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

APOIAR

VISÃO
POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

COLUNISTA NA ÁREA
Caro leitor,
A Fabíola Yunes Tanisue, inicia a partir
deste mês sua trajetória de colunista
voluntária aqui na Revista Carreiras TI
sobre BPM/PMN.

Redefinindo a Liderança com o Prof.
Fernando Gonçalves.
Neste mês o Prof. Robson do
Nascimento aborda sobre antifrágil.

Confira na edição do mês passado, a
entrevista concedida a Robson do
Nascimento.

Processo de Gestão de Projetos com a
Profa. Gleice Louise.

Seja bem vinda Fabíola!

Tenha uma excelente leitura!

Confira a coluna Aprendiz de Psicologia:
"Narcisista" com o Wislen Paiva.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
FABÍOLA YUNES TANISUE
Formada em Sistemas de Informação com MBA em Gestão de Processos em
Ambientes Corporativos, BPM/PMN, desde 2012 atua como Analista de
Processos BPM/BPMN.

Nesse artigo abordaremos o que é BPM e
a diferença entre Analista de Negócio,
Analista de Processo e Analista de
Requisitos. É muito comum as pessoas
confundirem ou pensarem que BPM está
ligado diretamente com a área de TI. BPM
não é, ou não deve ser, uma disciplina da
TI! A TI entra como um componente do
processo de gestão, especialmente
quando se fala da fase de automação.
Por isso, nosso primeiro artigo aborda
exatamente essa questão.
Vamos começar pela definição de BPM:
BPM – Business Process Management, ou
Gerenciamento de Processo de Negócio,
é uma disciplina de gestão, é um termo
utilizado para definir um conjunto de
práticas aplicadas a uma empresa para
mapear todos os processos de trabalho,
identificar problemas na rotina e
aperfeiçoar a organização de forma
eficiente. Em linhas gerais, é entender o
que a empresa faz (para o que foi criada,
seu objetivo), se está sendo feito, se está
sendo feito da melhor forma e melhorar se
necessário.

O que é processo? Negócio? Processo de
Negócio?
·
Processo: é um conjunto definido
de
atividades
ou
comportamentos
executados por humanos ou máquinas
para alcançar uma ou mais metas.
·
Negócio: pessoas que interagem
para executar um conjunto de atividades
de entrega de valor a cliente e gerar
retorno às partes interessadas.
·
Processo de Negócio: trabalho
ponta a ponta que entrega valor aos
clientes.
São os processos que compõem a
estrutura que mantém uma organização
viva e influencia diretamente nos ganhos
da empresa.
Fonte: BPM CBOK

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Exemplo: Uma empresa que faz bolo caseiro
Ao pensar em montar essa empresa, não se
inicia esse negócio fazendo um “Sistema”
para controle de estoque, vendas... etc. É
preciso iniciar pensando no “Negócio”,
estruturar o negócio, pensar no objetivo da
empresa, para que ele existe, o que ela irá
fazer, como irá fazer.
Responder perguntas do tipo: Quem será o
seu público-alvo? Para quem irá vender?
Local/região onde irá montar o negócio?
Qual a capacidade de produção? Quais bolos
irá produzir, qual o cardápio? Se terá pronta
entrega ou será sob encomenda? O que
você precisa comprar? Quem contratar?
Sendo assim iremos definir o negócio, a
missão (para que a empresa existe), uma
visão de futuro (aonde se quer chegar e em
quanto tempo), definir objetivos para cumprir
a missão e visão e com isso teremos os
processos de negócio, o que terá que ser
executado/feito para que se alcance o
desejado.

