde

estamos mesmo?

Virão a importância de se tornar um

desenvolvedor High-Code o mais rápido possível?

Se você realmente se capacitar, aprender e lograr

êxito em seus estudos, possivelmente você terá

um lugar ao sol rapidinho. 

Não esqueça a networking para usar e abusar,

informar para seus amigos sua intenção de

progredir na área de desenvolvimento de códigos

etc.

 

code
H I G H



Realmente são muitas linguagens e

algumas não estão listadas aqui, é uma

questão de pesquisa e você pode

acrescentar à lista sem problema

algum.

Contudo, não esqueça dos Soft Skill's,

as habilidades não técnicas que você

precisa desenvolver para qualquer

profissão, seja de TI ou não. 

Os Hard Skill's são habildiades técnicas

que você aprende com os estudos ao

longo de sua vida inteira. Essas

habilidades são também super

importantes para um excelente

profissional atualmente no Brasil e no

exterior.  

Mas quanto é o salário médio de um

profissional desenvolvedor no Brasil de

códigos?

No cargo de desenvolvedor de

sistemas se inicia ganhando mais ou

menos R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00. Este

valor é claro pode passar fácil e chegar

perto ou até passar dos R$ 10.000,00,

para um desenvolvedor de carreiras

com diversos anos de experiência e

com vasto conhecimento, é claro.

Porque grandes salários são para

grandes profissionais.

Existe atualmente diversas linguagens

para seguir a carreira e se aperfeiçoar.

Entre as mais disputadas estão

programadores em:

1) Python;

2) Java;

3) Android;

4) PHP;

5) HTML/JS;

6) C e C#;

7) .Net; e

8) etc. 

DESENVOLVEDOR HIGH-CODE



Emissão Fiscal Sistemas Web 

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

Aplicativos Móveis

Disponibilizamos diversos
sistemas web
comercializados com
licença SAAS. 

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

Temos diversos sistemas
com emissão de
documentos fiscais.

Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.



Na edição da Revista Carreiras TI, do mês

de Outubro, o artigo “Você é produtivo?”

trouxe à reflexão a importância de medir a

produtividade pessoal e individual, como

fator de equilíbrio entre tirar o máximo de

proveito de um dia de trabalho e a

eficiência dos resultados obtidos. O artigo

apresentou algumas dicas de como

pequenas mudanças contribuem para

eliminar as distrações e aumentar a
produtividade.

Como medir a produtividade pessoal –
Encontre seus indicadores

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-Desaprender-
Reaprender

Dando continuidade à reflexão, veremos

algumas dicas sobre como medir os
níveis de produtividade pessoal.
A charge a seguir retrata uma paródia

sobre a produtividade de um funcionário

de um escritório, diante da sua chefe,

atônita com o atraso:



De alguma forma, todos procuramos
justificar nossa produtividade... Ou nossa
ineficiência, como no caso da charge...
Para medir o nível de produtividade
individual precisamos, em primeiro lugar,
monitorar o que fazemos. 

Os especialistas em Gestão do Tempo
sugerem duas técnicas que auxiliam na
medição da produtividade pessoal

1)    Controle de tempo
 

A primeira técnica, considerada a mais
importante, e mais simples, é monitorar o
tempo e as atividades realizadas ou a
realizar. Isto pode ser feito por meio das
anotações das atividades em um caderno
ou por meio do cadastro delas em um
aplicativo ou sistema, registrando as
atividades realizadas a cada hora ou
frações do tempo. 



Alguns exemplos incluem: 

- anotar como são gastas cada hora no

trabalho;

- o tempo de pausa para o almoço;

- as pausas para ir ao banheiro;

- tempo gasto lendo e respondendo aos e-

mails; e 

- até mesmo o tempo utilizado nas redes

sociais...

2)    Medindo a produção

A aplicação da segunda técnica é decorrente

da primeira. Com uma lista de

tarefas/atividades consideradas importantes,

definidas para realizar em determinado espaço

de tempo, devem ser marcadas aquelas que

foram concluídas com êxito. 

Por exemplo, se foram anotadas cinco

atividades para aquele dia na lista de tarefas e

se três delas foram concluídas com sucesso,

isso indica que o nível de desempenho

pessoal, para aquele dia, foi “produtivo".

