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R$ 647,00
ou em até 12x 
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Venha estudar e aprender a desenvolver
sistemas e aplicativos 

https://cursos.ewsistemasti.com.br/ap/

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

Ferramentas e Plataformas no-
code e low-code
Diversos Cursos: 
Profissional Desenvolvedor(a),
Inteligência Emocional,
Bancos de Dados, entre outros...

Aceitamos pagamento via boleto, pix, débito e/ou cartão . 
Emitimos Certificados válidos para as Faculdades

Plataformas: + Glide + Fabapp + Adalo
+ Appgyver + Bubble

Único Curso em 3 Ambientes:
Desktop, web e apps

NO-CODE E LOW-CODE! 
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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


N O V I D A D E S

VISÃO

POR  EDNEWTON  DE  VASCONCELOS

Caro leitor,

Mais um mês está chegando e com ele a

Revista Carreiras TI. Chega com diversos

assuntos importantes e relevantes para sua

carreira profissional. 

Estamos convidando novos colunistas para

escrever em nossa revista, visando

aumentar a área de cobertura das diversas

áreas  abordadas por nós. 

Portanto, para os próximos meses teremos

novidades com novas colunas e novos

conteúdos. Cada colunista tem um ponto

de vista, sempre levando em consideração

a experiência vivida na área de atuação

aderente às boas práticas. 

É esperar para ler... 

Confira a coluna Aprendiz de Psicologia: 

 "Automutilação" com o Wislen Paiva.

Você conhece o que significa

desenvolvimento orientado por

comportamento (BDD)? Então o Prof.
Fernando Gonçalves irá te explicar. 

O Prof. Robson do Nascimento pergunta

se você usa bem o seu tempo? Usa? Veja o

que ele tem para ensinar.  

Você sabia que há técnicas de

gerenciamento de projetos? Quem traz a

resposta é a Profa. Gleice Louise. 

A matéria de capa aborda o assunto de

reflexão de maturidade na segurança da

informação com o  Prof. Adão dos Santos. 

Tenha uma excelente leitura! 



Apresentação
Rinaldo Pitzer Junior é

desenvolvedor, autor, palestrante e

criador de conteúdo sobre Java. Atua

há mais de 10 anos com o

desenvolvimento de soluções Java e

JEE. Apaixonado por tecnologia,

desafios e inovação.

Fale sobre sua formação na área de
TI.
Bacharelado em Sistemas de

Informação, MBA em Engenharia de

Software.

A Tecnologia da Informação possui
uma extensa área de atuação. Por
que você escolheu o
desenvolvimento de software?
Desde o meu primeiro computador eu

já sabia que queria trabalhar nessa

área. Eu era muito curioso em como

criar programas, como era possível

comandar a máquina a fazer o que eu

desejava. Demorei para entender, mas

na faculdade tudo fez sentido.

A área de desenvolvimento foi sempre

o que me trouxe a sensação de

solucionar desafios. Cada problema a

ser resolvido é um quebra-cabeça, e

conseguir criar a solução gera um

sentimento de conquista que me

prendeu nessa área.

ENTREVISTA
Rinaldo Pitzer Júnior

Você teve algum mentor ou inspirador para escolher a
área de desenvolvimento?
Quando criança conheci pessoas que eram formadas na área

e que mantiveram o meu interesse, mas eu sempre fui muito

mais movido pela curiosidade em computadores. Se alguém

tornou isso possível, foram meus pais que desde cedo

conseguiram comprar um computador no qual eu podia

exercitar minha curiosidade.

Como fez a transição de estudante para profissional na
área de TI? Fez estágio? O estágio ajudou para isso?
Fiz um estágio no Banco do Brasil onde pude praticar algum

nível de programação. Não havia um processo de

desenvolvimento de sistemas, mas envolvia a criação de

vários scripts em VBA, o que me ajudou bastante a treinar

minha lógica de programação, organização de código,

criação de componentes e coisas relacionadas.

O estágio certamente me ajudou a conseguir um emprego

posteriormente, e recomendo, fortemente, a quem deseja

trabalhar com programação. Existem muitos estágios que

contratam pessoas da área de TI apenas por "saberem mexer

no computador". Se possível, evite esses estágios e encontre

um onde possa realmente exercitar a profissão na área que

deseja.

Entrevista concedida a Robson do Nascimento

Desenvolvedor, autor, palestrante e criador de

conteúdo sobre java



Quais foram as dificuldades iniciais para
trabalhar como desenvolvedor?
Principalmente o desconhecimento de
frameworks e ferramentas de mercado. Nas
faculdades aprendemos muitos conceitos e, em
alguns cursos, vemos um pouco do processo de
desenvolvimento. Quando fui procurar meu
primeiro emprego me deparei com inúmeras
siglas e nomes de ferramentas que nunca tinha
ouvido falar e que eram essenciais para o
trabalho. Felizmente, a comunidade de
programação é uma grande produtora de
conteúdo, e pude aprender muita coisa a partir
deles. Não digo isso diminuindo o valor da
graduação, que foi muito importante, mas acho
que podemos melhorar alguns pontos na
formação de especialistas de software.

Alguns dizem que trabalhar com
desenvolvimento de software não é uma
função específica: é uma maneira de pensar,
uma metodologia, um estilo de vida. Outros
dizem que o profissional de desenvolvimento
trabalha em um ambiente estressante e difícil.
Você concorda com essas afirmações?
Acho que ser um estilo de vida é algo muito
pessoal. Vejo muitas pessoas que usam a
profissão como a primeira coisa ao se apresentar
e que deixam evidente ao se exporem online e
offline que são desenvolvedoras. Eu considero
que faço isso em algum nível e tenho certeza de
que isso influencia a forma como penso, interajo
e me relaciono, para bem e para mal. Mas, na
minha percepção, a maioria das pessoas não faz
isso.

Quanto ao ambiente estressante, tendo a
concordar. Tirando alguns profissionais que
podem se dar ao luxo de serem mais exigentes
na escolha de onde irão trabalhar, na maioria
dos casos isso é verdade. E o fato de estarmos
em um mercado aquecido, com falta de mão
de obra qualificada, acaba criando ambientes
onde há muito trabalho a ser feito e poucas
pessoas para fazer.Alguns irão destacar que
esse cenário é bom para o profissional, pois via
de regra, eleva os salários, mas com certeza é
algo que, ao mesmo tempo, gera ambientes
mais estressantes. Não é à toa que vemos
tantas pessoas tendo de fazer quantidades
absurdas de horas extras, e muitos sofrendo de
burnout. Nesses casos a importância de uma
boa liderança é ainda maior.

Hoje você é produtor de conteúdo de Java
no YouTube. O que lhe motivou a criar o
canal?
Em 2019 eu estava um pouco desanimado
com meu trabalho principal, sentia que não
conseguia mais resolver desafios como antes
devido a barreiras burocráticas, priorizações e
outros problemas comuns de grandes
empresas. Ao mesmo tempo participei de uma
edição da Campus Party onde comecei a
conhecer novas pessoas da área e a me
relacionar muito mais com a comunidade.
Juntei tudo isso com o fato de que havia
alguns conteúdos que eu procurava e não
encontrava e que já tinha recebido vários
elogios quanto à minha didática, e disso caiu o
canal do YouTube.



Quais são as dificuldades em manter um canal
de conteúdo de TI no YouTube?
São várias. A primeira é que um conteúdo bem-

feito, com boa didática, bons exemplos e bem
explicado, toma bastante tempo de preparação.
Outra coisa é a velocidade com que novos temas
e tópicos surgem. Conforme você cria uma
comunidade, as pessoas querem que você fale
de tudo, o que, claro, é impossível. Bons
equipamentos também ajudam, apesar de não
ser o principal. Hoje, para mim, a maior
dificuldade é mesmo o tempo. Como não é um
trabalho formal acaba sendo algo que faço
apenas no tempo livre, o que às vezes é escasso.

