
ht
tp

s:/
/c
ar

re
ir
as

ti
.e
w
si
st
em

as
ti
.c
om

.b
r

Revista Carreiras TI
 VOLUME 3 - N° 15 - Jan. 22.

Home office continua...

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


EW SISTEMAS TI
ESCRITÓRIO EDITORIAL 
SHS Q. 06 Complexo Brasil 21. Bloco A Sala
501, Asa Sul. Brasília-DF. CEP: 70.316-000
Telefone: (61) 4042-0701

Editor Chefe: Prof. Ednewton de Vasconcelos
Revisão: Yara Christina de V Costa
Editor Científico: Prof. Robson do Nascimento
Editora Assistente: Profa. Gleice Louise
Editor Executivo: Prof. Alexandre Gomes
Comitê Editorial:
Prof. Adão dos Santos 
Prof. Fernando Gonçalves
Prof. Eng. Paulo Noleto 

Editorial

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

Rádio Web Carreiras TI
https://carreirasti.radio.br/ 
A Rádio que toca tecnologia...

NOTA 
Para ter uma melhor experiência na leitura
da revista, sugerimos que leia no
computador.
Atualizada em 03/01/22 às 09:57

CarreirasTI 
Uma realização:

Aplicativo da Revista Carreiras TI 
https://revistacarreirasti.glideapp.io/

REVISTA DISTRIBUÍDA  E COMERCIALIZADA
Por Ew Sistemas TI 

https://ewsistemasti.com.br/
mailto:comercial@ewsistemasti.com.br
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br/
https://carreirasti.radio.br/
https://carreirasti.radio.br/
https://revistacarreirasti.glideapp.io/


Expediente

Anúncios 
Os anúncios veiculados na Revista
Carreiras TI, são de inteira
responsabilidade das empresas. 

COLUNAS
As colunas: Observatório Digital,
Novidades em TI, Gerenciamento de
Projetos, Aprender-Desaprender-
Reaprender,  Segurança e Defesa
Cibernética. Os textos, fotos, imagens
etc. São de inteira responsabilidades
de seus autores. A Revista Carreiras TI
respeita a propriedade intelectual
dos mesmos. 

IMAGENS
As imagens veiculadas na Revista
Carreiras TI são retiradas do site
pixabay.com e canva.com. As
mesmas são permitidas o uso. Todos
os direitos reservados aos autores de
cada uma das imagens, figuras,
vetores etc, e aos sites: pixabay.com
e canva.com. 
As imagens das Colunas são de
responabilidades de seus autores. 

CarreirasTI 
Uma realização:

Volume 3 - N° 15 - Jan. 22. 
Ano - 2022
Periodicidade - Mensal
ISSN - 2675-9454
Registro do International Standard Serial
Number ISSN no Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
em Brasília sob o número: 2675-9454. 

Autores mantém os direitos
autorais e concedem à revista o
direito de primeira publicação,
com o trabalho simultaneamente
licenciado sob a Creative
Commons Attribution License.
Permitindo o compartilhamento
do trabalho com reconhecimento
da autoria do trabalho e
publicação inicial nesta revista.

EW SISTEMAS TI
ESCRITÓRIO EDITORIAL 
SHS Q. 06 Complexo Brasil 21. Bloco A Sala
501, Asa Sul. Brasília-DF. CEP: 70.316-000.
Telefone: (61) 4042-0701



ENTREVISTA

COLUNAS

ÍNDICE

Profa. Gleice Louise -
Gerenciamento de Projetos

18

Prof. Ednewton de Vasconcelos -
Home Office Continua...

21

Prof. Robson do Nascimento -
Aprender-Desaprender-
Reaprender

27

Prof. Adão dos Santos -
Segurança e Defesa Cibernética 

34

MATÉRIA

Esgotamento Emocional /
Síndrome de Burn-out - 
Wislen Paiva 

48

Prof. Fernando Gonçalves -
Novidades em TI

42

Fabíola Yunes Tanisue 09

Prof. Arioston Rodrigues -
Mercado de TI

11



Você pode ler, ainda dá tempo, pois nós

temos todas as edições online no

endereço eletrônico:

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

https://revistacarreirasti.glideapp.io

Acesse agora mesmo o site ou o app

para ler todas as edições.

Revista Carreiras TI.

EDIÇÃO ANTERIOR

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br/
https://revistacarreirasti.glideapp.io/


R$ 647,00
ou em até 12x 

R$ 63,04

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. 
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PROJETO
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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
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A N O  N O V O ,  N O V A  I N F O R M A Ç Ã O !

VISÃO

POR  EDNEWTON  DE  VASCONCELOS

Caro leitor,

É com muita alegria e satisfação que

abrimos a primeira edição do ano. Estamos

aqui  para informar a inclusão de mais um

professor colunista na Revista Carreias TI. 

 

Seja bem vindo Prof. Arioston Rodrigues,

entre que a casa é sua e os leitores já estão

com a Revista Carreiras TI na mão lendo de

camarote sua visão e experiências na área

de TI. Agradecemos muito sua colaboração,

pois sabemos, que todos os colunistas são

voluntários e não recebem nada por suas

colunas mensais. 

----

O home office continua forte no Brasil após

dois anos de pandemia mundial. É o que

lemos na reportagem do mês. 

 

Leia também: 

Confira a coluna Aprendiz de Psicologia: 

 "Esgotamento Emocional" com o Wislen
Paiva.

Você conhece Scaled Agile Framework -

SAFe? Confira com o Prof. Fernando
Gonçalves. 

Neste mês o Prof. Robson do Nascimento 
 faz outra pergunta importante: Quais são

suas resoluções pessoais e profissionais

para o novo ano?

Processo de Gestão de Projetos com a

Profa. Gleice Louise. 

A matéria do Prof. Adão dos Santos retrata
Bug Bounty em sua coluna de Ciber

Segurança.

Tenha uma excelente leitura! 



1) O que lhe levou a escolher
estudar a graduação na área de
TI?
Identifiquei uma melhor

oportunidade de emprego porque

era uma área que estava em

crescimento na época. Eu fazia

faculdade de Economia e arrumei

um estágio no SENAC, na Escola

de Informática. Não sabia e nem

entendia nada de informática. Lá

conheci alguns instrutores e

conversando com eles, acabei por

me interessar pela área.