Nessa empresa, temos um processo de
negócio muito importante, talvez um dos mais
importantes: o processo de produzir os bolos,
nesse processo temos algumas atividades que
precisam ser executadas para que ao final
tenhamos o bolo pronto.
1º - Reunir os ingredientes
2º - Misturar os ingredientes
3º - Colocar a massa para assar
4º - Decorar o bolo
No exemplo temos as atividades que precisam
ser executadas de forma estruturada (não
podem ser aleatórias), temos as entradas
(insumos), vamos usar ferramentas e técnicas
para obter um resultado/ produto, que será
entregue ao cliente.
Agora vocês vão me perguntar: onde entra o
analista de negócio, de processo e o analista
de requisitos ou onde entra a TI? Veja que, até
aqui, a TI não tem nenhum papel na análise do
nosso processo de fazer bolos.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
O analista de negócio está diretamente
ligado em entender o ambiente, onde a
empresa se posiciona, seu mercado de
atuação, seu histórico, seus concorrentes,
entender o negócio de fazer bolo caseiro.
O analista de negócio não é um analista
de TI! É alguém que consiga
compreender o que a empresa deveria
fazer, o que ela está efetivamente
fazendo, e o que poderia ser melhorado.
O analista de processo, busca entender o
dia a dia da empresa, junto às áreas, o
objetivo das áreas, objetivos esses que
devem estar ligados aos objetivos da
empresa, se o que cada área faz contribui
ou não para que seja atingido o objetivo
da empresa, pois cada área/setor faz parte
do todo e não pode trabalhar
isoladamente. O objetivo da empresa só
será atingido com cada área fazendo
bem-feito o que deve fazer. Não adianta o
pessoal da produção dar um duro
danado, caprichar para fazer os bolos, se
que quem compra os materiais / insumos
não presta atenção na lista de compras e
entrega sempre atrasado. A empresa
como o todo sofre, não atinge o objetivo
de fazer bolos fresquinhos, dentro do
prazo. O analista de processo irá atuar
exatamente aqui, estudar, analisar o
processo, entender o que está ocorrendo
e propor melhorias.
O analista de requisitos, caso algum dos
processos seja automatizado (por
exemplo, o processo de venda e estoque),
irá entender, conhecer as regras dos
requisitos que os processos buscam
satisfazer. Ah, chegamos enfim, a um
papel para a TI!

Mas é importante entender que a solução
de melhoria do processo nem sempre está
em automatizar o processo. Se não for
analisado, diagnosticado e melhorado, ao
automatizar, automatizará o caos. Se não
se consegue fazer bem-feitas as vendas e o
controle de estoque, de forma manual, a
solução não é o sistema, precisa
primeiramente mapear, estudar, entender
o que está ocorrendo, o que está
impossibilitado, melhorar, garantir que
sabem fazer, que tem como ser feito e aí
sim automatizar.
Um processo devidamente compreendido,
mapeado e otimizado pode muito bem ser
mais eficiente sem que para isso seja
implantado nenhum novo sistema! Agora,
se uma vez otimizado verificar-se que é
possível tornar o processo mais eficiente
com a automatização de tarefas, através de
um sistema, aí sim, entra o papel da TI.
E por que se faz essa confusão de BPM
com TI, então?
Bom, geralmente os analistas de TI estão
muito familiarizados com a ideia de
processo, de atividades encadeadas, e isso
os torna hábeis na compreensão e no
desenho dos processos. Aí as empresas
aproveitam essa habilidade nas funções de
análise de negócio. Acredito que daí tenha
surgido essa ideia de que a TI deve ser
responsável pelos processos.
Mas como vimos nesse artigo, nem sempre
a TI tem que resolver todos os problemas!

Gerenciamento de Projetos

Profa. Gleice Louise
Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Orientado a Objetos pela UCB. Aluna regular do
curso de Mestrado em Computação Aplicada da UnB. Graduada em Sistemas de Informação
pela UPIS. Atuou por 12 anos como professora de cursos profissionalizantes e cursos de
graduação em TI, em Brasília/DF. É analista de TI em empresa pública e desenvolve suas
atividades como Gerente de projetos de TI.

Fatores Críticos de Sucesso no
Gerenciamento de Projetos

Gerenciar projetos envolve muitas
atividades no decorrer do clico de vida
de um projeto e identificar fatores que
são críticos, para o sucesso do projeto,
pode ser uma tarefa difícil.
Fatores de sucesso devem ser
implementados em um projeto visando
garantir a conclusão do projeto. Esses
fatores são itens chaves para que os
resultados sejam satisfatórios e
contribuam para o sucesso do projeto
na organização.
Nesse artigo abordaremos conceitos
de fatores críticos de sucesso e
critérios de sucesso, com a finalidade
de esclarecer sobre esse assunto.

Fatores Críticos de Sucesso, o que
pode ajudar a identificar Fatores
Críticos de Sucesso.