Conte como foi sua experiência de realizar
uma apresentação online na Campus Party
2021.
Eu já havia feito apresentações antes, tanto
online quanto presenciais, então não foi uma
grande novidade. O interessante na Campus
Party é, geralmente, poder falar para um público
mais jovem, também por isso desviei dos
assuntos técnicos que geralmente apresento e
falei um pouco da minha carreira. Foi muito bom
para experimentar um formato novo, rever minha
própria história, e ainda ter a possibilidade de
ajudar aqueles que estão começando.

Como você vê a falta de mão de obra na área
de Tecnologia da Informação no Brasil?
Penso muito a respeito disso e vejo várias
faces da situação. A primeira é que a formação
geralmente é insuficiente. Todos os recém-

formados com quem trabalhei até hoje
precisavam de um nível razoável de treino para
poderem começar a desenvolver sistemas
empresariais, e eu passei pelo mesmo desafio.
Outra face é que as empresas, em geral,
buscam muito mais profissionais em nível
sênior, e tem dificuldade em ajudar na
formação de novos profissionais, ainda mais
tendo em vista o mercado aquecido e a
necessidade por soluções de TI imediatas.
Um lado positivo é que a área de TI emprega
cada vez mais pessoas e pessoas que desejam
aprender uma profissão sabem que a oferta de
vagas está aí. E nada indica que essa
aceleração irá diminuir, pelo contrário, a
previsão para os próximos anos é de uma
necessidade ainda maior de profissionais.



Entendo que isso também mostra para nós,
profissionais antigos da área, que talvez esteja
faltando algum investimento em soluções mais
práticas, mais reutilizáveis, e menos software
sendo criado "reinventando a roda". Todo dia
alguém está criando um software para resolver
um problema que já foi resolvido inúmeras vezes.
Entendo que isso é um assunto que deveria ser
mais debatido.

Que dicas ou sugestões você daria a um jovem
estudante de TI para ingressar no mercado de
trabalho?
Vou fazer um resumo da minha última palestra,
que foi exatamente sobre isso:
Programar é difícil, não desista na primeira vez,
nem na segunda, nem na terceira. Siga em frente,
pois a sensação é ótima quando conseguir.
Estudar é algo que você vai fazer para o resto da
vida, e a prática é a principal parte do estudo.
Pare de se atualizar e você fica para trás em
poucos anos.Aprenda os conceitos do que usa.
Frameworks são interessantes, mas você vai
trocá-los inúmeras vezes durante a carreira.
Entender os conceitos por detrás deles é o que
ajuda nessa troca. Ler a documentação ajuda.

Saia da sua caixinha, em algum momento na
carreira será importante adquirir experiência
em coisas chatas ou desconfortantes, mas que
são essenciais para o crescimento.

Se relacione de verdade, o tal da network. Para
isso é preciso genuinamente se interessar pelo
que outras pessoas têm a dizer.

Abrace as oportunidades que surgirem, são
elas que farão você crescer.

Acompanhe o Rinaldo!

rinaldo.dev
youtube.com/rinaldodev
twitter.com/rinaldodev
github.com/rinaldodev
linkedin.com/in/rinaldodev

http://youtube.com/rinaldodev
http://twitter.com/rinaldodev
http://github.com/rinaldodev
http://linkedin.com/in/rinaldodev




Quem é você? E qual a sua
formação?
Eu sou Marlons Francys dos Santos,

tenho 33 anos, atuo como analista de

sistemas sênior na Coamo

Agroindustrial Cooperativa desde

2013.

Sou formado em Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de

Sistema (2013) pelo Centro

Universitário Integrado (CEI - Campo

Mourão - Paraná), sou Mestre em

Inovações Tecnológicas (2019) pela

Universidade Tecnológica Federal do

Paraná (UTFPR - Campus Campo

Mourão) com o projeto Software para

quantificação via imagens digitais:

determinação do teor de clorofila em

óleo de soja. 

ENTREVISTA
Marlons Francys dos Santos

Afinal de contas, o que é Low Code?
Low Code é um termo criado em 2014 para evidenciar as

plataformas de desenvolvimento de software baseadas em

GUI (Graphical User Interface), ou simplesmente uma

plataforma visual de desenvolvimento que por meio de

interfaces gráficas e drag-and-drop (arrastar e soltar), busca

tornar mais fácil e rápido a construção de soluções, em

comparação ao método tradicional de codificação, por meio

do menor uso de código possível para criar uma solução.

Esse tipo de ferramenta eliminou a necessidade de criar

estruturas, vincular diferentes bancos de dados e as demais

tarefas necessárias para codificação de software.

A principal proposta de Low Code é que por meio das

facilidades apresentadas, até mesmo pessoas sem

conhecimento de codificação podem desenvolver utilizando

as ferramentas.

Recentemente a Consultoria Gartner:

https://www.forbes.com/sites/ilkerkoksal/2020/04/29/the-

rise-of-low-code-app-development/?sh=6651c5036807 

estimou que 65% ou mais dos softwares serão desenvolvidos

a partir dessa plataforma até em 2024.

Entrevista concedida a Fernando Gonçalves 

Minha atuação como Programador Low Code

https://www.forbes.com/sites/ilkerkoksal/2020/04/29/the-rise-of-low-code-app-development/?sh=6651c5036807
https://www.forbes.com/sites/ilkerkoksal/2020/04/29/the-rise-of-low-code-app-development/?sh=6651c5036807


Quais são os recursos de desenvolvimento que
as plataformas Low Code possuem?
Como eu disse anteriormente, Low Code é
funcionalmente diferente da programação
tradicional. E por meio das facilidades que ela
oferece, os recursos que podemos destacar são:
· Interfaces de arrastar e soltar: que é uma
interface fácil e intuitiva, onde os módulos são
arrastados e soltos no local desejado, tornando o
processo de codificação “quase” desnecessário
para funcionar. 
· Também posso mencionar a Modelagem visual,
por meio de uma representação visual o
desenvolvedor é guiado, facilitando o processo
de desenvolvimento. 
· E também Segurança e escalabilidade, já que a
plataforma facilita a criação de um software
seguro e escalável.

Quais são as vantagens do desenvolvimento
em Low Code?
Dentre as principais vantagens, é possível
destacar: 
· Desenvolvimento acelerado devido ao menor
número de linhas de código o que possibilita
encurtar os ciclos de desenvolvimento.
· Aumento de produtividade que está
diretamente ligada ao ponto anterior (quanto
menor o tempo necessário, menor é o custo de
desenvolvimento).
· Alterações em menor período de tempo
· Melhor experiência para clientes. 

Todas estas vantagens estão interligadas, e
por meio delas é que a experiência do cliente
(usuário) melhora, porque sobrando tempo em
outras atividades é possível que os
desenvolvedores otimizem funcionalidades,
aprimorem interfaces e refinem ao máximo a
experiência dos usuários.

Mas, e quais as desvantagens da utilização
de Low Code?
Apesar de todas as vantagens apresentadas,
toda busca por simplificação possui um lado
negativo e eu visualizo que as desvantagens
apresentadas pelas plataformas, são fatores
relevantes para que empresas não optem por
sua adoção. 
Dentre elas destaco:
  • Baixa Customização: ainda é baixo o grau de
personalização embutido nas plataformas.
  • Escalabilidade: mesmo com todas as
facilidades a capacidade de otimizar
performance em software low code ainda é
muito raso.
  • Integração limitada: apresenta uma grande
dificuldade para integração, e com isso pode
ocorrer que as equipes gastem um bom tempo
para tentar solucionar esse tipo de problema.
  • Falta de controle sobre segurança: este é
um ponto interligado a baixa customização,
visto que pode impedir das equipes utilizarem
soluções mais robustas de cibersegurança.



Na sua opinião Low Code é o futuro do
desenvolvimento?
Não. Low Code atende algumas demandas, mas
conforme demonstrado os problemas que essa
plataforma resolve não atende todas as
demandas. Se alguém me perguntar se vale a
pena deixar de estudar alguma área de
programação para estudar Low Code, a minha
resposta é a seguinte: se você tem uma demanda
para isso e tem interesse, vai lá. Mas o melhor
conselho que eu poderia dar seria o seguinte:
estude Low Code e aprenda desenvolvimento,
até mesmo porque uma não depende da outra.