2) Durante a graduação teve
alguma disciplina que
considerou mais difícil no curso?
Como lidou com isso?
Sim, as disciplinas da área de

Ciências Humanas. Tive que me

esforçar bastante e aproveitar ao

máximo as aulas e estudar muito

para poder obter êxito e não foi só

obter a menção mínima para

passar.

ENTREVISTA
Concedida a Robson do Nascimento

3) Como foi sua adaptação ao primeiro emprego na
área de TI?
Desde que comecei o curso de Tecnologia em Sistemas

de Informação, já no 1° semestre, comecei a realizar o

estágio dentro da área. Lá, tive a oportunidade de

trabalhar com a modelagem de banco de dados. Tive

que correr atrás para sair do outro lado.

4) Quais foram as dificuldades iniciais? Pensou em
desistir de trabalhar com TI e ir para outra área?
Hoje, acredito, que não estou mais da área de TI. Há

cerca de 10 anos estou atuando como Analista de

Processos de Negócio (BPM/BPMN).

Atuo mais na área de negócios. Isso não ocorreu pela

dificuldade e sim pelo surgimento de uma oportunidade

profissional. Eu trabalhava na sessão de informática do

Estado Maior do Exército – EME. Porém o EME não faz

Desenvolvimento de Sistemas, isso é atribuição de outra

Organização Militar (OM), então eu estava atuando no

suporte  técnico a usuários (desbloqueio de senha,

dúvidas sobre os sistemas). Devido à minha formação e

conhecimento, surgiu a oportunidade de ser transferida

e migrar de área para atuar na implantação do Escritório

de Processos do Exército. Atuei na prática em

consultorias para outras OM em treinamentos de

metodologia, padrão de modelagens, uso da ferramenta

Aris, levantamento de informações sobre os processos

existentes, As-Is – (Como – É), e no diagnóstico e

proposição de melhoria de processos de negócio.

Fabíola Yunes Tanisue 

Especialista em Gestão de Processos em

Ambientes Corporativos, BPM/PMN



5) Como os cursos de pós-graduação
realizados impactaram sua
empregabilidade?
Eu já trabalhava atuando na área de TI
quando cursei o primeiro curso de pós-

graduação e obtive a Certificação na Área de
Testes de Software e Qualidade. Isso
contribuiu como um diferencial profissional.
Depois, cursei uma pós-graduação em Gestão
de Processos em Ambientes Corporativos.
Após a transferência de seção no Exército,
estava atuando na prática, mas, senti a
necessidade de juntar o conhecimento
adquirido com a prática e a formação, foi
muito importante a especialização e os
cursos que realizei para preparar minha saída
do Exército, o que ocorreu em 2019.
Reconheço que foi um ponto chave, um
diferencial para manter minha
empregabilidade e me manter no mercado de
trabalho.

6) Dos desafios enfrentados em sua
carreira, qual é aquele que gosta de
lembrar, como superação pessoal e
profissional?
Estudar a graduação à noite, realizar o
Estágio no período da tarde e ter emprego
pela manhã (5h30 as 11h30) exigiu de mim
determinação e força de vontade.  Foi uma
época de dormir pouco, aproveitar ao
máximo as aulas e no fim de semana estudar
e trabalhar.

7) Recentemente você se tornou docente de
Instituições de Ensino Superior. Como
ocorreu a transição da profissional de TI
para docente de disciplinas de TI?
Foi mais pela vontade de dar aula, ensinar,
algo que eu gosto. Como profissional era
demandada para realizar treinamentos. Me
diziam que eu tinha didática... 
Me interessei e corri atrás...

8) Quais são seus objetivos para o ano de
2022?
Realizar a minha certificação em Processos de
Negócio.



VISÃO GERAL
Todas às vezes que sou convidado a falar

sobre o mercado de trabalho de TIC, fico

buscando artigos e pesquisas que

representem os números do momento,

mas, sempre na certeza de que a carência

por profissionais é alta e o mercado está

exigindo novos perfis diariamente.

Traduzindo o termo TI em uma definição

podemos de dizer que TI são soluções

providas por recursos computacionais

que visam permitir a obtenção, o

armazenamento, a proteção, o

processamento, o acesso, o

gerenciamento e o uso das informações.

Muitas pessoas, sobretudo jovens,

acabam atraídos pela área de TIC em

função da rotina tecnológica diária que os

cerca. 

Hoje todos nós estamos sempre rodeados

de games, IOTs (Internet da Coisas), BOTs

(Robôs), MakeCode (linguagem simples

para desenvolvimento de games) e fazem

parte do dia a dia de todos nós.

MERCADO DE TI

Mestre em Governança na transformação digital e Gestão do Conhecimento. Diretor de

operações na Big Brain Education, empresa Solution Provider Microsoft. Possui vasta

experiência em projetos de transformação digital para impacto na educação e na gestão de

serviços de TI. Professor em escolas preparatórias para concurso no Brasil, autor de dois livros

na área de TI. Palestrante em temas na área de Tecnologia da Informação, Gestão do

Conhecimento, Governança de TI, Compliance de TI, Gestão da Inovação, Segurança da

Informação e Tecnologias Educacionais.

Prof. Arioston Rodrigues

 Estamos vivendo um novo despertar de

oportunidades tecnológicas, inovações,

criatividade que impulsionam novos

produtos e serviços e atraem todos os

públicos ao Mercado TI.

Várias tecnologias impulsionam o mercado

de TI e requisitam novos profissionais.

Segundo a Brasscom e IDC, temos 10

tecnologias que são tendências e estão

impulsionando inovações e promovendo

todo um ciclo de transformação digital,

além de hoje estarem movimentando

aproximadamente 346 bilhões,

fracionados em 36,8% em serviços, 10,9%

em Serviços de Telecom, 26% em

Hardware e 26,3% em software. O IDC

aponta ainda um crescimento de 11% em

2021.

A FGVcia na sua 32ª pesquisa anual do uso

de TI no Brasil, ressalta que o Brasil

possivelmente ultrapassará a marca de

200 milhões de computadores em uso.



1.      Nuvem - O conceito se associa ao de
Internet com a capacidade de fornecer
recursos computacionais de forma escalável
e em alta disponibilidade, ou seja, o
fornecimento de processamento,
armazenamento e serviços sobre demanda
atrelado a requisitos básicos de segurança.
Hoje a Microsoft tem o Azure como nuvem, a
Google o GCP, Google Cloud Plataform e a
Amazon a AWS (amazon web Services),
dentre outras inúmeras nuvens e seus
respectivos fornecedores.