É importante acordar os objetivos do
projeto entre os stakeholders. Esses
objetivos devem permitir que as metas
mais relevantes sejam levantadas e
quem são os responsáveis. O gerente
de projeto deve retirar da lista de
objetivos aquilo sem relevância e
destacar pelo menos 5 objetivos
críticos. Decidir quais métricas serão
utilizadas para medicação desses
objetivos e como serão monitorados.
Comunicar todos os envolvidos quais
tarefas serão priorizadas e os motivos
que levaram à priorização. Registar e
documentar os fatores críticos que
servirão de base para projetos similares,
isso ajudará o gerente de projetos a
identificar os Fatores Críticos de
Sucesso no projeto.

Gerenciamento de Projetos
Fatores Críticos de Sucesso em O projeto deve ser planejado
Gerenciamento de Projetos
adequadamente. Isso mantém a
organização de tudo que envolve o
Abaixo alguns Fatores Críticos de projeto e ajuda na execução,
Sucesso que o gerente de projetos contribuindo para o seu sucesso.
deve considerar em gerenciamento de
projetos:
Motivos pelos quais os projetos
Todos os envolvidos no projeto devem podem falhar
estar cientes da sua importância na
execução do projeto. Essa tarefa, de Há razões que contribuem para o
responsabilidade do gerente de insucesso de um projeto. Como
projetos, é fundamental e deve ter o identificar os Fatores de Sucesso do
apoio dos patrocinadores do projeto.
Gerenciamento de Projetos?
Os objetivos do projeto e suas entregas Inicialmente, os projetos falham
devem ser atingíveis, mensuráveis, quando
não
há
suporte
ou
específicas e relevantes e realistas compromisso dos envolvidos do
(SMART).
projeto. As incertezas marcam todas as
A resolução de conflitos deve ser fases de um projeto e o plano de
realizada de maneira rápida.
gerenciamento de riscos pode ajudar a
Uma liderança deve ser estabelecida.
reduzir os efeitos negativos.
As melhores práticas devem ser Má definição do projeto. Descrever o
aplicadas em todas as fases do projeto projeto detalhadamente, abrangendo
(início, meio e fim).
questões
relevantes
como
A gestão de riscos deve ser realizada desenvolvimento,
garantia
de
de forma adequada desde o início do qualidade e manutenção. A falta de um
projeto.
Ambiente de projeto corretamente
A comunicação é a forma pela qual as definido pode levar a inconsistências
tarefas são monitoradas e atribuídas. Os nas entregas do projeto.
problemas de um projeto são
resolvidos por meio de metas,
desempenho e feedbacks, assim todas
essas questões são resolvidas através
da comunicação. Por isso, ela é de
suma importância para um projeto.

Gerenciamento de Projetos
Fatores
de
Sucesso
Gerenciamento de Projetos

de

O gerente de projeto precisar estar
atento e em constante comunicação
com as áreas e atividades cruciais do
projeto. Dar a máxima atenção aos
fatores críticos de sucesso que variam
de projeto para projeto e de equipe
para equipe. Por exemplo, um fator
crítico para um desenvolvimento de
software de computador pode ser
pessoal qualificado, enquanto um fator
crítico para um projeto que possui uma
grande quantidade de membros da
equipe dispersos geograficamente
pode ser a comunicação e o uso de
ferramentas colaborativas.

Fonte: https://www.nutcache.com/ptbr/blog/como-identificar-fatorescriticos-de-sucesso-no-gerenciamentode-projetos/
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Emissão Fiscal
Temos diversos sistemas
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documentos fiscais.

Sistemas Web
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sistemas web
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licença SAAS.

Aplicativos Móveis
Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.

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

Prof. Robson do Nascimento
Mestre em Aplicações Militares, com foco em Logística. Possui especializações na área de
Tecnologia em Análise de Sistemas e Gerência de Rede de Computadores. É docente dos
cursos de graduação e de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Esta coluna é um convite a Desaprender - substituição de aprendizagem inútil, que você aprendeu,
para Reaprender - gerar experiências cognitivas mais adequadas à percepção da realidade e permitir
que você se adapte, evolua e cresça.