Então, quando o Low Code vale a pena?
Uma das premissas do Low Code é fazer mais
em menos tempo.
Pensando em competitividade, é possível
entregar um MVP enquanto a concorrência
está iniciando a implementação. Por outro
lado, é preciso entender que nem sempre será
capaz de atender uma demanda utilizando-a.
De posse dessas informações tenha em mente
que, de acordo com as desvantagens
mencionadas, é necessário avaliar muito bem
antes de tomar qualquer decisão sobre a sua
utilização, estude bem, compare as opções
para não cometer um equívoco. 
Pois é possível que ao invés de ganhar tempo,
a equipe acabe gastando mais tentando
adaptar a plataforma.
Ou então, utilize Low Code para aumentar a
capacidade produtiva da equipe, por exemplo
um designer UX auxiliando na construção de
front-end, ou então um DEV back-end,
auxiliando na prototipação. 



Algumas opções e como funcionam
Utilizar técnicas de gerenciamento de

projetos é primordial para nortear

quais ações devem ser tomadas para

obter o resultado desejado na gestão

de projetos.

No artigo, dessa edição, abordaremos

diferentes tipos de metodologia de

projetos que podem ser usadas pelo

gerente de projetos tanto na

estruturação do planejamento, quanto

na execução, no monitoramento e no

controle de um projeto. Você vai

perceber detalhes sobre esses tipos de

metodologia de projetos e, com isso,

ter base para escolher o mais indicado

para o seu negócio.

Existem diversas técnicas e

ferramentas para o gerente de

projetos. Mas, você deve verificar qual

metodologia é a mais adequada para o

projeto, produto ou serviço que você

está gerenciando.

Técnicas de gerenciamento de projetos

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

PMBOK;

Extreme Programming;

Gráfico de Gantt; 

PERT;

Kanban;

Scrum;

PRINCE2;

Método do Caminho Crítico (CPM);

Diagrama de Ishikawa.

Cada uma das metodologias abaixo é

utilizada na gestão de projetos. Toda

elas têm técnicas e estrutura de

organização para iniciar, acompanhar,

otimizar, entregar e finalizar um projeto

com qualidade. 

O gerenciamento de projetos é

fundamental para a execução de um

serviço, criação de um produto ou

lançamento de uma campanha, pois ele

reúne todas as partes no planejamento,

contribuindo para um resultado de

qualidade. Citaremos agora, algumas

metodologias em gerenciamento de

projetos.



Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento e Controle

Encerramento

Metodologias de gerenciamento de
projetos:

1. PMBOK
Lançado pelo Project Management

Institute (PMI), o Guia PMBOK agrupa

informações e técnicas sobre gestão de

projetos. É atualmente a maior

referência na área. 

As técnicas apresentadas no guia

compreendem 5 etapas que são

decisivas para a execução da gestão de

projetos. São elas:

O PMBOK é usado por empresas que

contam com projetos longos e com

muitas fases a serem cumpridas. Ele

possui 10 áreas do conhecimento e 49

processos diferentes. As áreas de

conhecimento e os respectivos

processos são divididos em cada uma

das 5 etapas: Iniciação, Planejamento,

Execução, Monitoramento e Controle e

Encerramento. Elas contemplam todos

os stakeholders, área de recursos

humanos, comunicação, gestão de

tempo, custos e muito mais. 

Técnicas de gerenciamento de projetos

Gerenciamento de aquisições do

projeto, 

Gerenciamento da qualidade do

projeto, 

Gerenciamento de riscos do

projeto, 

Gerenciamento do escopo do

projeto, 

Gerenciamento de custos do

projeto, 

Gerenciamento de integração do

projeto, 

Gerenciamento das comunicações

do projeto, 

Gerenciamento de recursos

humanos do projeto,

Gerenciamento de tempo do

projeto, 

Gerenciamento das partes

interessadas.

O PMBOK se adapta melhor a gestão

de projetos de longo prazo, que tem

dezenas de etapas e profissionais

envolvidos devido a sua robustez. 

As áreas abordadas e geridas pelo

modelo de PMBOK estão: 



Remover a complexidade

desnecessária

Colocar um sistema mínimo em

produção ágil e mais. 

Produzir todos os softwares em

pares

Iniciar projetos com um design

simples

2. Extreme Programming (XP)
A principal preocupação do Extreme

Programming (XP) é alcançar o máximo

da satisfação do cliente e a excelência

na qualidade do produto. Ele tem

origem na metodologia ágil de gestão

de projetos. Essa metodologia é

prioritariamente voltada para a gestão

de pequenas equipes e times de TI. 

Os princípios listados abaixo são

postos em prática no XP:

3. Gráfico de Gantt 
O Gráfico ou Diagrama de Gantt aceita

que o gestor separe um projeto em

várias etapas. Ele também pode definir

quantos dias cada etapa vai durar e

quando uma atividade deve ser

iniciada, a partir da atividade anterior.

Técnicas de gerenciamento de projetos

Antes de iniciar o uso dessa ferramenta

é de suma importância definir a data de

início e a data de fim de um projeto,

além de dividir o planejamento em

atividades realizáveis e distribuí-las no

período de execução, de acordo com o

número de dias que cada etapa

precisa. Por isso, uma das grandes

vantagens, é que o Gráfico de Gantt 

 permite uma visão por etapas e uma

visão macro de cada projeto.

Na prática, essa técnica de

gerenciamento de projetos permite ao

gerente de projetos controlar e

acompanhar, visualmente, o

cronograma de planejamento em

gráficos criados em sistemas, como o

Excel ou o MS Project. Dessa forma, é

possível organizar as fases que podem

ser executadas paralelamente e as que

devem começar quando outra acabar. 

4. PERT  
PERT, Project Evaluation Review
Technique, ou Técnica de Revisão de

Avaliação de Projetos, ajuda no

agendamento e coordenação de

tarefas durante a execução de um

projeto e o tempo necessário para

executá-lo. 



Custo e tempo para a execução de um

projeto são os critérios mais

importantes e ajustados técnica PERT.

Essa técnica é muito aplicada em

fábricas e indústrias. O PERT representa

os marcos do projeto em um diagrama

de rede e considera os riscos e os

tempos de conclusão para cada fase. 

5. Kanban
Utilizado para gerenciar estoque e

gestão de produção em linhas de

montagem, foi desenvolvido pela

Toyota na década de 1960. O Kanban é

uma abordagem mais visual para

gerenciar um projeto, o tempo e o

orçamento envolvido.

Esse modelo prevê a entregas

contínuas. Ele pode ser combinado

com a metodologia Scrum,
organizando a qualidade e a

quantidade do que deve e quando

deve ser entregue.

Técnicas de gerenciamento de projetos

6. Scrum
A gestão de projetos de TI se dá muito

bem com a metodologia Agile. Cada

vez mais empresas adotam a

metodologia ágil, ou Agile, para a

gestão de projetos. Esse modelo ajuda

na organização de projetos mais curtos

e, principalmente, com diversas etapas

de curta duração, as sprints, por isso
sua utilização é crescente ente os

gerentes de projetos de TI. 

Como o próprio nome sugere, estamos

tratando de uma metodologia dinâmica

que permite entrega e alteração ágil no

projeto. 

Ele utiliza “pacotes” de entrega que são

denominados sprints. Uma sprint pode
durar uma semana. O Scrum é um

método ágil para gestão de projetos

que divide um projeto completo em

vários microprojetos, micro entregas,

ciclos ou fases.

Com a entrega desses “pacotes”, as

partes interessadas, podem analisar o

que foi desenvolvido e apontar as

alterações necessárias naquela

pequena entrega o que evita

desenvolver todo o projeto para,

apenas no final, observar alguma

necessidade de alteração. 



Por ser flexível, se adapta perfeitamente a projetos realizados em startups, agências

de marketing, empresas de TI, criação de softwares e mais. Ele é um modelo que se

adapta  a empresas que passam por mudanças constantes.

7. PRINCE2
O PRINCE2, ou Projetos em Ambientes Controlados, é uma técnica de

gerenciamento de projetos com muita flexibilidade. O foco está na entrega dos

projetos dentro do prazo e do custo de produção ideal. 

