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

Caro leitor,
A Revista Carreiras TI está com diversos
assuntos interessantes em diversas áreas
de atuação, pricipalmente na área de TI.
Destacamos também a entrevista com o
Thiago
Mobilon.
Entrevista
esta
concedida à Robson do Nascimento,
que também é colunista.
Confira a coluna do Wislen Paiva. Ele
fala sobre Definhamento e suas
características.

Você já ouviu falar o que é statik? Então
não perca com o Prof. Fernando
Gonçalves.
Neste mês o Prof. Robson do
Nascimento aborda Mindset Digital e o
preparo para a indústria 5.0.
Processo de Gestão de Projetos com a
Profa. Gleice Louise este mês com o
assunto sobre a história e curiosidades
do gerenciamento de projetos.
Tenha uma excelente leitura!

ENTREVISTA

Thiago Mobilon
Entrevista Concedida
Robson do Nascimento
Apaixonado por tecnologia e economia.
Empreendedor
e
comunicador
no
Tecnoblog e MeioBit. Podcaster no
Tecnocast.
1) Você começou a empreender na área
de tecnologia muito jovem, aos 18 anos.
Sua veia empreendedora surgiu por
oportunidade ou por necessidade?
Foi por necessidade, antes mesmo do
Tecnoblog. Não conseguia emprego,
comecei a oferecer serviços e manutenção
de computadores e arte-final. Pedi R$50
emprestado para a minha avó e coloquei um
anúncio nos classificados do jornal da
cidade. Também fiz cartões de visita e saí
entregando de porta em porta em todas as
avenidas da cidade (Americana-SP). O site
surgiu porque no meio desses serviços, eu
tirava dúvidas de outras pessoas e pedia
ajuda em um fórum de tecnologia. Daí
lancei o Tecnoblog para aprender sobre
servidores e programação.

2) O site que você criou em 2005, o
Tecnoblog, atualmente, em 2022, tem
mais de 20 milhões de usuários
mensais. Alguns empreendedores são
tão bem-sucedidos no início que nunca
chegam a se formar. Esse foi o seu
caso?
Não sei se foi por causa da empresa, mas
ela teve um papel sim. A verdade é que
nunca me vi escolhendo uma coisa para
fazer pelo resto da vida. Até hoje não
consigo tomar esse tipo de decisão.
Tentei cursar sistemas de informação em
2007, mas não conseguia dar conta do
trabalho e acompanhar o ritmo dos
estudos. Então desisti e foquei na
empresa, que era o que bancava os
estudos.

3) Para trabalhar na área de tecnologia é
muito importante ter as technical skills o conhecimento específico de TI. Para
empreender, seja na área de TI ou em
qualquer área, é importante desenvolver
as "management skills" - as habilidades
de gestão. Como você lidou com isso?
Como foi conciliar as demandas de TI
com as decisões administrativas,
financeiras ou de marketing no negócio
do Tecnoblog?
Recentemente fiz uma avaliação com o RH
e descobri que tenho um perfil de
"múltiplas habilidades", que é muito
comum em cargos de liderança. Pode ser
uma característica que desenvolvi ao
longo dos anos, mas o fato é que sempre
fui muito curioso e autodidata. Quando me
interesso pelo assunto, passo horas
pesquisando, lendo e praticando. No
Tecnoblog falamos sobre tecnologia e
negócios, mas não vim do setor de TI. Na
verdade, sempre fui apenas um entusiasta,
querendo aprender mais sobre o tema.

4) A Tecnologia da Informação está
presente em todos os segmentos de
negócios e os profissionais de TI são
muito
procurados
por
seus
conhecimentos e experiência, mas
ainda há muitas vagas e nem tantos
profissionais
preparados.
Recentemente, em um episódio do
Tecnocast, você e os colegas do
Tecnoblog conversaram sobre o
"apagão do pessoal de TI". Na sua
opinião, como as empresas podem
resolver esse problema diante das
demandas de tecnologias disruptivas
como o blockchain, computação
quântica e mais recentemente o
metaverso?
O desafio é grande, porque a demanda
cresce em ritmo acelerado, mais rápido
do que conseguimos formar novos
profissionais. Muitas empresas estão
precisando focar apenas nas soft-skills, na
esperança de que o profissional se
desenvolva internamente, em tempo
hábil. Outras estão competindo em planos
e benefícios. Recentemente deixamos de
contratar um desenvolvedor, porque o
atual emprego ofereceu um aumento de
200% para que ele não saísse. Essa
disputa
prejudica
principalmente
pequenas e médias empresas. No nosso
caso, estamos nos apoiando na compra
soluções prontas, SaaS e opções de
código livre. Dessa forma focamos
esforços em implementações que
precisam ser feitas internamente.