O que tem promovido a ascensão do uso de
cloud é o quanto isso atrai desde startups a
grandes empresas em busca da melhor
relação custo-benefício para disponibilização
de uma solução tecnológica, sobretudo, no
modelo SaaS (Software as a Service), ou seja,
softwares disponibilizados em nuvem
oferecidos como serviço;

2.      IOT – Internet das coisas – Atualmente
vários equipamentos estão conectados à
Internet, permitindo assim uma gestão via
software dos seus recursos. Temos a chance
de ver uma geladeira conecta à Internet
permitindo o controle remoto da temperatura e
a possibilidade de avaliar os itens contidos por
meio de um aplicativo. Na área de saúde, a
possibilidade de instalar microdispositivos
implantados para que possam monitorar em
tempo real, ou seja, a capacidade de promover
informação por meio de equipamentos e
sensores conectados a uma rede é o desafio
de um profissional de TI envolvido com IOT.



3.      Big Data e Analytics – É um mercado
imenso, pois, estamos falando de explorar
dados, extraindo informação e inteligência de
forma integra e rápida para a tomada de
decisão. Atualmente, acumular dados é o dia
a dia de um sistema computacional, pensem
na quantidade de dados gerado por qualquer
sistema de gestão de uma área de negócios,
e-mails, mensagens instantâneas, bancos de
dados externos etc. O cruzamento desses
dados com o objetivo de trazer capacidade
de análise para uma camada apresentação e
apoio a gestão é o grande mote do
profissional envolvido com esse segmento de
TI;

4.      Segurança da Informação – O Segmento
de segurança da informação sempre foi alvo
de muita ambição por profissionais. É um
segmento que é diretamente impulsionado
pelo aumento no consumo de soluções web,
novos serviços e principalmente por novos
aplicativos mobile lançados em números
surpreendentes nos últimos anos. O
profissional de segurança da informação
deverá estar atento a princípios de
confidencialidade, integridade,
disponibilidade e autenticidade de dados e
transações computacionais.



5.      Inteligência Artificial – A inteligência
artificial tem sido anunciada ao longo do
tempo, sobretudo ressaltando o paradoxo de
máquinas inteligentes roubando posições de
trabalho, controverso a necessidade de maior
número de profissionais que dominem a
construção de sistemas que possam
consumir e gerar inteligência artificial.
Profissionais que entram nesse mercado são
cobiçados pois são capazes de desenvolver
soluções que mitigam o retrabalho, que
podem consumir e entregar respostas
prontas e até mesmo sejam capazes de dar
respostas de alta complexidade por meio de
ricos algoritmos já desenvolvidos por
grandes potências do mercado de TI tal
como a IBM com o Watson.

6.      Robótica – a automação de processos
produtivos é algo que visualizamos ao longo
das várias transformações da humanidade,
haja vista a própria revolução industrial.
Profissionais envolvidos com Robótica
impulsionam o mercado das indústrias e
precisam estar focados em entender bem o
desenvolvimento de soluções que passem
instruções precisas para que os equipamentos
realizem automação de processos produtivos
por meio de sequências de instruções
devidamente programadas.

7.      Social Mídia – Toda inteligência
desenvolvida para a engenharia social hoje
passa na mão de profissionais que fazem
algoritmos de alta complexidade para
monitorar comportamentos e estimular o
consumo de produtos e serviços que façam
parte do perfil de cada Internauta. Com a
quantidade de lojas online, serviços oferecidos
no modelo SaaS em um mundo globalizado,
como ter a percepção do seu cliente alvo?
Essa é a resposta dada pelos profissionais
envolvidas nesse segmento de TI.



8.      Realidade Virtual/aumentada – Talvez
estejamos aqui falando de um dos temas mais
comentados em TI em 2021. O advento de
uma pandemia que trás como consequência
a limitação de ações presenciais, catalisaram
um processo de desenvolvimento de
soluções que possam tornar o virtual o mais
próximo do que seria o presencial.
Profissionais que atuam nesse segmento
estão em busca de replicar mundos ou
cenários que possam gerar sensações de
estar vivendo no ambiente criado, com
gráficos 3D e som, bem como cabines
capazes de trazer sensações de vento,
aceleração, desaceleração etc. O Metaverso,
conceito de um tipo de mundo virtual que
tenta replicar a realidade através de
dispositivos digitais é uma tendência e já vem
sendo explorado fortemente por grandes
marcas de TI, tal como o Facebook.

9.      Impressão 3D – O mercado das
impressoras 3D está atrelado a profissionais
que apoiam no desenvolvimento do Hardware
e no Software que gerencia a impressora 3D e
em profissionais de TI/Design que se
especializam em criar os elementos 3D que
serão materializados pela impressora. Essas
oportunidades estão em alta, uma vez que o
custo das impressoras 3D diminuiu,
estimulando várias linhas de negócio na
produção de componentes ou protótipos para
o seu segmento.

10.      Block chain – Essa é uma tecnologia em
que o profissional está ligado a aspectos como
arquitetura da informação, segurança da
informação e distribuição de dados. Os dados
são armazenados de forma descentralizada,
sem um único administrador, assim como é a
essência da bitcoin. 



A necessidade de profissionais qualificados
no segmento acima tem sido a preocupação
e empresários de diversos ramos
tecnológicos. A Presidente da Microsoft no
Brasil, Tânea Consentino falou a revista
exame em junho que a falta de profissionais
vai atrasar o Brasil, uma vez que empresas de
todos os setores atualmente também são
empresas de tecnologia e todas elas estão
disputando os mesmos profissionais,
exigindo assim a necessidade de requalificar
os profissionais brasileiros para o futuro do
trabalho.
No Distrito Federal, o SINFOR – Sindicato da
Indústria da Informação também anuncia a
falta de profissionais de TI, ressaltando a
dificuldade que os empresários em preencher
rapidamente todas as vagas que eles
desejam, conforme declaração do Presidente
Ricardo Caldas dada ao Correio Brasiliense.
A Big Brain Education, principal parceira
Microsoft de soluções Educacionais da
América Latina, empresa em que faço parte,
vive o constante desafio de captar bons
profissionais e promover ambiente propício
ao crescimento profissional, sobretudo
atrelado às novas soluções tecnológicas que
podem fazer a diferença no mercado
educacional, mas, mesmo promovendo várias
iniciativas de incentivo, a área de “pessoas e
cultura” sofre com a falta de profissionais
qualificados.