Para cada tarefa há um responsável definido no início do planejamento. Com as

tarefas e expectativas determinadas e compartilhadas, o projeto é iniciado de

maneira ágil e eficiente, com acompanhamento e apoio do gestor. 

A gestão é realizada considerando os sete princípios, temas e processos que

compõem o PRINCE2 e estão listados na Tabela 01.

Técnicas de gerenciamento de projetos

Tabela 01: OS sete princípios, temas e processos do PRINCE2



8. Método do Caminho Crítico (CPM)
Representado por um diagrama linear, o

Método do Caminho Crítico (CPM) é uma

representação visual de todas as tarefas

que precisam ser executadas,

considerando uma linha sequencial

temporal. Criado em 1950, tem como

principal objetivo evitar atrasos e folgas

nos projetos. Com isso, é possível criar e

priorizar tarefas, definir sequências, e

finalizar o processo de maneira mais ágil

e completa.

Essa metodologia de projetos ajuda a

identificar a interdependência entre as

atividades, tendo como base o tempo de

execução de cada uma.

9. Diagrama de Ishikawa
A principal finalidade dessa metodologia

é identificar problemas e, com isso,

avaliar as suas possíveis causas.

Conhecido como “espinha de peixe", o

Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta

visual utilizada para gestão e controle de

qualidade.

Técnicas de gerenciamento de projetos

Ela é utilizada para aprimorar processos

de produção e manufatura. No entanto,

é perfeitamente aplicável como técnica

de gerenciamento de projetos,

ajudando a identificar pontos de

melhoria e quais etapas devem ser

executadas primeiramente para

alcançar os objetivos do planejamento.

O que o gerente de projetos deve fazer

é avaliar qual metodologia se aplica ao

tipo de projeto ou serviço que está

gerenciando. Utilizar a metodologia

certa implica em projetos entregues

com qualidade e satisfação do cliente!

Fonte:
https://www.zendesk.com.br/blog/tecni

cas-gerenciamento-projetos/



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

DESENVOLVEDOR DE APLICATIVOS 



Já falamos sobre diversas profissões,
inclusive sobre desenvolvedor hi-code
e no-code. Agora a bola da vez é a
profissão de desenvolvedor de
aplicativos. 
 

Essa profissão também é conhecida
como desenvolvedor mobile e é
responsável pelo desenvolvimento de
aplicativos e recursos para dispositivos
móveis.

Os aplicativos podem ou não parar
nas lojas da Apple e Google. Porque o
engenheiro Alex Russell e o designer
Frances Berriman da Google em 2015
cunharam o termo PWA - Progressive
Web App, traduzindo é o aplicativo
progressivo web, sem precisar ir parar
nas lojas conforme informado. 

"Há oportunidades também para
desenvolvedores de aplicativos..."

O desenvolvedor de aplicativos não
está livre de linguagens de
programação, lógica, termos técnicos
e etc.

Contudo, precisa ter todo este
conhecimento que geralmente é
aplicado também para o
desenvolvedor web ou de desktop. 

Portanto, não difere dos outros
desenvolvedores. Só que utilizam
algumas linguagens mais apropriadas
na criação e desenvolvimento dos
aplicativos. 

Exemplo claro se for para a loja da
Apple necessidade de alguns recursos
e se for para a Google precisa de
outros e assim por diante. 

Prof. Ednewton de Vasconcelos  

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor. 



Para os aplicativos que vão para
as lojas da Apple e da Google,
costumamos chamá-los de
aplicativos nativos. Porque o PWA
como o próprio nome diz, reflete a
uma aplicação web com
responsividade, ou seja, para ser
acessada de dispositivos móveis
e/ou computadores, tablets etc.
Desta forma não é necessário
colocar o aplicativo PWA nas
lojas.

E quanto aos ganhos? Quanto
ganha este tipo de profissional?

Para o profissional ou estudante
do curso superior na área de TI, o
valor pode chegar na casa dos R$

2.000,00. Após formar e com vasta
experiência este número chega
fácil a casa dos 12k. 



O perfil do profissional além de todo o

conhecimento o mesmo precisa desenvolver

habilidades e competências técnicas que nós

conhecemos por hard skill. 

Vale lembrar que o nível técnico difere para qual

loja o profissional irá desenvolver, se Apple (iOS)

ou Google (Android). 

Pode-se incluir as linguagens:

- Java;

- Android Studio;

- Android Swift;

- C#;

- .NET;

- ASP;

- Unity 3d; 

- Volley;

- Node;

- Java script;

- etc.

A formação pode ser:

- Engenharia de Software;

- Ciência da Computação, 

- Segurança da Informação;

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

mobile
D E S E N V O L V E D O R



Segundo uma rápida pesquisa de mercado, este

tipo de profissional é muito procurado pelas

empresas e atualmente demandam diversas 

 oportunidades de vagas, que não são

preenchidas por falta de profissionais. 

 

Aliás, há muito temos divulgado em nossas

edições a grande dificuldade de conseguir

profissionais altamente capacitados. Está difícil em

encontrar profissionais sem qualificação quanto

mais qualificado.

A conta não está fechando e pelo visto não vai

fechar, pelo menos para os próximos anos.

 

As faculdade forma anualmente cerga de 46 mil

profissionais, há uma carência de mais 70 mil

profissionais. 

Por isso as empresas estão se virando nos 30,

estão migrando para a área de no-code e low-

code, tipo faz você mesmo. 

Veja reportagem na edição especial de setembro

da Revista Carreiras TI. 

 

mobile
D E S E N V O L V E D O R



Então, está decidido começar uma

graduação ou tentar conhecimento

sem uma faculdade?

Essa via de auto conhecimento sem

cursar uma faculdade não é legal. Nós

sabemos que as portas abrem com

dificuldade no mercado de trabalho.

Abrem com dificuldade para quem tem

o curso superior na área, o que dizer de

quem não tem? Praticamente ficam

sem nenhuma oportunidade de tentar

conseguir o tão sonhado emprego.

Bom, seja lá o que você decidir, decida

o que achar melhor, mas leve em

consideração fazer uma faculdade e se

você já está cursando ou já terminou,

então aproveita a onda das

oportunidades e entra para o mundo

de desenvolvimento de aplicativos. 

Quantas pessoas na terra tem um

celular? Será que vai acabar as vagas

de desenvolvedor de aplicativos? 

DESENVOLVEDOR MOBILE



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.



Nas edições dos meses de outubro e

novembro, esta coluna da Revista

Carreiras TI abordou os temas: Você é

produtivo? e Como medir a

produtividade pessoal – Encontre seus

indicadores. 

Seguindo o objetivo da coluna de levar o
leitor à reflexão sobre Aprender –
Desaprender e Reaprender, vamos
abordar um tópico que é uma continuidade
das edições anteriores: como gerenciar
nosso tempo com eficácia!
Todos reconhecemos que gerenciar o

tempo é importante. 

Você usa bem o seu tempo?Você usa bem o seu tempo?Você usa bem o seu tempo?

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

“Definitivamente vou fazer um curso sobre
administração de tempo ... assim que puder
encaixá-lo na minha agenda...” Louis E.

Boone

O gerenciamento do tempo - como

escolhemos usar e organizar nosso tempo

- é algo contra o qual muitos de nós

lutamos. 

Com os recursos tecnológicos disponíveis

a figura do profissional multitarefa se

tornou algo corriqueiro. Além de ter que

realizar suas atividades e tarefas regulares

deve estar conectado muitas horas por dia

ao seu smartphone ou a algum dispositivo

tecnológico que possa responder às

demandas tempestivamente.



A gestão eficaz do tempo permite-nos
aproveitar ao máximo o nosso dia,
realizando tarefas com maior rapidez e
priorizando aquelas que terão mais
impacto.
O bom gerenciamento do tempo:
- leva à obtenção de maior eficiência e
produtividade, 
- contribui para ter menos estresse e 

- cria condições para uma melhor
qualidade de vida pessoal e profissional.
Benefícios do gerenciamento eficaz do
tempo:

1. Alívio do estresse
Fazer e seguir um cronograma de
tarefas contribui para a redução da
ansiedade. Ao marcar itens em sua lista
de “tarefas pendentes”, você verá que
está fazendo um progresso tangível. Isso
o ajuda a evitar o estresse de se
preocupar se as tarefas são ou se serão
realizadas.