Aprender-DesaprenderReaprender
2022: o ano da antifragilidade!
E o ano de 2022 já começou! No artigo da
edição do mês de janeiro fizemos um convite
ao estabelecimento de metas e objetivos
factíveis para este ano.
O propósito da coluna é este, levar à reflexão
daquilo
que
podemos
aprender,
desaprender ou reaprender.
Neste mês vamos refletir sobre alguns
conceitos que têm sido amplamente
divulgados, particularmente, nas atividades
de coaching, autoajuda e técnicas de
desenvolvimento pessoal ou de programação
neurolinguística.
Estes conceitos estão na tríade: fragilidade,
resiliência (robustez) e antifragilidade.
A abordagem de identificar como esses
conceitos estão bem próximos de nós foi feita
pelo autor libanês Nassim Nicholas Taleb, em
2012, apresentados no livro “Antifrágil:
coisas que se beneficiam com o caos”.

Taleb chama de “antifrágil” a categoria de
coisas ou eventos que não apenas ganham
com o caos, mas precisam dele para
sobreviver e florescer.
O mundo vive momentos de mudanças
extraordinárias: pandemia pelo 3º ano
seguido, incertezas econômicas globais
(inflação, desemprego), pressões sociais e
problemas ambientais são alguns deles que
rondam muitos países.
A vida moderna parece ser confusa e,
aparentemente, cada vez é mais confusa.

Podemos nos posicionar para ganhar com
esses distúrbios?
É possível não apenas superar as
dificuldades, mas também ficarmos mais
fortes?
Sim. E, por isso, os conceitos de Taleb caem
como uma luva nestes tempos difíceis.
Esta é uma das razões deles terem sido
explorados como formas de respostas
nestes momentos difusos e ambíguos.
Como prosperar e construir algo melhor
diante do caos?
Como sobreviver diante de tantas
incertezas?
Os conceitos descritos por Taleb são:
Fragilidade
Itens frágeis quebram sob estresse.
Reconhecemos o significado da etiqueta
“Frágil – manuseie com cuidado”, em alguns
objetos. Sim, as coisas frágeis quebram
quando não são manipuladas com cuidado.

Resiliência ou robustez
A resiliência é a capacidade de conseguir
responder adequadamente e sobreviver
diante de um problema ou situação difícil. É a
habilidade para “aguentar o tranco” e,
mesmo com os impactos, consegue voltar ao
normal ou ao ponto inicial.
Antifragilidade
A antifragilidade funciona como uma
“capacidade extra”, construída quando
submetida ao estresse, à incerteza e às
mudanças implacáveis. A antifragilidade se
beneficia desses choques e prospera em
ambientes voláteis.

Como entender a aplicação desses
conceitos na vida pessoal e profissional?
Desenvolvendo uma nova mentalidade
(mindset)...
Uma mentalidade antifrágil!
Os itens frágeis quebram sob estresse. Já os
itens antifrágeis melhoram com isso.
O desenvolvimento pessoal ao longo da vida
humana é um exemplo interessante. O ser
humano nasce completamente frágil e os
sistemas de corpo funcionam em busca das
respostas necessárias ao crescimento e à
superação de todas as dificuldades.
Para que um sistema antifrágil funcione, suas
partes individuais devem ser frágeis, porque o
sucesso e o fracasso dessas partes servem
como feedback importante para o sistema
como um todo e permitem que ele melhore,
mesmo em circunstâncias caóticas e o corpo
crie as redundâncias necessárias para se
preparar visando a futuras situações extremas
e de emergência.
A antifragilidade vai além da resiliência ou da
robustez. O resiliente resiste aos choques e
permanece o mesmo. Já o antifrágil, fica
melhor.
Agora que temos esses conhecimentos, o
que devemos fazer com ele? Como
podemos desenvolver uma mentalidade
antifrágil!
1) Vá contra o padrão.
O primeiro passo para desenvolver uma
mentalidade antifrágil é ir contra o padrão.
Tornar-se muito dependente de regras e
rotinas torna muito mais difícil prosperar
quando as coisas se tornam caóticas. Algumas
regras simples são boas, mas a burocracia
raramente ajuda alguém. Seja flexível, se você
pretende se tornar antifrágil.