Apesar do impacto da pandemia na ascensão
do desemprego, a média salarial dos
profissionais atuantes em tecnologia foi
valorizada nas capitais São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. De R$

6.020,41 em setembro de 2020, o teto chegou
a R$ 9.364,21 em fevereiro de 2021, uma
valorização de 55,5%. Os dados são da Revelo,
startup de recrutamento para o segmento na
América Latina, e contempla o nível Sênior nas
áreas de Gestão de Negócios, BI e Dados, TI,
Design e Desenvolvedor.
Mesmo recuando para R$ 8.353,33 em março
deste ano, o cálculo manteve-se acima do que
apurou a Associação das Empresas de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(Brasscom) sobre as remunerações médias
para “Serviços de alto valor + Softwares” em
2020, em que o valor foi de R$ 5.628,29.





Nesse artigo abordaremos o que é um

processo de gestão de projetos e qual

sua função. É comum causar confusão

entre processos e projetos. Por isso,

iniciaremos com uma breve descrição

de processos e projetos! Boa leitura!

Vamos começar pela definição de

processos: Um processo é um

conjunto de atividades relacionadas

que geram produtos, resultados ou

serviços. 

E projetos? Qual seria a definição? Um

projeto é um conjunto de atividades

que tem fim, que são realizadas em

grupo, e que tem um objetivo final, seja

um bem, um resultado ou um serviço.

Todo projeto tem início, meio e fim.

Cada etapa é delimitada, com os

respectivos objetivos bem definidos e

recursos bem planejados.  

Como exemplos de projetos temos:

produzir um carro, construir uma casa,

desenvolver um software. Todos esses

exemplos passam por projetos que são

meticulosamente planejados e

delineados.

Processo de Gestão 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

graduação 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

Então como fazer a gestão de projetos?

Para auxiliar na gestão de projetos,

fazemos o uso de 5 grupos de

processos de gestão: 

1. Iniciação, 

2. Planejamento, 

3. Execução, 

4. Monitoramento e controle e 

5. Encerramento.

Por muito tempo, a gestão de serviços e

projetos foi realizada de maneira

informal e com pouco profissionalismo.

Porém, com o passar dos anos a gestão

de projetos foi sendo aprimorada e o

gerente de projetos passou a ser visto

com um profissional muito importante

para organizações. Os gerentes são

vistos como pessoas capazes de unir o

estratégico ao operacional,

contribuindo para o desenvolvimento e

crescimento das empresas.



Assim, a gestão de projetos é a

utilização conjunta de metodologias,

conhecimentos e habilidades com a

finalidade de executar de forma

eficiente e eficaz um projeto. Por isso,

vamos descrever cada grupo de

processo utilizado na gestão de

projetos:

Os cinco grupos de processos de

gestão de projetos e suas funções:

Cada grupo está ligado ao outro a partir

as suas respectivas saídas, assim o

resultado de um processo de um grupo

é o início de um processo do próximo

grupo.

1. Iniciação: nesse grupo é definido e

autorizado o projeto ou uma fase dele.

2. Planejamento: aqui são aprimorados

e esclarecidos os objetivos com o

planejamento necessário.

3. Execução: esse grupo compõe

pessoas e outros recursos necessários

para produzir as entregas e

informações sobre o projeto.

Processo de Gestão de Projetos

4. Monitoramento e controle: Monitora

e mede o progresso do projeto, com o

objetivo de identificar possíveis

variações e discrepâncias em relação

ao plano inicial e corrigi-las em tempo

de execução.

5. Encerramento: Esse agrupamento

finaliza todas as atividades de todos os

grupos de processos de gestão do

projeto. Aqui é realizado o

complemento formal do projeto ou de

uma fase do projeto e ainda formaliza a

aceitação do produto, serviço ou

resultado.

Fonte:

https://www.venki.com.br/blog/process

os-de-gestao-de-projetos/

https://www.venki.com.br/blog/processos-de-gestao-de-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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Não é novidade para ninguém que a
pandemia mundial causada pela covid,
deixou o mundo em pavorosa. Com
diversas mortes, lockdown etc. Porém
deu um “empurrãozinho” para o novo,
principalmente para novas
oportunidades de empregos e vagas para
trabalhar de casa, o mais conhecido
como Home Office. 
 

Oportunidades de trabalho para muitos
que moram em cidades pequenas,
distantes das grandes capitais e ao
mesmo tempo foi derrubando a barreira
deste tipo de contratação no Brasil. 

Home office continua em alta no Brasil...

As empresas precisaram mudar do dia
para noite o modo de contratação,
operação, acompanhamento dos
profissionais, gestão etc. Ou mudavam ou
fechavam as portas de uma vez por todas. 

O home office veio para ficar, com pouco
mais de dois anos este tipo de
modalidade de trabalho continua forte no
Brasil e exterior. Há quem diga que não
volta nunca mais como era antes da
pandemia no início de 2020. Outros
afirmam que este tipo de modelo está
fadado ao fracasso. 

Prof. Ednewton de Vasconcelos  

Analista de Negócios Sênior, Professor Universitário e Autor. 



Neste sentido, fomos atrás de
informações para trazer para você
nosso(a) leitor(a) que o remoto a
despeito dos curiosos, dos optantes,
dos reclamantes etc. O remoto não
acabou e está muito longe de acabar
segundo as empresas que ainda
estão contratando e defendendo a
manutenção de seus funcionários
por este tipo de modalidade de
trabalho.

Segundo pesquisa 78% dos
profissionais atuais desejam ou
pretendem manter seus empregos na
modalidade remota conforme
pesquisa realizada pela FEA-USP –

Faculdade de Economia e
Administração de SP e pela FIA –

Fundação Instituto de Administração.
A mesma pesquisa mostra que 81%

dos entrevistados afirmaram que a
produtividade de cada trabalhador
na modalidade remota é maior ou
igual às atividades presenciais.



Outro estudo da consultoria AON, 63,8% dos

participantes gostariam de trabalhar mais dias da

semana em casa do que no escritório, e que 76,5% já

encaram o home office como regime de trabalho

oficial e não mais como um benefício. 