 2. Ter mais tempo disponível
Uma boa gestão do tempo pode ajudar a
encontrar algum tempo disponível extra
para dedicar-se a outras atividades no seu
dia a dia. As pessoas que conseguem
administrar o tempo de maneira mais
eficaz, normalmente, encontram algum
tempo para dedicar-se a atividades
pessoais, prática de exercícios físicos ou
hobbies.

3. Mais oportunidades de trabalho (e
não para trabalhar mais)
Saber gerenciar bem o tempo é uma das
qualidades e habilidades que os
recrutadores valorizam. Ter profissionais
que possuem boa capacidade de priorizar
e programar o trabalho é um requisito
desejável para qualquer organização. 



4. Capacidade de realizar objetivos
As pessoas que sabem administrar bem o

tempo são capazes de melhor atingir as metas

e objetivos e têm habilidades para realizá-los

em um período mais curto. Identificar as

técnicas ou estratégias de gerenciamento de

tempo mais adequadas é algo pessoal e muito

individual.

Pessoas diferentes precisam de estratégias
de gerenciamento de tempo diferentes! 
O importante é descobrir um processo que

funcione para você, seja ele qual for.

Algumas técnicas mais utilizadas são:

a. Fazer uma lista de tarefas
Parece óbvio, mas elaborar uma lista de tarefas

pode não parecer uma técnica inovadora, mas

é uma das maneiras mais poderosas de se

tornar mais produtivo. 

As melhores listas de tarefas podem incluir as

tarefas rápidas e urgentes (que podem ser

concluídas em 10 minutos ou mais), as tarefas
operacionais que são as atividades em

andamento e precisam ser realizadas durante

o dia de trabalho e as tarefas mais
trabalhosas que podem demandar dias ou

trabalhos em equipe.

Ter uma lista de tarefas definida ajuda a

mantê-lo em foco sobre o que você realmente

precisa realizar. 

As tarefas que surgirem fora dela serão

consideradas secundárias.

b. Priorize as tarefas com sabedoria
Separe e priorize as tarefas com base na

importância e urgência. Identifique as tarefas

diárias de acordo com a importância e a

urgência. Como fazer isso?

Para as tarefas consideradas:



Importantes e Urgentes: executá-las

imediatamente!

Importantes, mas não Urgentes: decida e

atribua um tempo para quando deve fazer

essas tarefas.

Urgentes, mas não importantes: delegue
essas tarefas, se possível.

Não são urgentes e não são importantes:
deixe-as de lado para fazer mais tarde.

c. Defina um limite de tempo para
concluir uma tarefa
É importante saber definir as restrições de

tempo para concluir as tarefas. Isso pode

lhe ajudar a ter mais foco e ser eficiente. O

exercício de decidir quanto tempo você

precisa alocar para cada tarefa também

pode ajudá-lo a reconhecer possíveis

problemas antes que eles surjam. Dessa

forma, você pode fazer planos para lidar

com eles.

Reserve pequenos períodos de tempo

para tarefas administrativas, como ler e

responder e-mail, agendamento e retorno

de chamadas e períodos maiores para um

trabalho mais detalhado, aprofundado ou

analítico.

d. Considere fazer uma pausa entre as
tarefas
Ao fazer muitas tarefas sem pausas, é mais

difícil manter o foco e a motivação. Permita

algum tempo de inatividade entre as

tarefas para limpar sua cabeça e se

refrescar. A conhecida Técnica Pomodoro
sugere escolher uma tarefa que você

precisa realizar dentro de 25 minutos.

Durante esse período você deverá estar

com foco total na tarefa. Passados os 25

minutos faça uma pequena pausa de

cerca de três a cinco minutos. Levante-se,

tome uma xícara de café, beba água, faça

algo não relacionado ao trabalho para dar

uma pausa para o seu cérebro. 



Ao retornar, selecione outras tarefas a

serem realizadas dentro dos 25 minutos e

repita essas etapas por até quatro vezes.

Depois, poderá fazer pausas mais longas

(de 20 a 30 minutos).

e. Organize-se com o calendário
Utilize seu calendário para um

gerenciamento de tempo de longo prazo.

Anote os prazos dos projetos ou das

tarefas que fazem parte da conclusão do

projeto geral. Pense em quais dias seria

melhor dedicar a tarefas específicas. 

Ter uma programação estruturada é

crucial para entregar o que você mesmo

definiu. Isso irá lhe ajudar a proteger o

espaço para o seu trabalho e estabelecer

uma pressão saudável para realmente

concluí-lo. A alocação de tempo ao longo

do calendário é uma das maneiras mais

produtivas de fazer isso, pois evita que

uma tarefa ultrapasse o seu dia inteiro e

impede que você execute várias tarefas.

f. Elimine as tarefas ou atividades não
essenciais
É importante eliminar as atividades ou

tarefas em excesso para o dia ou a

semana. Determine o que é mais
significativo e que merece sua atenção

especial e seu tempo. 

A eliminação das atividades não
essenciais irá liberar mais do seu tempo

para ser empregado naquilo que for mais

importante.

g. Planeje com antecedência
Certifique-se de começar cada dia com

uma ideia clara do que você precisa fazer -

o que precisa ser feito NESTE DIA.

Considere criar o hábito de, ao final de

cada dia de trabalho, atualizar sua lista de

tarefas para o dia seguinte. Dessa forma,

você começará o dia mais organizado.

Lembre-se que o equilíbrio entre trabalho

e vida pessoal é importante!

Se você puder aprender a gerenciar

melhor o seu tempo e ensinar os colegas

da equipe a administrarem também o

tempo deles de maneira eficaz, todos

ganharão e será mais fácil encontrar esse

equilíbrio.
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Toda organização cujo negócio é orientado por

tecnologia está exposta a ameaças de segurança

e privacidade. Ativos tecnológicos modernos são

capazes, em algum grau, de garantir proteção

contra os ataques à segurança cibernética, mas

esses ativos sozinhos não são suficientes. As

organizações devem garantir que processos,

políticas e o comportamento de seus

colaboradores minimizem ou mitiguem esses

riscos.

 

Atingir a maturidade em segurança da

informação e consequentemente em segurança

cibernética não é uma tarefa fácil. Contudo, é

possível e para isso as organizações conscientes

dessa necessidade adotam estruturas que

ajudam na busca pelas melhores práticas em

segurança da informação. É aqui que entra o

Sistema de Gestão da Segurança da
Informação e é sobre ele que nós vamos falar

hoje.

O que é um sistema de gestão da segurança da
informação?
Para entendermos o que é um sistema de gestão

da segurança da informação, vamos relembrar o

conceito de sistema. Na literatura há uma vasta

discussão filosófica sobre o conceito de sistema,

mas de uma forma geral podemos definir sistema

como um conjunto de elementos integrados e

coordenados que trabalham para atingir um

determinado objetivo.

Assim, um sistema de gestão de segurança da

informação é o conjunto de políticas, processos,

ferramentas (hardwares e softwares) e pessoas

que tem o objetivo de garantir a segurança da

informação em uma organização. Isso inclui a

introdução de métodos, procedimentos e

medidas organizacionais e técnicas que devem

ser continuamente controladas, monitoradas e

melhoradas.

O sistema de gestão da segurança da informação

é uma estrutura de políticas e controles que

gerenciam segurança e riscos sistematicamente.

Esses controles de segurança podem seguir

padrões de segurança comuns, aqueles que se

aplicam a qualquer organização, ou podem

seguir padrões específicos para determinada área

da indústria, como aqueles que só se aplicam ao

mercado financeiro, por exemplo

SISTEMA  DE  GESTÃO  DA  SEGURANÇA  DA  INFORMAÇÃO
REFLEXO  DE  MATURIDADE  EM  SEGURANÇA  DA  INFORMAÇÃO

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/


Toda organização precisa de um sistema de
gestão de segurança da informação?