2) Adote pesos e contrapesos.
Uma mentalidade antifrágil também significa
criar espaço para falhas, mas não permitir que
nenhuma falha seja catastrófica.
Em nossas vidas pessoais, isso significa que,
quando estamos trabalhando em direção a um
objetivo, devemos ter um plano de
contingência.
Se por qualquer razão o objetivo não puder ser
alcançado, isso não é razão para “jogar a
toalha”.
Pelo contrário, é hora de revisar os objetivos e
avaliar os “pesos e contrapesos”. Daí
prosseguimos, passando para a próxima etapa
do fluxograma mental.
3) Não seja um maníaco por controle.
Não nos tornaremos antifrágeis se nunca
permitirmos que aconteça algo que não
orquestramos ou controlamos.
A ideia de ser antifrágil é tratar tudo como um
experimento.
Assuma muitos pequenos riscos que não o
eliminarão se falharem, mas o forçarão a
crescer.
4) Construa a força de dentro.
Para nos tornarmos antifrágeis, devemos
construir uma força de dentro para fora.
Precisamos criar nossas próprias redes de
segurança, por meio de mecanismos de
enfrentamento
saudáveis.
Podem
ser
atividades como a meditação, exercícios
físicos, manter um diário etc.
Ao não depender de coisas externas para nos
ajudar a lidar, na verdade construímos a força
que já criamos.

5)
Adote a redundância para criar uma
mentalidade antifrágil.
As coisas antifrágeis não são apenas sobre
eficiência. Eles realmente criam condições para
a redundância existir. A redundância aumenta a
força.
6)
Faça mais com menos. Pratique o
minimalismo.
Taleb afirma que “o primeiro passo para a
antifragilidade consiste em primeiro diminuir a
desvantagem”.

A sociedade do século XXI tem à sua
disposição muitos recursos para adicionar e
melhorar nossas vidas, tornando as coisas mais
fáceis, mais rápidas, com a finalidade de nos
ajudar e nos tornar mais fortes. Porém, isso
raramente funciona.
A chave para uma vida melhor, para se tornar
antifrágil é ver e reconhecer o que pode ser
eliminado da sua vida.

7) Diversifique suas habilidades.
Em vez de tentar ser o melhor em uma coisa,
seja realmente bom em muitas coisas
diferentes, ou excelente em uma coisa e
proficiente em uma coleção de outras coisas.
8) Conhece-te a ti mesmo, como propunha
o filósofo Sócrates.
Busque conhecer e aceitar a si próprio.
Trabalhe, suas peculiaridades, seus pontos
fortes e as deficiências.
Concluindo...

Uma vida antifrágil não é igual para todo
mundo.
O que é antifrágil para uma pessoa pode ser
frágil para outra, e o que é fácil para uma
pessoa pode ser impossível para outra.
Para construir sua própria vida antifrágil, preste
atenção ao seu perfil de risco e sua tolerância
aos riscos. Faça os ajustes onde identificar as
fragilidades.

Então, está disposto a tornar sua vida
antifrágil em 2022?

Tecnol
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Economize até
95% de energia
elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp
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https://tecnolsolardf.com

Curso de Segurança
https://cybersecurity.ewsistemasti.com.br/mffrt/

Prof. Adão
dos Santos

(61) 2107-9400

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

ESCRITÓRIO VIRTUAL EM BRASÍLIA
Para aqueles que buscam um excelente endereço para
o seu Escritório Virtual em Brasília, nos também
oferecemos esse serviço.
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ADVOGADO

SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB
Tenha a gestão do seu escritório

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

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

Novidades em TI
Prof. Fernando Gonçalves

É Mestre em Engenharia de Software do Centro de Estudos e Sistemas Avançados
do Recife – CESAR SCHOOL. Especialista em Programação Orientada a Objeto pela
Universidade Católica de Brasília – UCB. MBA em Gestão de Projetos da Faculdade
Anhanguera. Especialista em Desenvolvimento de Software pela Faculdade
Anhanguera. Com mais de 10 anos de experiência na área de docência em Sistemas
de Informação. Atualmente é Scrum Master na Engesoftware Tecnologia.
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REDEFININDO A LIDERANÇA: GERENCIANDO O SISTEMA, NÃO AS PESSOAS

O que é Gestão 3.0?
As pessoas podem tomar decisões e projetar
seu próprio trabalho. Essa abordagem
pressupõe que todas as pessoas estejam
realmente engajadas e competentes em seu
trabalho. O lema do Management 3.0 é "Todos
são responsáveis pelo desempenho da
organização". O papel do líder é fornecer
suporte à equipe e o papel dos membros da
equipe é ativar as sinergias resultantes do
trabalho em conjunto. “A gestão é muito
importante para deixar apenas para os
gestores” – diz Jurgen Appelo, autor do
conceito.
Management 3.0?
O Management 3.0 segue a ideia do
pensamento sistêmico de que 95% do
desempenho de uma organização é o
resultado de todo o sistema, não do indivíduo.
O Management 3.0 examina como analisar
esse sistema para encontrar as soluções certas
para uma liderança melhor e eficaz em todas
as organizações.