Benefício, porque no início da pandemia algumas

empresas caracterizaram este tipo de modalidade

como benefício por força da pandemia.

58,1% das empresas ainda não definiram quando

voltarão para o trabalho 100% presencial como antes

da pandemia. Outros 73% das empresas já adotaram o

trabalho remoto como oficial e não voltarão mais para

o trabalho presencial. Outras ainda, estão ou já

aderiram ao trabalho híbrido, ou seja, parte em casa e

parte do trabalho presencial. 

Muitos profissionais se dividem, mas o que dizem os

especialistas? Alguns especialistas informam que os

profissionais trabalham mais em casa do que na sede

da empresa. Outros ainda defendem que o home

office atrapalha a carreira profissional, atrapalha as

promoções e relacionamentos entre os profissionais e

chefia. Afirmam que para o profissional e empresa, são

prejuízos na certa, pois a networking é deixada de

lado pelo trabalho remoto e a forma de gestão está

prejudicada e com isso o andamento dos trabalhos

encontram-se precários. 

office
H O M E



Há quem defenda que o trabalho remoto veio para

ficar, mas não da forma como está atualmente. Falta

ainda encontrar o novo modelo de home office, o

novo “formato”.

Seja como for, até o presente momento o trabalho

remoto continua para alguns e para outros não. Nós já

falamos aqui na Revista Carreiras TI, seja remoto,

híbrido ou presencial, o que importa é que o

profissional está empregado e trabalhando. Se não

gosta, veja a possibilidade de mudança, sempre

converse e mostre sua insatisfação com a modalidade

que está atuando no momento. 

A verdade que a pandemia mudou nosso mundo e

conhecemos o novo normal e com isso tudo o que

não conhecíamos antes, como síndrome de Burnout,

inteligência emocional e suas implicações no dia a dia

em nosso meio ambiente de trabalho. 

 

office
H O M E



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.



Todos os anos, milhões de pessoas fazem

resoluções de Ano Novo, na esperança de

provocar mudanças positivas em suas vidas

pessoais ou profissionais. 

Quem nunca?
As resoluções mais recorrentes são:

- abordagem mais ativa em relação à saúde e

boa forma, como parar de fumar, perder peso

ou se exercitar mais;

- melhorar o controle das finanças pessoais,

como economizar mais e gastar menos;

- passar mais tempo com a família e amigos (e

menos tempo no trabalho);

- viajar mais (se puder...);

- ler mais livros; e

- aprender alguma habilidade nova.

Quais são suas resoluções pessoais eQuais são suas resoluções pessoais eQuais são suas resoluções pessoais e
profissionais para o novo ano?profissionais para o novo ano?profissionais para o novo ano?

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

Com certeza, todos nós, em alguma fase da

vida fizemos (ou continuamos a fazer)

resoluções como essas.

Lutamos, nos esforçamos e nem sempre

alcançamos o cumprimento das resoluções

tomadas no final ou no início de um novo ano.

Se você tem problemas para fazer e cumprir

as resoluções de ano novo, você não está

sozinho. 

Um estudo realizado no Reino Unido estima

que menos de 50% das pessoas que fizeram

resoluções de ano novo as cumpriram (*)...

O mesmo estudo afirma que cerca de 4% das

pessoas que não fizeram nenhuma resolução,

mas perseguiram suas metas, alcançaram

seus objetivos!

Que tal começar 2022 com uma resolução de

ano novo inédita e com grande possibilidade

de concretização?

(*) Auld lang syne: success predictors, change processes, and self-reported outcomes of New Year's resolvers and nonresolvers -

PubMed (nih.gov)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11920693/


Então siga as dicas:
1. Preparar-se mentalmente para as
mudanças
Este primeiro tópico implica em mudança de
atitude pessoal. Por meio de uma reflexão e
análise, faça um “balanço” sobre as
realizações alcançadas no ano que passou. 
Procure lembrar das resoluções efetuadas
no ano que passou.

O que me propus a fazer no ano passado?

 Quais foram as áreas em que obtive
progresso?

A Revista Carreiras TI tem um convite especial para você!
Gostaria de entrar no seleto grupo das pessoas que conseguem realizar suas aspirações e

sonhos para 2022?

Quais foram as áreas em que tive mais
dificuldades?

Comemore e valorize as áreas onde ocorreu
o progresso para se manter otimista com as
novas resoluções.
Use essa associação positiva das realizações
do ano passado para os novos desafios.



2. Para o novo ano, defina metas
motivadoras
Muitas pessoas assumem metas impostas por

outras pessoas e não as que são estabelecidas

para si mesmas. 

Há pessoas que assumem as metas ditadas ou

impostas por um chefe, um gerente, um

cônjuge ou por pressão dos pais ou até

mesmo dos colegas...

Evite cair nessa armadilha!

Mesmo que as metas sugeridas pelas pessoas

que estão próximas a nós e venham a nos

inspirar de certa forma, se elas não são

compartilhadas por nós com a mesma paixão,

há uma pequena chance delas serem bem-

sucedidas.

Lembre-se: as metas são suas e você precisa

ter certeza de que elas foram definidas pelos

propósitos, benefícios ou valores que você

identificou que poderá obtê-los, se elas forem

atingidas.

Para que as metas sejam motivadoras, busque

definir resoluções que estejam alinhadas com

seus objetivos, suas prioridades, seus sonhos e

suas aspirações!

Suas metas devem indicar as ações a serem

realizadas. 

Por exemplo, se você tiver metas para adquirir

alguma habilidade técnica, como melhorar o

aprendizado e a prática de uma ferramenta

tecnológica, de uma linguagem ou de um

aplicativo, considere criar sua própria trilha de

aprendizagem ou um plano de

desenvolvimento profissional.

Com certeza, isso vai lhe manter motivado no

caminho em direção ao atingimento dos seus

objetivos e metas.

3. Escolha uma quantidade de resoluções
que possa administrar
Há aqueles que colocam como resoluções

para o novo ano aprender 3 ou 4 idiomas,

desenvolver 6 habilidades e ao mesmo tempo

eliminar muitos hábitos ruins desenvolvidos ao

longo de décadas...

Procure fazer uma pequena lista de resoluções

que possa ser administrada ao longo do novo

ano. 

Saber determinar essa “pequena lista de

prioridades” não é fácil.

O que priorizar? Como priorizar se tudo parece

ser importante?