Estamos vivendo uma escalada global no

número de ataques a segurança de dados em

todas as áreas da indústria moderna.

Considerando os danos financeiros e jurídicos

significativos causados por violações de dados,

todas as organizações que detenham

informações valiosas devem considerar a

implementação de um sistema de gestão da

segurança da informação. Obviamente uma

análise do ROI (return on investment) deve ser

realizada já que o sistema não pode ter um

custo maior do que o retorno que ele vai

proporcionar.

Como implementar um sistema de gestão de
segurança da informação?
Não há uma estratégia única para a

implementação de um sistema de gestão de

segurança da informação, muitas variáveis

devem ser consideradas, como a análise do ROI,

o quanto de recurso se pode investir, o quanto

de recurso material e humano se tem

disponível, a própria cultura organizacional,

enfim são muitas as variáveis a considerar. Mas

de uma maneira geral a estratégia para

implementação desse sistema passa pelos

seguintes passos:

- definição do escopo: a definição do escopo

do sistema é, sem dúvida, uma das principais

atividades na implementação de um sistemas

segurança da informação. É nessa definição

que se encontra os limites e a abrangência do

sistema.

- identificação dos ativos: a identificação dos

ativos é fundamental haja vista que isso

proporciona identificar o que é importante e o

que se deva proteger. Esses ativos podem ser

informações, softwares, serviços e ativos físicos,

como computadores, mas também podem ser

as qualificações, habilidades e experiência dos

colaboradores da organização, assim como

outros ativos intangíveis, como a reputação e a

imagem da organização. O objetivo principal

aqui é identificar os ativos críticos para a

organização, aqueles sem os quais o negócio

da organização pode parar ou sofrer perdas

severas.

- identificação e análise de risco: para a

proteção de seus ativos a organização deve

identificar, avaliar e classificar os riscos. Isso faz

com que a organização tenha condições de

avaliar quais os ativos estão mais expostos e

quais tem maior poder de impacto no negócio

da organização, bem como aqueles cujo risco

podem ser aceitos. Com base nessa avaliação

prioridades são estabelecidas.

Há um padrão de sistema de gestão de
segurança da informação?

Há diversos frameworks que uma vez

implementados contribuem diretamente para o

aumento do nível de maturidade em segurança

da informação de uma organização.  Contudo,

quando se trata de sistema de gestão da

segurança da informação a Norma ISO

27001:2013, no Brasil traduzida para ABNT

NBR ISO/IEC 27001:2013 é a referência. Esta

norma apresenta um guia de como

implementar um sistema de gestão de

segurança da informação.



Manutenção e melhorias do sistema de gestão de segurança da informação?

O sistema de gestão da segurança da informação é implementado para estabelecer capacidades de

gerenciamento da segurança da informação através de uma visão holística, no entanto a rápida evolução

tecnológica exige que as organizações promovam melhorias e evolução em suas políticas e controles de

segurança.

Para atender à necessidade de evolução e melhorias a ISO 27001 apresenta um modelo baseado no Ciclo

PDCA (Plan, Do, Check e Act).

Figura 1 - Ciclo PDCA
Fonte: www.rubeus.com.br

O Ciclo PDCA é uma importante ferramenta de gestão, em relação ao sistema de gestão da segurança da

informação sua aplicação ocorre da seguinte forma:

Plan: nesta fase são identificados os problemas e coletadas as informações úteis para avaliar o risco de

segurança. Nela também são definidas as políticas e processos que podem ser usados para abordar as

causas do problema. E, por fim aqui também são desenvolvidos os métodos para o estabelecimento do

processo de melhoria contínua nas capacidades de gerenciamento de segurança da informação.



- Do: aqui são implementadas as políticas,

processos e procedimentos técnicos de

segurança planejados anteriormente.

- Check: fase constante onde se monitora a

eficácia e eficiência das políticas, processos e

controles do sistema. Aqui também se avalia os

resultados, bem como aspectos comportamentais

associados aos processos do sistema de gestão

da segurança da informação.

- Act: nesta fase o esforço é concentrado em

melhorar aquilo que fora implementado. Todos os

resultados devem ser documentados, isso servirá

de subsídio para uma nova iteração no ciclo.

Por fim, a adoção de um sistema de gestão da

segurança da informação é um indicativo claro do

nível de maturidade que uma organização

pretende alcançar. Ao implementar o sistema

baseado na ISO 27001, a maior parte dos domínios

e controles necessários a um bom nível de

segurança serão cobertos, garantindo o mínimo

de segurança no tratamento da informação, ativo

principal da maioria das organizações modernas.

Até a próxima pessoal!



Lançamento

Prof. Adão
dos Santos

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

https://cybersecurity.ewsistemasti.com.br/mffrt/
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Desenvolvimento orientado por
comportamento (BDD)

Novidades em TI
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do Recife – CESAR SCHOOL. Especialista em Programação Orientada a Objeto pela
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Anhanguera. Com mais de 10 anos de experiência na área de docência em Sistemas

de Informação. Atualmente é Scrum Master na Engesoftware Tecnologia.
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Neste artigo, veremos uma técnica ágil
conhecida como o Behaviour Driven
Development (ou BDD).
Uma estratégia de teste deve ser uma
implementação considerada
cuidadosamente com um equilíbrio entre o
tempo gasto e os benefícios recebidos.

O que é BDD?

Behaviour Driven Development (BDD ou
Desenvolvimento Orientado por
Comportamento) é uma técnica de
desenvolvimento de software que se baseia
em um ciclo curto de repetições.
Encorajando a colaboração entre
desenvolvedores, QA e negócios, relaciona-

se com o conceito de verificação e
validação.

Em ambientes Ágil, o BDD desempenha um
papel vital porque incentiva fortemente o
uso de metodologias Ágeis durante o
desenvolvimento e teste.

O BDD consiste em ciclos de um conjunto
de etapas a seguir:
1.    Identifique o recurso de negócios;

2.    Identifique cenários sob o recurso
selecionado;

3.    Defina as etapas para cada cenário;

4.    Execute o recurso e falhe;

5.    Escreva o código para fazer as etapas
passarem;

6.    Refatore o código, crie uma biblioteca
de automação reutilizável;
7.    Execute o recurso e passe;

Gere relatórios de teste.

Desenvolvimento orientado por comportamento (BDD)

O BDD é uma derivação do TDD, mas os
testes são baseados principalmente no
comportamento dos sistemas.

TDD encoraja designs de código simples e
inspira confiança (Beck, 2003). Deste modo,
não é apenas a equipe de desenvolvimento
que escreve os cenários de testes, ou seja,
nesse processo da escrita dos casos de
testes são envolvido o Product Owner (PO),
o Quality Anlyst (QA) e o Developer. Assim
os melhores resultados são obtidos na
descrição dos casos de testes.

Uma abordagem Dado-Quando-Então é
normalmente usada para escrever casos de
teste.
Enfim, busca-se respostas para algumas
questões, como:

 



Reforçando, portanto, a facilidade trazida
pelo BDD na comunicação, veja um
modelo de testes do BDD em que cada
cenário é dividido em 3 blocos:
 

Dado: dado um determinado contexto
(tem-se determinada reação);

Quando: quando ocorrer algo;

Então: então se espera algo.

Exemplo 1:
Dado uma nova promoção, quando ela for
lançada oficialmente, então será enviada
uma notificação a um determinado grupo.

Exemplo 2:
Dado: um certo cenário
Quando: uma ação ocorre
Então: Esta deve ser a saída
Dada uma tela de login do iOS:

Desenvolvimento orientado por comportamento (BDD)

Exemplo 3:
Dado: O usuário não inseriu sua senha no
formulário
Quando: O botão enviar é pressionado
Então: Uma mensagem de falha de
validação deve ser exibida

 Os praticantes de BDD então usam esse
vocabulário para criar um idioma
específico de domínio que podem usar
para codificar testes de sistema, como
Testes de Aceitação do Usuário.
Cada teste é baseado em uma história de
usuário escrita formalmente especificado.
(Uma linguagem onipresente é um
vocabulário compartilhado por todas as
partes interessadas.)