5) O Tecnoblog cobre diversas áreas de
tecnologia. Como são identificadas as
necessidades de contratação de pessoas
para a área de tecnologia? Quais são os
requisitos diferenciais que o(a) candidato(a)
à contratação deve possuir?
As quatro habilidades que reforçamos
diariamente
são:
Autogerenciamento,
Engajamento com o Negócio, Zero Ego e
Criatividade. São essas soft-skills que fizeram o
TB o que é hoje. Candidatos que demonstrem
essas habilidades no processo seletivo,
costumam se destacar bastante. E claro,
também é essencial ser apaixonado por algum
tema relacionado à tecnologia, negócios e
inovação.

6) Com a pandemia da COVID-19
muitas empresas aceleraram os
projetos de transformação digital e a
demanda por profissionais de TI
disparou. Muitos processos de
trabalho foram modificados com o
home office e a educação a distância
se consolidou na pandemia. Quais
foram os impactos da pandemia no
Tecnoblog?
Na rotina a diferença foi mínima,
porque adotamos o modelo remote
first em 2014. O que mudou foram os
eventos (internos e externos) que
viraram todos virtuais. Na maioria dos
casos foi até bom, mas as
confraternizações presenciais fazem
falta.

Também houve uma certa sobrecarga
de reuniões virtuais, que lidamos
implementando um modelo de
reuniões assíncronas por mensagens
de voz. As principais vantagens são: 1)
cada um ouve e responde quando
puder; 2) o compartilhamento de
ideias
fica
mais
natural,
se
assemelhando a um escritório, em que
você simplesmente vira para o colega
e comenta algo; 3) as mensagens
tendem a ser mais consistentes; 4) dá
para ouvir as mensagens no modo
acelerado, o também contribui para a
economia de tempo.

7) Os blogs iniciaram com a criação
de
conteúdos
e
reuniam
comunidades em torno de temas de
interesse. Depois foram integrados
às redes sociais e hoje os conteúdos
estão presentes nas mídias textual,
de áudio e de vídeo. Cada mídia e
cada rede social tem a sua
particularidade e os algoritmos de
inteligência
artificial
estão
aí
filtrando apenas aquilo que for mais
interessante e relevante para suas
redes. Quais os desafios para manter
o Tecnoblog relevante?
Nossos principais diferenciais são: a
qualidade e a confiabilidade. É o que
faz com que nossos leitores continuem
acessando o TB, ouvindo o Tecnocast
e interagindo conosco na nossa
comunidade.

As redes sociais organizam o conteúdo
para os usuários, mas não matam os
sites. Nosso desafio é saber adaptar os
conteúdos às dinâmicas de cada
espaço, para impactar o usuário onde
quer que ele esteja.
8) Compartilhe conosco: o que você
está lendo no momento? Está
estudando algo específico?
Estou lendo “Sapiens” de Yuval Noah
Harari, “Hábitos Atômicos” de James
Clear e a HQ “Daytripper” de Fábio
Moon. Nos estudos, estou cursando
Gestão Financeira na FGV IDT,
pesquisando bastante sobre métodos
de produtividade, gerenciamento de
tempo
e
sobre
TDAH
(fui
diagnosticado no começo do ano
passado).

Curiosidades e História no 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.

Ao longo da história da humanidade o
gerenciamento de projetos esteve
fortemente ligado à evolução da
civilização,
sendo
anterior
a
construção das pirâmides do Antigo
Egito. A grande Pirâmide de Queops,
por exemplo, para ser erguida foi
necessário grande força de trabalho.
Os materiais, como o granito, eram
extraídos a mais de 400 km de
distância.
Os
homens
usavam
ferramentas primitivas feitas de cobre.
A Grande Pirâmide levou cerca 20
anos para ficar pronta e empregou
10.000 pessoas.