Anote as dicas do Design Thinking:

Separe um bloco de post-it, uma caneta e

selecione uma parede.

Escreva nas folhas do post-it aquilo que

entende ser as resoluções desejadas para o

novo ano.

Cole cada post-it na parede. Use o maior

número possível de folhas do post-it.

Agrupe os post-it semelhantes ou similares.

Os tópicos, com as resoluções mais

motivadoras, devem ser colocados na parte de

cima da parede.

Coloque na parte inferior da parede aquelas

resoluções menos motivadoras.

Reflita sobre a ordem dos primeiros 3-5 post-it

(grupos).

Você vai perceber que esta reflexão sobre as

prioridades pode lhe tomar mais tempo do que

o esperado.

Pronto! Concentre-se nas resoluções que acha

serem possíveis de cumprimento.

Selecione aquelas candidatas ao sucesso e

elimine as que têm poucas chances de

vingarem.



4. Seja específico na definição das resoluções.
Utilize a técnica de Objetivos SMART: Específicos – S(Smart), Mensuráveis – M(Measurable),

Alcançáveis – A(Attainable), Relevantes – R(Relevant) e Direcionados no Tempo – T(Time-

sensitive).

Veja os exemplos de resoluções “SMART”:

Específico - resolução clara e direta: Prefira Parar de fumar no lugar de Ter práticas saudáveis. 

Mensurável - quantifique a resolução: Perder 10% do meu peso corporal.

Atingível – Perder 5% do peso até o final do primeiro semestre.

Relevante – Perder peso me fará mais saudável.

Direcionado no tempo – Realizar pelo menos 1 curso on-line a cada trimestre.



5. Organize-se para cumprir as resoluções
Crie uma lista de subtarefas para as resoluções. Priorize-as e as coloque em ordem cronológica, se

for o caso. 

Se desejar, faça um mapa visual para ter as metas e resoluções dispostas graficamente.

Atribua marcos ou pontos de controle para as tarefas de cada resolução. Defina um tempo

adequado que cada tarefa pode requerer.

Anote esse planejamento em um arquivo eletrônico ou de papel. Envie um e-mail para você

mesmo com esse conteúdo.

Se preferir, use uma ferramenta eletrônica de anotações: Google Keep, Evernote, Notion,

OneNote...



Se achar necessário (ou mais impactante), imprima e cole em algum lugar que terá sua

visibilidade permanente.

Periodicamente, verifique se suas metas intermediárias estão sendo atingidas. 

E não desista! Lembre-se do ditado: “Roma não foi construída em um dia...”

Nesta coluna de Aprender-Desaprender-Reaprender, nas edições da Revista Carreiras TI, do ano

de 2021, há dicas de como criar as trilhas de aprendizagem pessoal ou ainda de como ser mais

produtivo.



Tecnol
Solar

Economize até
95% de energia

elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp
comercial@tecnolsolardf.com

https://tecnolsolardf.comCARREIRAS TI |  PÁG 33



BUG  BOUNTY

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

Fonte: www.cryptus.in

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


Olá caro leitor!

Você já deve ter ouvido falar sobre pessoas que

ganharam recompensas, em dinheiro, por terem

encontrado falhas de segurança em aplicações

disponíveis na internet. Pois então é sobre Bug
Bounty Program que nós falaremos hoje.

Mas o que é Bug Bounty Program?

Bug Bounty Program é um meio pelo qual as

organizações evidenciam esforços para

materem seus sistemas em um nível razoável de

segurança, minimizando os chamados bugs.
Eles permitem, que pesquisadores de

segurança independentes relatem falhas em

sistemas de uma organização e recebam

recompensas por este trabalho. Estas falhas ou

bugs são, geralmente, falhas que poderiam

servir de vetores para explorações, embora

também possam incluir problemas de processo,

falhas de hardware e assim por diante.

Há organizações conhecidas que mantém
Programas de Recompensas Por
Descobertas de Falhas?

Muitas organizações internacionais trabalham

com programas de recompensas como parte

de seu sistema de segurança, apenas para

exemplificar, algumas destas organizações são:

Apple, Airbnb, Aliexpress, Dropbox, Google e

muitas outras, caso queira você encontra uma

lista bastante vasta em

www.bugcrowd.com/bug-bounty-list.

Quais as razões pelas quais uma organização
poderia implementar um Bug Bounty

Program?

Bug Bounty Program dão às organizações a

capacidade de aproveitar um grande número

de especialistas em segurança cibernética na

busca por falhas indesejáveis em códigos de

suas aplicações. Através de um progama de

recompensa a organização tem acesso a um

maior número de testadores, muito mais do

que teria se fosse contratar uma equipe de

pentest. Há de se considerar também que isso

pode aumentar as chances de que bugs sejam
encontrados antes que agentes maliciosos

possam explorá-los. Outra razão é que um

programa desses pode ser uma boa estratégia

de marketing, já que à medida que os bugs
tornaram-se mais comuns, ter um programa de

recompensa que estimule a busca por falhas

pode sinalizar para autoridades e para o

público em geral que a organização tem um

certo nível de maturidade em segurança

cibernética.Fonte: www.catonmat.net

http://www.bugcrowd.com/bug-bounty-list


Para um profissional de segurança
cibernética vale a pena entrar em um
Programa de Recompensas Por Descoberta
de Falhas?

Encontrar e relatar falhas por meio de um

programa de recompensa pode resultar em

ganho financeiro. Em alguns casos, pode ser

uma ótima maneira de mostrar experiência do

mundo real quando você estiver procurando

uma colocação no mercado. Pode ser uma

ren- 

Fonte: www.icon-icons.com

da em tempo integral ou renda complementar

ou ainda uma maneira de mostrar e treinar

suas habilidades. Bem, ser um bug hunter e
ter isso como sua única fonte de renda pode

ser um pouco difícil, ou seja, garantir uma boa

renda apenas dessa atividade pode não ser

uma tarefa fácil, pois para reivindicar uma

recompensa, você precisa ser a primeira

pessoa a notificar a falha para o programa.

Isso significa que, na prática, você pode

passar semanas procurando por uma falha e

quando a encontra e vai notificá-la, ela já fora

notificada e suas semanas foram então

perdidas.

Vantagens e desvantagens em um Bug
Bounty Program para uma organização?