Para que conhecer o Management 3.0?
1. Para acompanhar as mais recentes
tendências em gestão e liderança.

2. Aumentar o portfólio de suas ferramentas de
liderança e utilizá-lo de forma flexível para
gerenciar equipes e colaboradores com
diferentes necessidades. Quero destacar que o
Management 3.0 não é "a nova, a única
adequada"
forma
de
gestão.
Cada
organização, grupo e cada pessoa tem
necessidades e expectativas diferentes em
relação ao líder. Quanto maior a variedade de
habilidades e ferramentas que você possui,
melhor e mais eficientemente você pode
organizar pessoas, equipes e organizações
como um todo.
3. para melhor refletir as necessidades das
gerações jovens como os Millennials / Geração
Y. A meu ver, essas gerações ressoam mais
com a Gestão 3. 0 abordagem.

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

...Excelência...
#MENU

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

#TV WEB
#PodCast

#Fale Conosco

#Matérias

#Realização

#Edições
#Carreiras TI

#ABAS

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

O Management 3.0 está redefinindo a definição
de
liderança
com
a
gestão
como
responsabilidade do grupo.
Trata-se de trabalhar em conjunto para encontrar
a maneira mais eficiente de uma empresa atingir
seus objetivos, mantendo a felicidade dos
trabalhadores como prioridade.
Management 3.0 é uma revolução global de
gestão que reúne milhares de gerentes de projeto,
gerentes
de
nível
médio,
CEOs
e
empreendedores, desenvolvendo soluções em
conjunto, usando jogos para incentivar o
feedback dos funcionários e a colaboração em
equipe.

Características de um Gerente de Gestão 3.0,
um verdadeiro Líder Ágil
·
Acredita que o poder é maior em uma equipe
unificada
·
É flexível sobre funções e responsabilidades
flutuantes
· Procura as causas-raiz dos problemas
·
É aberto e transparente com informações e
conhecimento
· Aceita sugestões e ideias das equipes
·
Capacita sua equipe com tempo, recursos e
incentivo
·
Fornece feedback e coaching pontuais,
contínuos e personalizados
Cria oportunidades para o brainstorming da
equipe

COMO usar o Management 3.0 na prática?

É mais acessível do que você pensa. Jurgen
Appelo criou uma organização que visa difundir a
abordagem Management 3.0. Eles fazem isso de
forma prática e tangível, oferecendo educação
para líderes, consultores e treinadores de
negócios. Verifique https://management30.com/
e clique em “Toolkit”. Lá, você encontrará muito
conteúdo que eles compartilham gratuitamente.
Você também pode participar de um curso pago
presencial ou virtual.

Existe também um grupo polaco “Management
3.0 Poland”. Ele associa treinadores, líderes,
gestores e entusiastas dessa abordagem a
projetos e pessoas – alguns deles são verdadeiros
“apóstolos ágeis” que sentem que estão
realmente mudando o mundo. A riqueza da
Gestão
3.0.
ferramentas
é
certamente
interessante, e eu mesmo espero me familiarizar
mais com ele no futuro, para enriquecer minha
caixa de ferramentas para trabalhar com líderes.
Referências
Managemente
3.0.
Disponível
em:
https://management30.com/. Acesso: em 31 de
jan. 2022.

Odontologia

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

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

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

Realização:

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

Por Wislen Paiva (Escritor, poeta, compositor, músico e
discente de Psicologia)