Outra sugestão para medir o percentual de

produtividade pessoal é obter o resultado da

divisão do tempo total pelo tempo gasto de

forma produtiva vezes 100. 

Por exemplo, se em um regime de trabalho de

8 horas diárias, excluindo o tempo para

almoço, 6 dessas horas foram consideradas

produtivas, o percentual da produtividade

será: 6/8 x 100%, obtendo o indicador de 75%.

Bom resultado para o dia!

Uma pesquisa realizada no Reino Unido

identificou que, um “trabalhador médio” de

atividades de escritório, só tem 2 horas e 23

minutos de produtividade ao longo do dia...

Fonte:

How Many Productive Hours in a Work Day?

Just 2 Hours, 23 Minutes...

(vouchercloud.com)

Aí está uma boa motivação para medir a

produtividade...

Como podemos melhorar nossa produtividade

pessoal?

Seguem algumas dicas e sugestões para

descobrir como otimizar os níveis de

produtividade individual e pessoal. 

a)  Direcionar as atividades
O que fazer:

- deixar para o período matutino aquelas

tarefas que exigem mais pensamento e

concentração; 

- considerar fazer as reuniões, as ligações

telefônicas e as respostas de e-mails para a

parte da tarde;

- priorizar as tarefas por projetos, evitando se

dedicar às atividades de vários projetos ao

mesmo tempo.

b) Utilizar o “Método Dominó”
O chamado “Método Dominó” sugere ordenar

e priorizar as atividades com maior tendência e

possibilidade de procrastinação. 

O que fazer:

- colocar as tarefas consideradas “mais

pesadas e difíceis” como prioridades para

conclusão, se possível para o período da

manhã;

- destinar as demais tarefas para o período da

tarde;

- o efeito dominó consiste na eliminação das

tarefas candidatas à procrastinação e em

seguida as demais.

https://www.vouchercloud.com/resources/office-worker-productivity


c) Levantar-se mais cedo para planejar as

atividades do dia

Com certeza, esta dica não se aplica a

qualquer um, mas muitos executivos a têm

adotado nos últimos anos, como acordar

às 5 horas... 

A técnica vem sendo bastante difundida

porque foi constatada que a mente está

mais produtiva, eficiente e não concorre

com outras distrações bem cedo, pela

manhã.

O que fazer:
- levantar-se mais cedo e fazer uma lista do

que precisa ser realizado naquele dia,

destacando-as de acordo com a

importância e a urgência;

- refletir sobre as atividades importantes e

que demandem tomadas de decisões.

Anotar e destacar o que precisa ser feito

ao longo do dia.

d) Agrupar as tarefas por categorias 

O que fazer:

- separar e reunir as tarefas e atividades

semelhantes ou por conjunto de tarefas

similares;

- agrupar as atividades de acordo com a

quantidade ou necessidade de atenção

que elas exigem;

- eliminar a troca de contexto entre

atividades e a execução de várias tarefas

diferentes ao mesmo tempo.

Como podemos constatar, essas dicas são

úteis para a maioria das pessoas. 

A mudança de hábitos e a adaptação das

rotinas de trabalho contribuem para:

- a economia de energia física e mental;

- auxiliar a manter o foco no que é

realmente importante; e

- estabelecer melhores hábitos de

produtividade. 

E aí, está disposto a medir sua

produtividade pessoal?



Tecnol
Solar

Economize até
95% de energia
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Faça um
orçamento sem
compromisso!
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Olá caro leitor!

Hoje nós vamos falar sobre o conceito de defesa

em profundidade e como ele se aplica na

implementação da segurança cibernética de uma

organização.

Mas qual é o conceito de defesa em
profundidade?

Bem, quando falamos em segurança cibernética é

comum pensarmos em firewall, sistemas de

prevenção de intrusão, anti malwares ou outros

mecanismos de proteção contra ataques

maliciosos. Contudo, não é possível garantir

segurança utilizando apenas estas ferramentas.

Pois é, há muito mais coisas envolvidas na

segurança cibernética de uma organização.

Na perspectiva da garantia do máximo de

resiliência cibernética, a estratégia de implantar

diversas camadas de segurança, envolvendo

diferentes mecanismo sobrepostos ficou

conhecida como Defense-in-Depth, ou Defesa em

Profundidade.