Um programa de recomensas só agrega valor

ao negócio da organização se resultar na

descoberta de falhas que a organização

sozinha não pudesse encontrar e se esta falha

puder ser corrigida pela própria organização

em um tempo razoável, caso contrário o

programa não trará grandes benefícios para a

organização. Além disso, programas de

recompensas podem atrair um grande

número de submissões, muitas das quais

podem ser apenas perda de tempo para o

time da segurança.

Bem, por hoje é só pessoal!



Curso de Segurança

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/


Scaled Agile Framework - SAFe

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



Scaled Agile Framework - SAFe
No ramo corporativo e na busca por melhores
resultados e agilidade em processos é
bastante comum e, por conta disso, diversas
soluções e metodologias de desenvolvimento
ágil surgiram e foram aprimoradas ao longo
dos anos. Esse é o caso do SAFe Framework.

O que é SAFe?
SAFe é um acrônimo para Scaled Agile
Framework, ele foi criado por Dean Leffingwell
e hoje é mantido pela Scaled Agile Academy,
sua estrutura baseada em princípios Lean e
Agile, está ganhando cada vez mais
reconhecimento e adoção por todo mundo. O
SAFe leva como base o Scrum, XP (Extreme
Programming) e o Lean, além de muita
experiência obtida através de implementações
que funcionaram e não funcionaram em
grande escala. O SAFe traz consigo o que
melhor tem funcionado em equipes ágeis, na
maneira de fazer gestão de programa e na
maneira ágil de tratar um portfólio de
demandas organizacionais.

Scaled Agile Framework - SAFe

O que o Agile e o Scrum são para as equipes, o
SAFe (Scaled Agile Framework) é para as
empresas.

O SAFe fornece uma estrutura que se entende
muito bem com o nível estratégico, nível tático
e também com o nível operacional.

Na figura abaixo (Figura 1) temos a visão
macro do Framework SAFe (big picture) e suas
divisão em níveis, cerimonias e papéis, bem
como seus valores e atividades.

 



Full SAFe representa a configuração mais
abrangente do SAFe. Ele oferece suporte à
construção de soluções grandes e integradas que
normalmente requerem centenas de pessoas para
desenvolver e manter. Ele incorpora todos os
níveis anteriores para desenvolver soluções
corporativas em larga escala.

A SAFe está focada em criar agilidade de
negócios com base na centralização do cliente. É
uma metodologia no cerne das transformações
digitais, empresas responsivas e a capacidade de
fornecer continuamente produtos e serviços
inovadores, de alta qualidade e centrados no
cliente com mais rapidez do que a concorrência. É
uma estrutura que organizações “ágeis maduras”

implementam para criar uma estrutura
organizacional ágil e agilidade em vários níveis da
organização.

O Scaled Agile Framework é muito mais benéfico
para as organizações que precisam trabalhar
entre as diferentes equipes, pois ajuda a
centralizar todo o propósito de coordenação.

 Também permite os objetivos padronizados entre
as equipes e ajuda a evitar atrasos e obstruções
que também podem surgir quando diferentes
equipes precisam trabalhar de maneira alinhada.

Os benefícios do SAFe
As maiores e mais inovadoras organizações do
mundo já descobriram os benefícios do SAFe:
•tempo de lançamento no mercado mais rápido;

•aumentos significativos de produtividade e
qualidade;

•funcionários mais motivados e engajado.
O número crescente de organizações que
executam o desenvolvimento Agile no nível da
equipe sabe que nada supera uma abordagem
Agile para entregar produtos valiosos e
totalmente testados para o cliente da maneira
mais eficiente possível.

Referências
Scaled Agile. Disponível em:
https://www.scaledagileframework.com/. Acesso:
em 20 de dez. 2021.



Seu portal +
sistema web 
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 Para alguns, mesmo depois de tantas mudanças e

reviravoltas que tivemos nos últimos tempos, ainda

assim, não consegue acreditar ou não se convence

de que as emoções podem adoecer alguém

realmente.

 É como se a pessoa que está sofrendo por estas

dores esteja apenas fingindo, ou se esquivando de

ter uma vida mais perto do normal. E toda esta

truculência só vai ser desmascarada quando as

dores são delas próprias ou de alguém que elas

amam. Entendo aqui que estas pessoas ainda

estão na era de São Tomé: “Ter que ver para crer”,

só que no caso, ter que viver tais dores ou

presenciar mais de perto para sentir na pele.

 As emoções adoecem qualquer um, ninguém é

imune, e isso não é de hoje, sempre existiu, aí eu

venho mais uma vez com o que pode parecer

muito clichê, falar aqui do que está muito presente

desde março de 2020 para cá, atrelar tudo ou

quase do que estamos vivendo a Pandemia Covid-

19 e suas variantes.

 Ela tem sim um tanto de culpa neste fenômeno

que estamos vivenciando, sendo um

potencializador contumaz, que mesmo em pleno

século XXI, com toda a pressa destes novos

tempos que vivemos, apesar de o homem estar se

superando cada vez mais, descobrindo ou

aprimorando o que já existia de uma forma nunca

pensada, e em tempo recorde muitas vezes, o

esgotamento emocional vem sendo fortalecido e

com isso vem vencendo as pessoas.

ESGOTAMENTO
EMOCIONAL /S ÍNDROME  DE

BURN -OUT

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

discente de Psicologia)
 



 Mesmo nesses novos tempos, a

Pandemia foi um algoz voraz, deixou as

grandes nações do planeta rendidas,

atônitas, aliás, todas as nações, sem saber

o que fazer logo de início, e depois com

medo incomum enclausurou uma grande

parte da sua população.

 E aqueles que estavam na linha de frente

viram e sofreram vendo ou sendo vítimas

deste vírus mutante e invisível que não

respeita e nem dá trégua, e com ele livre

para suas ações, levando quem ele

conseguir levar, adoecendo muitos, nós

ficamos aflitos, e enclausurados só

podíamos mesmo desenvolver todas as

mazelas possíveis e nunca antes

imaginadas.

 O nível de adoecimento mental em todo

o planeta deu um pico gigantesco nestes

últimos dois anos. Segundo uma pesquisa

realizada pelo Medscape mais de 15 mil

médicos e profissionais da saúde estão

sofrendo com a Síndrome de Burnout,

(estima-se que algo em torno de 89%

destes profissionais estão sofrendo com

algum transtorno) além da Síndrome de

burn-out, vemos a Ansiedade e a

Depressão, e com isso as taxas de

Suicídio aumentaram demasiadamente

neste período, sendo as profissionais do

sexo feminino as mais atingidas pelo

Esgotamento Emocional.