NARCISISTAS
Nos últimos anos a palavra tóxica, virou um
adjetivo muito usado, e não é modismo, ou uma
normatização imposta, mas sim uma catalogação
condizente com as situações presentes dentro do
nosso convívio social.
Afinal conviver com uma pessoa tóxica é um
desafio, já que é impossível prever ou estar
preparado para o que está por vir, suas ações ou
reações, quando menos se espera algo acontece.
É fato que convivemos com pessoas tóxicas em
todo e qualquer lugar, elas estão em toda parte, em
seu trabalho, em sua família, entre seus amigos, em
sua vizinhança. Essas pessoas exalam algum tipo
de sentimento, e/ou característica que podem
afetar seu dia a dia, e elas não vem com nenhum
tipo de aviso ou alerta de que são assim, mas logo
nos primeiros contatos é possível perceber estas
características que são bem visíveis:
Arrogância
Soberba
Presunção
Vitimismo
Controladoras
Irritação
Nervosismo
Invejosas
Mentirosas
Negativas
Imaginação excessiva e fértil.
Gananciosas
Julgadoras
Fofoqueiras
Sem caráter

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PARCERIA COMERCIAL

A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA
COMPUFOUR 4
LÍDER EM SISTEMAS FISCAIS

https://compufour.ewsistemasti.com.br

As pessoas tóxicas também podem ser
definidas

como

pessoas

narcisistas,

elas
possuem desvios extremos da maneira
como pensam, percebem, sentem e se
relacionam com outras pessoas. Trata-se
de uma grave perturbação do caráter e
das

tendências

comportamentais,

afetando a sua personalidade, a maneira
de ver o mundo, os outros e a si mesmo,
tendo dificuldades para administrar suas
emoções e seu comportamento social.
O Transtorno de Personalidade Narcisista
é tão comum, mas pouco percebido, já
que apesar de parecer ser uma pessoa
horrível, ela é feliz, enquanto em outros
transtornos a tristeza é predominante,
neste é o contrário, já que o objeto de
gozo, de satisfação, de prazer dela é a sua
vaidade saciada, ser da maneira que ela
determina as coisas, não importando na
hora se vai afetar alguém, afinal ter o
controle sobre os sentimentos do outro
ator desta relação é um dos enfoques
principais

do

narcisista,

mas

esta

condição é bem mais complexa e vai
afetar também quem tem este transtorno.
As causas deste transtorno ainda não são
bem

esclarecidas,

mas

muitos

profissionais que trabalham com saúde
mental chegaram a um consenso que
pode estar relacionado a:

●
●

Fatores genéticos, hereditários.
Fatores histórico-culturais, o meio-ambiente
em que convive: (familiares que criticavam
excessivamente ou tinham uma dedicação
exagerada).
Para a Neurobiologia, a conexão entre o
comportamento e o pensamento, pode
envolver o temperamento e gerenciamento de
tensões.
As pessoas com esta característica se irritam
facilmente, não gostam de ser contrariadas e
são hipersensíveis a críticas, mesmo que elas
sejam reais ou imaginadas, por elas não
conseguirem ter maturidade emocional, não
gostam de perder, nem de rejeição, devido sua
baixa autoestima reagem com agressividade e
raiva querendo com isso disfarçar sua completa
insegurança. Com total falta de empatia, tem um
senso de superioridade, crença de ser único e
especial.
A figura mitológica de Narciso, que era tido
como um homem belo, muito admirado e
querido por todos na Região da Beócia na
Grécia Antiga, este ao nascer teve predito pelo
profeta cego Tirésias que seria o homem mais
lindo que haveria de existir, mas não poderia ver
sua beleza pois cairia em desgraça, apesar disto,
Narciso orgulhoso e arrogante foi se ver em um
espelho d’água, e se apaixonou por si mesmo,
daí surgiu o mito que virou símbolo da vaidade.
Narcisismo é um conceito da psicanálise que
define a pessoa que admira exageradamente
sua própria imagem nutrindo uma paixão
excessiva por si mesmo. Deste conceito Paul
Näcke (1851-1913) psiquiatra alemão, em 1899
que foi o primeiro a falar sobre estas
características, trouxe uma tese onde definiu
primeiramente que as pessoas com o distúrbio
de personalidade narcísica “teria um estado de
amor mais próximo da perversão”.
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Alguns acreditam que foi Freud que associou

Exemplos

o nome a característica, mas não foi, no

Narcisistas, altamente críticos quanto aos

entanto

filhos,

o

Transtorno

de

Personalidade

mais

cobram
amar

específicos
demais,
os

são

os

Pais

estão

sempre

mas

causam

Narcisista, ficou mais conhecido quando

afirmando

filhos,

Freud usou pela primeira vez o termo em 1909

sofrimento com suas atitudes, com isso seus

(ao publicar os “Três Ensaios Sobre a Teoria

filhos crescem frustrados e sem confiança em

da Sexualidade”), Freud viu que a pessoa com

si mesmos, podendo desenvolver distúrbios e

este distúrbio tem consigo estes fatores em

doenças,

sua personalidade, são arrogantes, vaidosas,

desenvolver auto estima e são altamente

orgulhosas.