Apenas por curiosidade, o termo tem origem na

estratégia militar, também chamada de defesa em

profundidade e cujo objetivo é o de atrasar o

avanço de um ataque.

E o que é arquitetura de defesa em
profundidade?

Os mecanismos utilizados no conceito de defesa

em profundidade envolvem, tecnologias,

processos e pessoas e passa pela implementação

de controles. Assim, passa pelo uso de firewalls,
detectores de intrusão, configuração de

equipamentos, capacitação de recursos

humanos, chegando até a manutenção de

equipes de resposta a incidentes de segurança.

Bom, a forma como isso tudo é organizada é

chamada de Arquitetura de Defesa em

Profundidade e seu objetivo é garantir o máximo

de resiliência cibernética a uma organização.

E o que são esses controles em uma
arquitetura de defesa em profundidade?

A arquitetura de defesa em profundidade é

baseada em controles que buscam proteger os

aspectos físicos, técnicos e administrativos da

infraestrutura de tecnologia da informação da

organização.

Sobre os objetivos destes controles podemos

sintetizá-los assim:

Controles físicos - incluem medidas de

segurança que impedem o acesso físico a

infraestrutura de tecnologia da informação da

organização, como portas, fechaduras

biométricas, sprinkler e até guardas armados.

ARQUITETURA  DE  DEFESA  EM  PROFUNDIDADE

UMA  ARQUITETURA  NECESSÁRIA

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/

SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA

Prof. Adão dos Santos

http://linkedin.com/in/adaosantos/


Controles técnicos - estes incluem medidas de segurança que protegem a infraestrutura de

tecnologia da informação da organização usando hardwares ou softwares próprios para isso, como

os appliance de firewall ou um dispositivo especializado em detecção de malwares, como os

antivírus.

Controles administrativos - são medidas de segurança que consistem em políticas e processos

direcionados a colaboradores da organização, como assinatura de termos de confidencialidade,

campanhas de conscientização em segurança da informação entre outras.

Fonte: www.exabeam.com

Figura 1 -  – Arquitetura de defesa em profundidade

http://www.cert.br/csirts/brasil/


Qual relação de defesa em profundidade com defesa em camadas?

Bem, a ideia é basicamente a mesma, entretanto camadas são pontos de controles mais específicos em uma

infraestrutura de tecnologia da informação.

Quais são as camadas de proteção de uma infraestrutura de tecnologia da informação?

Não há um rol exaustivo, pois a implementação de cada camada depende do negócio da organização e do

valor dos seus ativos, afinal o valor do investimento em segurança não pode ficar maior do que o valor do

bem protegido, contudo as camadas mais comuns são:

Defesa de endpoint  - em geral envolvem a adoção de tecnologias de antivŕus e anti-spam.

Proteção de dados – normalmente por meio do uso de mecanismos que garantem a confidencialidade,

autenticidade, integridade e disponibilidade dos dados. Nessa camada são usadas ferramentas de backups,
hashing e criptografia de dados.

Defesas de perímetro – inclui o uso de firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusão,

implementação de zonas desmilitarizadas e uso de VLAN (Virtual Local Area Network).

Monitoramento e prevenção – em geral utiliza recursos de armazenagem de logs e correlacionadores de

eventos, além de manter rotinas de auditoria de atividade de rede, busca por vulnerabilidades e treinamento

e conscientização sobre segurança da informação.

Figura 1 - Defesa em camadas
Fonte: www.gotyoursixcyber.com



Quais são as vantagens da abordagem de defesa em profundidade?

 A maior vantagem talvez seja a existência de múltiplas barreiras de segurança, o que tornaria o trabalho do

atacante muito mais complicado. Também não podemos esquecer que neste modelo a organização pode

aplicar maior controle em um nível permitindo mais flexibilidade em outro, sem que haja uma degradação

significativa na segurança.

E quais são as desvantagens da aboradagem de defesa em profundidade?

Com certeza há inúmeras desvantagens sobre a ótica de cada organização, contudo a defesa em

profundidade pode levar a uma sensação de segurança que pode fragilizar a arquitetura de segurança na

medida em que níveis de segurança vão sendo flexibilizados. Isso pode ocorrer por que pode existir a ideia

que se pode afrouxar a segurança em um nível que esta será garantida em outro o que a depender da

integração dos processos da organização pode representar sérios riscos a segurança.