Exemplo:
1) História: Transferência de dinheiro;

2) Como usuário;
3) Desejo enviar dinheiro. 
Quero que os saldos da conta corrente
sejam atualizados. 
Dado que eu tenho R$ 1.000,00 em meu
saldo. 
Quando eu transferir R$ 100,00 para a
conta corrente de destino.
Então eu deveria ter R$ 900,00 em meu
saldo.
 

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.

Independentemente de você praticar ou
não todo o processo de BDD, ele contém
muitas ideias e práticas excelentes que não
devemos perder de vista. Especificamente:
·      A formação de um vocabulário
compartilhado que os engenheiros e as
partes interessadas podem usar para se
comunicar com eficácia sobre as
necessidades do usuário e as soluções de
software.
·      A criação de histórias de usuário e
cenários que ajudam a formular critérios de
aceitação e uma definição de pronto para
um determinado recurso do software.
·      A prática de colaboração entre usuários,
equipe de qualidade, equipe de produto e
engenheiros para chegar a um consenso
sobre o que a equipe está construindo.

Desenvolvimento orientado por comportamento (BDD)

Quais são as vantagens ao escolher o
BDD?
·      Critérios de aceitação: podem ser
estabelecidos antes do desenvolvimento.
·      Definição do o comportamento do
software: mudança para um nível mais alto
de abstração (para que mais funções de
trabalho possam escrever testes);

·      Melhoria Da Comunicação: geralmente,
cada pessoa da equipe trabalha em uma
etapa quando se refere a um software.
Contudo, com o BDD, developers e
testadores (as) trabalham integrados.
Assim, a metodologia gera mais
compartilhamento de conhecimento.
·      Visão do Todo: com o trabalho
realizado de forma integrada, tem-se uma
visão de todas as etapas do processo de
desenvolvimento e testagem do software.
·      Documentação Dinâmica: as equipes
podem documentar mais facilmente o
sistema, sem gastar um esforço adicional
para isso.

REFERÊNCIAS
Toad Word. Disponível em
https://www.toadworld.com/platforms/orac
le/b/weblog/archive/2017/03/23/testing-in-

an-agile-development-environment-tdd-vs-

bdd. Acesso: em 20/11/2021.
Apresentando o BDD. Dan North.
Disponível em: 
 https://dannorth.net/introducing-bdd/.
Acesso: 20/11/2021
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Vou começar este novo e preocupante assunto

com esta narrativa. “Maria, o que houve? O que

está te causando tanta dor assim? O que te leva

a fazer isso com você mesma, minha filha?”.

Dolores, a mãe, pergunta para a filha ao

perceber as marcas de cortes em seu corpo,

sem entender por que ela faz isso consigo

mesma, qual a motivação desta criança? O que

ela realmente pretende com isso? Maria se

automutilava por ser gordinha e por isso sofria

bullying na escola e entre as crianças do

condomínio onde morava, por achar que não

se encaixava nos padrões sociais de beleza

como: “o bonito é ser magra”, ela começou a

ter um processo depressivo, se isolando no seu

mundo particular, tentou de tudo até bulimia,

mas o seu problema com a balança só

aumentava, a compulsão alimentar

potencializou-se por causa do bullying. 

 AUTOMUTILAÇÃO

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

discente de Psicologia)
 



Dolores começou a se perguntar

angustiada: Em que ela errara? Onde e

quando ela deixara escapar pelas mãos a

sua filha querida? Agora que sua Maria

está com 11 anos foi que realmente a

percebeu, viu que nunca a tinha visto de

verdade, e percebê-la assim cheia de

dores silenciosas, cheia de sentenças nas

quais ela é a juíza e a ré, foi que o

desespero tomou conta dela. Mesmo a

mãe tendo dedicado sua vida para a

criação de sua filha, de ter abdicado de

sua carreira de advogada, a profissão que

ama, e que pretendia seguir carreira até

conseguir chegar na promotoria, cargo

que almejava, ter deixado de lado seu

futuro promissor, sua emancipação

financeira, ela havia colocado todas as

suas fichas no projeto “Mãe”, e agora vê

sua filha, fruto de seu ventre, de seu amor,

com todos estes transtornos que ela está

passando, parece um pesadelo, a saúde

mental da criança está à beira de um

colapso. 

Dolores não consegue saber o que fazer, nem

qual atitude ser acertada para se tomar sem

piorar ainda mais as coisas, chora

copiosamente, e se culpa pelo fato de não ter

percebido, tendo a certeza de que pouco

conversou, orientou ainda menos. E ainda tem

outro fator, o social, muitos irão dizer “Como ela

sendo advogada, uma pessoa com estudos

deixou isso acontecer com a própria filha?”. Em

tempo, a narrativa é fictícia, criei esta história

para que todos compreendam que ninguém

está imune, ou está a salvo, e todo cuidado é

pouco, todo conhecimento é pouco, toda ação

é ainda válida, só não vale cruzar os braços.



Tudo isso para muitos, mas parece cena vista

em filme ou novela, um enredo que não

acontece na nossa realidade. Mas é tão real

na atualidade e vem acontecendo cada vez

mais entre nossos adolescentes, que por ser

algo muito grave e muito sério, precisa ser

voltado os olhos de todos para esta situação,

tanto o poder público, quanto as famílias tem

um papel fundamental para a desconstrução

do fenômeno, tentar não deixar que se

transforme em uma coisa tão corriqueira que

passe a ser vista com normalidade, são tantas

explicações que nossos adolescentes dão

para estes acontecimentos que parecem ser

sem importância para nós, que em muitos não

afetariam e não causariam dor alguma, mas

como as dores e emoções fazem parte da

construção da nossa singularidade, da  nossa

subjetividade, cada um é afetado de uma

maneira diferente da outra pessoa.

O que é automutilação? É o ato de machucar

o próprio corpo deliberadamente. A

Automutilação também é conhecida como

“Cutting”. Este comportamento leva a pessoa

a se cortar, podendo ou não ter o intuito de

provocar o suicídio. A ciência sabe é que tais

machucados estão linkados de como nosso

cérebro processa a dor e a sua recompensa.

Assim fica camuflado o sentimento de

angústia, a sua dor psíquica. Então vamos

aqui discutir o assunto com uma leitura da

automutilação em sua relação com os

destinos da pulsão e com o conceito de

masoquismo desenvolvido por Freud. Existe

essa questão do corpo como um veículo de

comunicação em várias culturas, sendo elas

tanto primitivas, quanto modernas ou

contemporâneas. Sempre dentro da história

foi possível ser identificado que o corpo tem

várias maneiras de se comunicar ou ser uma

via de comunicação a ser usada, estes fatores

de comunicação, podem determinar níveis

sociais, status, fé, cultura, entre tantas

configurações possíveis, elas podem ser

identificadas por tatuagens, adornos,

adereços, pinturas, roupas, danças, gestos,

mecanismos usados pelo homem com

frequência desde o início dos tempos, para

diferenciar sua tribo, povo, etnia, crença,

como queiram destacar dos demais. 



Alguns podem chegar a dizer que este fenômeno é

desta geração, fruto das múltiplas opções ofertadas a

nossos jovens neste século XXI, as redes sociais,

internet influenciaram para que tudo fosse

normatizado, toda a problemática é muito mais

complexa, apenas apontar para a vida moderna e

suas mazelas pulsantes e latentes não isenta as

gerações anteriores, as outras gerações não

praticavam automutilação? Sim, claro que sim, só

que sob outra ótica, muito por motivos religiosos, e

era algumas vezes de maneiras bem cruéis, pois

eram tidos como penitências a cumprir, também era

visto apenas em uma pequena parcela dos doentes

mentais graves, psicóticos em situações isoladas de

automutilação extrema, onde geralmente eram

induzidos pelas alucinações que tinham, e com

essas ocorrências, ou castravam-se, ou praticavam a

enucleação ocular, mas era uma minoria dentre as

minorias. 