inseguros. Os pais com estas características

geralmente

não

conseguem

Freud definia o Narcisismo como um estágio

não são capazes de amar aos filhos, os veem

onde se verifica a passagem do autoerotismo,

apenas como um objeto de posse, para

do

corpo,

satisfazer suas vontades, os tendo como uma

elegendo outro ser como objeto de amor.

extensão de si mesmo, por isso se acham

Sendo uma importante transição para adquirir

grandes pais.

prazer

concentrado

em

seu

a habilidade de conviver com o que é

Chefe Narcisista, eles são ansiosos por

diferente.

apontar as falhas de todos e com isso

Segundo Freud é normal ter a característica

engrandecer seus pontos fortes, não tem

narcisista, já que ela está relacionada com o

empatia alguma com seus colaboradores,

desenvolvimento da libido (com o desejo

quer

sexual, Eros). Mas que passa a ser patológico,

popularmente

quando excede o normal, passando a ser

depreciando os feitos alheios, afinal precisam

doentio, quando entra em conflito com ideias

se beneficiar de tudo, criando conflitos. Uma

culturais e éticas, e passa a dificultar a vida

maneira de lidar com chefe Narcisista é não

em sociedade.

bater de frente, fazer alianças com seus pares,

ser

sempre

enaltecido,

falando

venerado,

“bajulado”,

sempre

O Narcisismo segundo Freud se divide

ser generoso. Não discutir é o mais correto,

em duas etapas: Narcisismo primário que é a

não vale a pena, as discussões sempre serão

fase auto erótica; e Narcisismo secundário

geradas e geridas pelo ego dele, apesar do

que é quando a pessoa desenvolveu o ego e

estresse que é conviver com chefe assim.

consegue se ver diferenciado dos demais,
tendo os seus desejos e o que lhe atrai em
primeiro lugar, não importando o resto do
mundo. Freud via o Ego (eu) a partir do
conceito narcisista como a constituição do
Ego (eu) como objeto da pulsão. Em 1914
Freud lançou o texto “Sobre a introdução do
conceito narcisista” abordando o narcisismo
primário e a construção do eu.

Com o boom das redes sociais vivemos hoje uma
sociedade narcisista, por conta do estímulo à
exaltação do Eu. É fácil exigir do outro a perfeição
quando se está escondido por selfies sorridentes e
alegres em seu feed, aniquilar o ego alheio virou
figurinha fácil nos directs e comentários, fazer
bullying, declarações homofóbicas e racistas parece
até ser normal. Alguns traduzem empoderamento e
direito de fala com grosserias e palavrões, dizem o
que querem e como querem, sem medo de sofrer
consequências, mesmo o famoso cancelamento não
é mais temido, pois soltam “se gostarem de mim é
assim que sou”.
Acompanhamento psicoterápico com um psicólogo
é o mais aconselhado para pessoas com este
transtorno, em alguns casos também poderá ser
necessário acompanhamento psiquiátrico, procurar
um
profissional
pode
atenuar
algumas
consequências comuns nos relacionamentos
interpessoais de pessoas com o distúrbio.
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O AMOR É PACIENTE, O AMOR É BONDOSO. NÃO INVEJA, NÃO
SE VANGLORIA, NÃO SE ORGULHA. NÃO MALTRATA, NÃO
PROCURA SEUS INTERESSES, NÃO SE IRA FACILMENTE, NÃO
GUARDA RANCOR. O AMOR NÃO SE ALEGRA COM A
INJUSTIÇA, MAS SE ALEGRA COM A VERDADE. TUDO SOFRE,
TUDO CRÊ, TUDO ESPERA, TUDO SUPORTA.

LEIA A BÍBLIA!

PRÓXIMA EDIÇÃO - MARÇO 22

1) Entrevista com Profissionais da Área TI;
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI;
5) Colunas: Segurança, e Defesa
Cibernética, Novidades em TI, AprenderDesaprender-Reaprender e Gerenciamento
de Projetos;
6) Diversos outros assuntos.
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