Lançamento

Prof. Adão
dos Santos

https://cybersecurity.ewsistemasti.com.br/mffrt/

https://cybersecurity.ewsistemasti.com.br/mffrt/




Para aqueles que buscam um excelente endereço para
o seu Escritório Virtual em Brasília, nos também

oferecemos esse serviço.

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

em você!

Coworking em Brasília

ESCRITÓRIO VIRTUAL EM BRASÍLIA

(61) 2107-9400



FALE CONOSCO!

(61) 4042-0701 

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

COMO CRIAR SEU

PORTAL EAD PARA

PROFESSOR?

FALE CONOSCO!

(61) 4042-0701 



SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB

Tenha a gestão do seu escritório

ADVOGADO

VALORES MENSAIS 
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701

https://ewsistemasti.com.br



#Carreiras TI

APP CARREIRAS TI

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

https://revistacarreirasti.glideapp.io

#Edições

#Matérias

#MENU

##Equipe

#Programas

#Revista

#Vagas #PodCast

#ABAS

#Eventos

#Fale Conosco

...Excelência... 

app ->

#TV WEB
#Avisos

#Realização

https://revistacarreirasti.glideapp.io/


Livros para Product Owners

Novidades em TI
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.

Prof. Fernando Gonçalves



 A Startup Enxuta 
por Eric Ries (Autor) - Edição
Português

Um bom livro para entender sobre
validação de hipóteses. A startup
enxuta é um modelo de negócio que
vem sendo amplamente adotado ao
redor do mundo, mudando a maneira
como as companhias idealizam seus
produtos e serviços.
 

Livros para Product Owners

 Product Backlog Building: 
Um guia prático para criação e
refinamento de backlog para
produtos de sucesso
por Fábio Aguiar e Paulo Caroli
(Autores) – Edição Português

Um livro para entender como chegar
ao backlog do produto? Como
construir algo que tenha valor? Como
encontrar a real necessidade do
cliente? Como definir o que é
prioridade no primeiro momento?
Como refinar os itens do backlog?
Movido pelo objetivo de clarificar esse
caminho muitas vezes complexo.

 



Value Proposition Design – Como
construir propostas de valor
inovadoras
por Osterwalder Alex, Pigneur Yves e
Bernarda Greg (Autores) – Edição
Português

Um livro que explica como usar o
Canvas da Proposta de Valor” para
desenvolver, testar, lançar e gerenciar
os produtos e serviços que se
adaptam às necessidades dos
clientes.

Livros para Product Owners

Do sonho a realização em 4 passos
por Steven G. Blank (Autor) – Edição
Português

Um livro que escreve passo a passo
uma estratégia para estruturar vendas,
marketing e o desenvolvimento de
negócios de um novo produto ou
empresa.

 



Scrum – Gestão Ágil para Projetos de
Sucesso
por Rafael Sabbagh (Autor) – Edição
Português

Descreve diversas práticas de Scrum
que podem ajudar as organizações a
entregar valor frequentemente para
seus clientes, reduzindo desperdício e
aumentando a qualidade, visibilidade
e produtividade.

Livros para Product Owners

Kanban: Mudanca Evolucionaria de
Sucesso Para Seu Negocio de
Tecnologia: Mudança Evolucionária
de Sucesso para seu Negócio de
Tecnologia
por Donald G. Reinertsen e David J.
Anderson (Autores) – Edição
Português

Um livro que apresenta o Método
Kanban, porque eu gostaria de usar
kanban? como identifico
oportunidades de melhoria e o que
devo fazer em relação a eles?

 



Sprint. O Método Usado no Google
Para Testar e Aplicar Novas Ideias
em Apenas Cinco Dias
por Jake Knapp (Autor) – Edição
Português

Um livro que apresenta como inovar?
Por onde começar? Como montar uma
boa equipe? Que forma terá uma ideia
quando for colocada em prática? São
muitas as perguntas que martelam na
cabeça de quem precisa tirar ideias do
papel, mas já existe um caminho
infalível para responder a todas elas
rapidamente: o sprint.