Mas estamos cientes que as novas maneiras e as

vítimas do fenômeno neste nosso século XXI

mudaram. Hoje ao contrário dos tempos antigos,

não são somente os histéricos que praticam a

automutilação, nem o alvo a ser atingido no corpo

é os olhos ou a genitália, tampouco os motivos,

eles não são mais só religiosos e a faixa etária e

gênero também mudaram, hoje se concentra em

adolescentes e em sua grande maioria do sexo

feminino, suas ansiedades, angústias, frustrações,

medos, raivas, traumas, recalques estão tatuados

com gilete ou algo cortante em seu próprio corpo,

deixando estas marcas de suas dores latentes,

como lembranças vivas na carne, afinal como

Freud e Breuer disseram (1893/1895) em suas

primeiras considerações de seus estudos sobre a

histeria, onde afirmavam que “O trauma não se

constitui como tal no momento da ocorrência de

um determinado evento impactante. As

consequências destes eventos traumáticos só se

estabelecem a posteriori”, ou seja, o trauma não se

instala logo após aquele acontecimento

supostamente traumático, e somente depois

quando vem a lembrança, que pode ser

despertada por algum vínculo associativo, sendo

assim resignificado.

“Mesmo levando em conta as dores, os aspectos
agressivos, destrutivos, e em última instância,
masoquistas, priorizamos o valor comunicativo e o
trabalho elaborativo contido nestes atos repetitivos”  
(Issa Damous & Perla Klautau)



O ato ao ser feito surge como uma forma de se

comunicar, para extravasar em muitas vezes, sendo

a própria pessoa o objeto mensageiro. Assim como

também pode ser penitenciar-se, punir-se, já que

são vias possíveis para a mesma pulsão. Freud

estudou em um dos seus casos batizado por Emma

(1950/1996) a reboque da teoria da sedução. Onde

os danos psíquicos oriundos do acontecimento

traumático, se relacionam a eventos externos de

cunho sexual, onde Emma estabeleceu um vínculo

associativo: o Riso, e mesmo em eventos e época

completamente diferentes um do outro, o Riso a fez

associar tais eventos, o Riso que ela emitiu. Emma

relatou em sua terapia que ao entrar em uma loja

dois vendedores riram e ela supôs que riam dela,

ou de como ela se vestia, isso na sua infância, na

adolescência em plena fase da puberdade Emma

foi em uma confeitaria e lá ela teve sua genitália

apalpada por cima da roupa pelo proprietário da

confeitaria, ela sorriu na hora, e afirmou que ainda

voltou a confeitaria algumas vezes depois, nas

duas ocasiões ela estava desacompanhada dos

pais, Freud percebeu que o riso foi o vínculo

associativo para a repetição, e estas lembranças

despertou nela o que ela não era capaz, a liberação

sexual, e isso se transformou em uma angustia. 

Hoje as queixas são diversas, mas em sua grande

maioria vem da não aceitação da pessoa nos meios

que ela convive, entre colegas do colégio, da

igreja, do trabalho, do condomínio ou da rua em

que mora, entre outras situações, o bullying, o
desprezo, o preconceito, são fatores

preponderantes para o acontecimento traumático,

e estes traumas causam o desamparo do eu,

deixando a pessoa vulnerável e fragilizada,

gerando ansiedade, depressão, pânico.

Automutilação na escola, é hoje um grito social, o

silêncio da lâmina entre os adolescentes só tem

crescido e acendeu um sinal vermelho nas políticas

públicas, professores, gestores, todos em alerta

para um evento que tem se multiplicado. Há muito

é pedido a presença de psicólogos e assistentes

sociais nas escolas, e agora com a lei federal nº
13935 que determina como obrigatoriedade a

presença de ambos nas escolas, assim quem sabe

poderemos ver nossos adolescentes com um apoio

psicoterápico mais presente, e com isso possa ser

visto uma redução deste crescimento do fenômeno

em questão.  

Automutilação e seus sinais. Nem sempre é

possível perceber, muitos pais se culpam por não

ter notado antes, mas não é assim tão fácil, fiquem

atentos a algumas situações muito presentes entre

as pessoas que estão se automutilando:

●     Uso de casacos ou blusas de mangas longas

mesmo no calor.

●     Vários acessórios nos pulsos, como pulseiras,

adornos e adereços.

●      Passar muito tempo no quarto de portas

trancadas.

●      Irritabilidade ou instabilidade um pouco

diferente do costume.

●     Curativos com sangue no lixo, ou manchas de

sangue no banheiro.



A adolescência é mesmo uma fase muito delicada,

já que é nelas que surgem as

famosas crises de identidade, estando sempre mais

vulneráveis sentimentalmente, afinal como afirma a

psicanálise o adolescente está de luto da infância,

e corre em uma busca incessante de uma nova

identidade para si. Uma sensação de vazio e

mistura de sentimentos que podem desencadear

transtornos como ansiedade e ou depressão, fique

atento a:

●     Falta de apetite

●     Falta de sono

●     Apatia

●     Choro frequente

O bullying e  agora até o novo formato do

fenômeno, o cyberbullying, que
é uma forma de bullying nas redes sociais, bullying-

virtual, que é feito em forma de bloqueio,

cancelamento, e isso quando não tem os

tradicionais xingamentos, onde os xingadores

estão com a proteção das redes sociais fala o que

quer da pessoa, muitas vezes de forma cruel, isso

pode constranger intensamente, levando a vítima a

sentir-se uma pessoa de pouco valor, incapaz, daí

pode surgir como consequência a automutilação. É

visível que nossos adolescentes hoje são muito

frágeis, quase sempre muito protegidos e

mimados, focam no momento e no quanto é doído

pra ele aquilo que está passando, na tentativa de

parar este determinado sofrimento, pensam que

causar uma dor mais intensa, sentirá o fim dos

efeitos desse sofrimento, assim o sofrimento ficará

menor do que é. É aí a tal explicação que se quer

dar ao cérebro, uma bendita recompensa.

Caso seu filho(a) ou alguém que você conheça

esteja se automutilando não surte, não grite, não

xingue, nem brigue, não perca a cabeça, é difícil

mas é a única maneira para criar uma vínculo de

confiança e com isso seja aceito para conversar

sobre o assunto, de início não se desespere, respire

fundo, dê um tempo para aceitar a situação e

construir uma estratégia para ajudar na solução

para o fenômeno, é fundamental ter um diálogo

fluido e compreensivo, não julgue, não condene,

acolha, tenha empatia, se for fazer perguntas que

sejam diretas, tipo: “Eu percebi os arranhões que

você está tentando esconder”. Tente descobrir os

motivos que o levaram a cometer a automutilação

ou cutting, nunca o force a falar caso perceba o

desvio do assunto, deixe à vontade. 

 Em alguns casos é preciso acompanhamento

psiquiátrico e psicológico, assim que conseguir

convencer vá junto em busca de ajuda, peça

orientações aos profissionais para o porvir e como

lidar com esta situação em casa. Fique atento a

formas de incentivo que possam existir como

internet, tv etc. Descarte os objetos cortantes ou

guarde em lugar que não seja de fácil acesso, se

engaje no processo terapêutico também, participe

para que ele(a) não se sinta só. A automutilação

deve ser levada a sério. Saiba que cada caso é

único e as informações dispostas na internet, só

servem para orientação inicial, a psicoterapia surte

um efeito mais promissor. Em casos mais graves

tem o CVV – Centro de Valorização da Vida que

pode orientar melhor no processo e conduta.
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Salmo 51:17

OS SACRIFÍCIOS PARA DEUS SÃO O ESPÍRITO
QUEBRANTADO; A UM CORAÇÃO QUEBRANTADO E

CONTRITO NÃO DESPREZARÁS, Ó DEUS.

LEIA A BÍBLIA!

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. 

PRÓXIMA EDIÇÃO - JANEIRO 22

NÃO PERCAM!!!

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br/


Revista Carreiras TI

Realização:

(61) 4042-0701
Voz e Whatsapp

comercial@ewsistemasti.com.br
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

mailto:comercial@ewsistemasti.com.br
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br/