 Mas é óbvio que não se restringe apenas aos

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem

e outros profissionais da área de saúde, nossos

policiais, agentes penitenciários, professores,

farmacêuticos, psicólogos, entre tantas

profissionais que sucumbiram a esse fenômeno

atual.

 Percebeu-se que muitos que já lutavam contra

suas dores silenciosas viram elas se

agigantarem, e delas desenvolver outros

transtornos, perceber-se fragilizado, não é nada

fácil, as vítimas de ansiedades, depressão, e

tantos outros transtornos que sem cuidado

podem chegar a um grau de piora com efeitos

inimagináveis.

 A partir de janeiro de 2022 a OMS –

Organização Mundial de Saúde já confirmou

que a Síndrome de Burn-out mudou de

classificação, portanto ela será considerada

uma doença relacionada ao trabalho e não

necessariamente ao trabalhador.  

Hoje com o crescimento do Esgotamento

Emocional, percebemos que está

desestabilizando vários campos produtivos da

sociedade, especialmente com a

competitividade que vivemos, as pressões por

maior produtividade e cobranças pelo

cumprimento de metas, todas as relações

conflitivas interpessoais, as expectativas e as

frustrações profissionais, e também a

transferência causada pelas angústias alheias,

dentre tantos outros fatores explícitos no nosso

mundo, podemos verificar, o crescimento de

uma condição clínica, a qual chamamos de

burn-out.

 Palavra de origem inglesa que significa

“Queimar até definitivamente cessar”.

Figurativamente, é como algo que vai sendo

consumido (que vai deixando de funcionar) até

à exaustão total.



 A Síndrome de Burn-out pode resultar em

estado de depressão profunda, fobias e por

isso é essencial procurar apoio profissional no

surgimento dos primeiros sintomas, é muito

confundida com a Depressão, por ter como

estrutura a tristeza profunda, mesmo sendo

manifestadas de maneiras diferentes. Onde o

diferencial é que ela causa prejuízos no

desempenho profissional. Ao exaurir toda a

nossa energia física e mental, reduzimos toda

a nossa potencialidade, desenvolvendo:

●     Cansaço excessivo, físico e mental.

●     Tensão

●     Irritabilidade

●     Dor de cabeça frequente.

●     Alterações no apetite.

●     Insônia.

●     Dificuldades de concentração.

●     Sentimentos de fracasso e insegurança.

●     Negatividade constante.

●     Sentimentos de derrota e desesperança.

●     Sentimentos de incompetência.

●     Sintomas de Tristeza

●     Alterações repentinas de humor.

●     Isolamento.

●     Fadiga.

●     Pressão alta.

●     Dores musculares.

●     Problemas gastrointestinais.

●     Alteração nos batimentos cardíacos.

 Também conhecida como Síndrome do

Esgotamento Profissional ou Síndrome de

Burn-out, que se desenvolve em decorrência

de exposição significativa a situações de alta

demanda emocional no ambiente de trabalho.

Este transtorno foi descoberto pelo psicólogo

alemão Herbert J. Freudenberger

(1926/1999), foi o primeiro a falar sobre esta

Síndrome.

Segundo o Ministério da Saúde, a “Síndrome

de Burn-out ou Síndrome do

Esgotamento Profissional”, causa um

distúrbio emocional com sintomas de

exaustão extrema, estresse e esgotamento

físico resultante de situações de trabalho

desgastante, que demandam muita

competitividade ou responsabilidade.

 A principal causa desta doença é justamente

o excesso de trabalho. Esta síndrome é

comum em profissionais que atuam

diariamente sob pressão e com

responsabilidades constantes, como os

policiais, médicos, enfermeiros, professores,

farmacêuticos, jornalistas, psicólogos, dentre

outros profissionais, vimos isso bem

recentemente nas olimpíadas de Tóquio com

a ginasta americana Simone Biles.

 Ela pode acontecer quando o profissional

planeja ou é pautado para objetivos de

trabalho muito difíceis, situações em que a

pessoa possa achar, por algum motivo, não ter

capacidade suficientes para cumprir.



 Somente um profissional da área pode diagnosticar

a pessoa com Síndrome de Burn-out, e os mais

indicados são o Psicólogo e o Psiquiatra. Buscar

ajuda é fundamental, muitos não conseguem

perceber os sintomas negligenciando a situação.

 Para a Psicanálise é preciso introduzir as

movimentações e discursos sociais, voltando o foco

para a saúde no trabalho, daí lançar o olhar sobre o

trabalhador como sujeito do desejo e as

possibilidades de intervenções que podem ser feitas.

realizando uma análise dos possíveis antecedentes

que desencadearam a Síndrome de Burn-out.

 Trazendo os discursos sociais e o capitalista, a

posição narcísica do sujeito e os investimentos

libidinais dele. A partir daí, visar a entrada no

sofrimento, percebendo os conceitos de melancolia,

por saber que nesta fase o sujeito depara-se com as

perdas simbólicas no trabalho.

 Já o conceito de masoquismo, é apresentado como

o gozo do sofrimento e uma forma de reserva da

vida. Logo, as formas de tratamentos para o

transtorno com o psicoterapeuta, como testemunha

e instigador da circulação da palavra do sujeito, para

ressignificar o real.

 Trabalhar excessivamente, ininterruptamente é um

dos principais fatores para o desenvolvimento da

Síndrome, é necessário descansar, desligar da rotina

e compromissos laborais, o corpo e a mente

precisam recarregar as suas baterias para o próximo

dia.

 O esgotamento emocional desregula todo o nosso

sistema biológico, é como se fosse jogado uma

imensa rocha em nosso corpo e o víssemos perecer,

independente da composição mental de cada

pessoa qualquer um pode sentir.

 A psicoterapia pode ajudar de maneira mais ativa e

rápida, induzindo o indivíduo a fazer um

recondicionamento da própria vida, priorizando o

que é realmente importante, esclarecendo tudo

que não é visto neste declínio de sua saúde, em

alguns casos podem ser prescrito pelo psiquiatra

alguns medicamentos que serão necessários para

que tudo se desenvolva mais adequadamente e

flua com mais eficácia, servindo como um reforço

produtivo.
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