Livros para Product Owners

KAvalie o que importa: Como o
Google, Bono Vox e a Fundação
Gates sacudiram o mundo com os
OKRs
por John Doerr (Autor) – Edição
Português

Um livro que apresenta como o
sistema de Objetivos e Resultados-

chaves (OKRs) formou gigantes da
tecnologia, como Intel e Google, a
alcançarem um crescimento
exponencial - e como ele pode ajudar
qualquer organização a prosperar.

 



Comece pelo porquê: Como
grandes líderes inspiram pessoas e
equipes a agir
por Simon Sinek (Autor) – Edição
Português

Um livro que apresenta como pensam,
agem e se comunicam os líderes que
exercem a maior influência, e também
descobrirá um modelo a partir do qual
as pessoas podem ser inspiradas,
movimentos podem ser criados e
organizações, construídas. E tudo isso
começa pelo porquê.

Livros para Product Owners

Sprint a Sprint: Erros e acertos na
transformação cultural de um time
ágil
por Mary Provinciatto (Autor) – Edição
Português

Um livro que apresenta os erros e
acertos de um time ágil, acompanhe
tudo o que aconteceu Sprint a Sprint e
encontre o caminho para a melhoria
contínua.

 



Seu portal +
sistema web 

Odontologia

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

VALORES MENSAIS 
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

(61) 4042-0701

https://ewsistemasti.com.br



A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA

COMPUFOUR 4

PARCERIA COMERCIAL

LÍDER  EM SISTEMAS FISCAIS 

 

https://compufour.ewsistemasti.com.br 

https://compufour.ewsistemasti.com.br/
https://compufour.ewsistemasti.com.br/


Ambiente Virtual

SCPA - Sistema Comissão Própria de Avaliação

HT TP S : / / S C PA . N E T . B R

Faça avaliações da Faculdade por meio do SCPA.

Gráficos

Consultas

Avaliações Relatórios

https://scpa.net.br/


 Não existe uma confirmação que seja coerente

quanto ao local onde o dinheiro foi criado,

alguns relatos falam na Grécia, e outros na Lídia

(atual Turquia), mas ambas por volta do Século

VII a.C. (Antes de Cristo), antes da invenção do

dinheiro qualquer bem era moeda de troca,

couro, peixe seco, sal grosso, tabaco, entre

outras coisas. Quando era de interesse de

alguém um item que pertencia a outra pessoa,

ela oferecia ao proprietário do seu alvo de

desejo um item que ele tinha para usar como

moeda de troca. O dinheiro na forma de

cédulas que hoje conhecemos e carregamos

na carteira não existia ainda, imagina da forma

atual em cartões magnéticos de crédito/débito

ou as cripto moedas (bitcoins) tão faladas

nestes últimos tempos. Por tanto, monetizar o

que lhe interessava ou o que você possuía era

feito em forma de troca de bens. Em sua

criação, na Grécia, eram peças de metal

forjadas com peso e valor definidos, valores de

cunho oficial, assim era dado a estas peças

uma garantia de valor. No ano de 960 na China

foi a primeira vez que se ouviu falar da aparição

de cédulas, mas como não foi repassado aos

outros países caiu em desuso e voltou as peças

de metal, apenas em 1661 na Suécia apareceu

a versão atual de monetização em forma de

cédulas que enfim se popularizou e assim

usamos até hoje.

ONIOMANIA  -  CONSUMIDOR
COMPULSIVO,
CONSUMISMO  

Por Wislen Paiva - 
(Escritor, poeta, compositor, músico e

discente de Psicologia)
 



 O dinheiro no mundo capitalista é uma

peça chave, a mola mestre, algo que

todos precisam e querem, ele por si só já

remete o poder, o ter, uma sensação que

pra muitos é inexplicável, um prazer

incomparável. E desde que se começou a

vender que a felicidade é associada a

possuir isso ou aquilo, e as marcas

viraram alvo de cobiça e desejo, as

pessoas perderam o senso e não medem

esforços para possuir o que a mídia lança

como sendo o top do momento, o que é

imprescindível para você. Ligando o

possuir a felicidade, ao prazer.

 Consumidor é o nome dado às pessoas

que adquirem produtos para seu

consumo, roupas, alimentos, vestuário,

etc... isso dentro das necessidades

básicas do ser humano, mas dentro desta

denominação existe uma grande fração

de pessoas que são consumidores

compulsivos, este consumo exagerado e

desproporcional pode ter sido encadeado

por emoções e traumas adquiridos, onde

o gatilho que proporciona prazer

naquelas pessoas só são exercidos

quando elas estão comprando,

mascarando suas angústias e frustrações.

Quando as suas expectativas são

depositadas no consumo desta forma, as

coisas perdem o significado, aquelas que

não tem preço podem deixar de ser

apreciadas por este motivo, como as

reuniões familiares, o “happy hour” com

amigos e colegas de trabalho, entre

outras coisas. 

 Podemos ver este fenômeno no filme

“Delírios de consumo de Rebecca”, a

protagonista vive atolada em dívidas

intermináveis que a atrapalha em tudo,

relações com os amigos, com a família, com

o trabalho, ela compra compulsivamente

de um tudo, desse tudo muita coisa sem

necessidade alguma, sem nem ter tido

vontade de possuir aquele tal produto

antes, mas como estava na loja e tinha o

bendito cartão de crédito, já foi, já era.

Quando via já estava em casa olhando

aqueles produtos adquiridos, era a compra

só por comprar, sem nada que justificasse,

isso à remetia como a conquista de uma

medalha de ouro nas olimpíadas para um

atleta, é algo assim fora do normal,

imensurável.

 O mundo moderno trouxe a praticidade,

com as redes sociais sem sair de casa, 

 você até  pede cartão de crédito, abre

conta em banco, compra em lojas de

departamentos de um tudo e recebe no

conforto de seu lar, e as redes sociais com

seus imperdoáveis algoritmos coloca na

sua tela aquilo que pode lhe interessar e

lhe induz de uma maneira que você nem

percebe, se você fizer uma pesquisa sobre

maquiagem no google ou qualquer outro

lugar linkado com as redes sociais, os

algoritmos invadem durante dias com

anúncios e promoções daquele tipo de

produto que você pesquisou, é um

verdadeiro bombardeio de iscas esperando

apenas fisgar mais um e fazer outra venda.



O comportamento do consumidor compulsivo

se assemelha com o do comedor compulsivo,

já que toda compulsão vem de uma exigência

interna que leva a pessoa ao ato de compelir,

que o leva a realizar uma certa coisa, ou agir

de uma certa forma, numa atividade excessiva

e repetitiva, na tentativa de evitar uma aflição,

preocupação. Este comportamento é

destinado inconscientemente pela pessoa

para reduzir seu desconforto psíquico, que

pode ter sido gerado por uma ansiedade ou

depressão. A pessoa com “Oniomania”

(consumismo) também pode ter outros

transtornos associados além da ansiedade e

depressão, tais como: Bipolaridade, TOC –

Transtorno obsessivo Compulsivo, apesar

dela se encontrar com este tipo de transtorno,

não faz por que simplesmente quer, é uma

necessidade que sentem onde precisam fazer

de qualquer jeito, de qualquer forma, custe o

que custar, não mede esforços e não se

preocupando com circunstâncias e

consequências. Um impulso que o domina,

esta compulsão só se torna uma doença

mental quando interfere em seu cotidiano,

sua rotina, colocando a pessoa em risco,

principalmente em risco de saúde.

“No caso da compulsão pelo consumo, o

alívio da ansiedade está relacionado à

incorporação de determinado produto através

da compra – “preciso ter”, “tenho que

comprar” – são pensamentos recorrentes que

visam desviar a atenção dos verdadeiros

motivos causadores da ansiedade.” (Juliana

Spinelli Ferrari)

“Quem nunca perdeu o sono graças a um

boleto atrasado que atire a primeira pedra. De

acordo com pesquisas realizadas pelo Serviço

de Proteção ao Crédito (SPC) e pela

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas

(CNDL), 80% das pessoas inadimplentes

sofreram impacto emocional negativo por

conta das dívidas. Na pesquisa, realizada no

primeiro semestre do ano passado, o

sentimento mais comum foi ansiedade,

mencionada por mais de 60% dos

entrevistados. Os brasileiros participantes

também falaram sobre estresse, irritação,

tristeza, desânimo, angústia e vergonha”.

(Rafaela Baião, Jornal Estado de Minas)



Para a psicanálise as compulsões seriam, uma

insistência do real da pulsão, do caráter acéfalo da

pulsão, aquilo que da pulsão não passa por

nenhuma representação. O objeto de gozo, ele em si

não tem representações suficientes para a pessoa,

sendo assim ela não pode assimilar a importância

disso, simplesmente se vê atraído pelo objeto parece

até um ímã, é uma forma de preencher aquele

determinado vazio. Sempre temos um real declínio

para o objeto oral primário que nos satisfaz, a pessoa

por exemplo em casos de luto, não consegue situar-

se e usa da compulsão como uma desculpa para

continuar praticando o ato que estabelece o prazer,

o gozo que a satisfaça a ponto de preencher a falta

do ente querido. Durante a vida, a pessoa mantém

uma relação com o seio, que é muito instável, e a

partir das microlesões que são simbólicas, as suas

dificuldades subjetivas da relação com o outro, dos

seus percalços, a pessoa vai lá e compra o que vê

pela frente para acabar com as suas mágoas e

frustrações, com toda a sua angústia, mascarando

sua ansiedade e ou qualquer outro transtorno que

esteja tendo e não admite.

“A sensação de satisfação de ter, mesmo que esta

seja passageira, corrobora com o sentimento de

consumir mais ainda. O consumo compulsivo ou

patológico leva o indivíduo ao endividamento e

muitas vezes a contrair empréstimos para sanar os

gastos. No entanto, como o consumo é

compulsivo, pois o que está em jogo é o mal-estar

que se vive, logo se cai na tentação de novas

compras e o endividamento aumenta, criando,

assim, uma bola de neve que cada vez mais só

tende a crescer. O individualismo que reina

atualmente leva o sujeito a estar e viver

solitariamente, buscando preencher esse vazio no

consumismo e nas mais variadas dependências.”

(Jorge Roberto Fragoso Lins)

Nesta luta contra o prazer e a razão o consumidor

compulsivo precisa de um acompanhamento

psicológico, dependendo do grau também de

acompanhamento psiquiátrico, para encontrar os

gatilhos que a mantém nesta situação e combater

suas frustrações e angústias de uma maneira que a

sua saúde mental não seja mais tão afetada, assim

como sua vida financeira já é. As pessoas com este

tipo de transtorno acaba por estender o problema a

familiares, cônjuges, parentes e amigos, e até

colegas de trabalho e com isso estrangula as suas

relações interpessoais. O que pode desencadear

um novo processo traumático para ela.

 Estabelecer metas financeiras, criar uma série de

obstáculos que você seja impedido de comprar,

uma lista de necessidades é fundamental para não

cair nas mesmas armadilhas, evitar ir aos mesmos

pontos que você já sabe que seu consumo fica

mais obsessivo, tipo loja específica, shopping

center, que aguce sua vontade de comprar.

Desinstalar apps do celular para não correr riscos, e

claro, principalmente aceitar ajuda para que essas

ações sejam realmente feitas, a família é

fundamental nesta ajuda, os amigos também, para

isso assumir a condição é necessário e pedir ajuda

também, começar uma terapia pode ajudar nestes

casos, o quanto antes agir mais rápido pode tomar

as rédeas dessa situação.
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1 Coríntios  13:4-7

O AMOR É PACIENTE, O AMOR É BONDOSO. NÃO
INVEJA, NÃO SE VANGLORIA, NÃO SE ORGULHA. NÃO
MALTRATA, NÃO PROCURA SEUS INTERESSES, NÃO SE

IRA FACILMENTE, NÃO GUARDA RANCOR. O AMOR NÃO
SE ALEGRA COM A INJUSTIÇA, MAS SE ALEGRA COM A
VERDADE. TUDO SOFRE, TUDO CRÊ, TUDO ESPERA, TUDO

SUPORTA. 
 

LEIA A BÍBLIA!

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_13_4-7/
https://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_13_4-7/


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-Desaprender-
Reaprender e Gerenciamento de Projetos;
6) Diversos outros assuntos. 
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NÃO PERCAM!!!
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