Pirâmides do Egito
Na era medieval, o Reino Unido trouxe
um novo contexto para o Gerente de
Projetos. Nessa época esse papel era
realizado
por
trabalhadores
da
construção civil. Naquela época o
Gerente de projetos tinha que saber
como fortificar as fortalezas para
dificultar a entrada e invasores.
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Era Medieval
No século XIX durante a primeira
revolução industrial os projetos de
construção eram considerados obra de
arte e eram considerados mais
importantes
porque
as
fábricas
precisavam de uma quantidade grande
de
maquinários,
produtos
e
trabalhadores. Enquanto a tecnologia
avançava rapidamente, durante esse
tempo, as ferramentas utilizadas para
projetos permaneciam as mesmas e a
necessidade de se ter um responsável
por assumir a controle dos projetos
surgiu como ‘supervisor de projetos’.
Eles sabiam ler, escrever e faziam
contas e foram precursores de uma
nova era que passou a incorporar
negócios, finanças e habilidades
gerenciais.

Primeira Revolução Industrial
O século XX foi palco de mudanças
significativas no gerenciamento de
projetos. Frederick Taylor foi quem
utilizou o raciocínio de quebrar os
elementos de um processo para
melhoras a produtividade, quebrando o
processo em tarefas. Henry Gantt, por
outro lado, criou a técnica de traçar a
sequencia e a duração das tarefas.
Assim, nasceu o gráfico de Gantt que é
utilizado até os dias de hoje, se
tornando um recurso indispensável na
maioria
dos
softwares
no
gerenciamento de projetos.

Frederick Taylor
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Henty GanTT
A
segunda
revolução
indústria
introduziu os motores movidos à
combustão
e
eletricidade
que
influenciaram as tecnologias de
produção em massa. Nesse período
foram desenvolvidas e adaptadas
técnicas
de
coordenação
que
permitiram aos gerentes maior controle
no gerenciamento de projetos.

Um exemplo é a construção do Empire
State Building que fez uso de
cronograma,
incluíam
60
tipos
diferentes de perfis profissionais.
Algumas tarefas foram sobrepostas
para não comprometer o cronograma,
sendo o primeiro projeto de construção
comercial a utilizar a técnica de Fast
Track. Foi possível construir quatro
lajes e meia por semana utilizando
inovações que pouparam tempo e
recursos.
Os números do projeto Empire State
Building são bem expressivos. Foram
demandados 3.500 homens, 7 milhões
de horas. O projeto foi concluído 3
meses antes do prazo e custou 18
milhões e 300 mil dólares abaixo do
orçamento.

Empire State Building
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A
terceira
revolução
industrial
introduziu os computadores, a internet
e práticas de gestão e em 1955 os
militares dos E.U.A. criaram o PERT –
Program Evaluation Review Technique
para determinar o tempo que se levara
para completar uma tarefa e identificar
o tempo mínimo necessário para
completar um projeto. Em 1957 a
Dupon criou CPM – Critical Path
Method para lidar com várias
interações de um projeto, incorporando
algoritmos para as atividades de um
projeto.

WBS - Work Breakdown Structure

Na década de 70 o gerenciamento de
projetos
tornou-se
amplamente
utilizado. O PMI – Project Management
Institute foi criado para dar enfoque às
técnicas de projetos e com isso foram
introduzidos conceitos de tempo, custo
e qualidade.
Na década de 80 houve a incorporação
da gestão de riscos para o
gerenciamento de projetos e na
década de 90 foram inseridas as
certificações
profissionais
em
gerenciamento de projetos como PMP.
Em 2013 foi criada a área de
PERT – Program Evaluation Review Technique conhecimento
que se preocupa
exclusivamente com a gestão de
A Defesa dos E.U.A. também introduziu
Stekeholders, reforçando a importância
ferramentas de projeto tais como a
do gerenciamento e de todas as partes
estrutura de divisão de trabalho que
interessadas nos projeto.
organiza o escopo de um projeto,
agrupando elementos de trabalho de
um projeto. Essa estrutura é conhecida
como WBS - Work Breakdown
Structure.
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Em 2012, no relatório do PMSURVEY
apenas 8% da alta administração das
organizações davam pouca ou nenhum
apoio a iniciativas relacionadas ao
gerenciamento de projetos. Assim, o
gerenciamento de projetos passou a
assumir um papel estratégico nas
organizações, sendo levado muito á
sério e como consequência natural, a
figura do gerente de projetos é
também, muito valorizada. Isso está
comprovando no mesmo relatório que
traz a informação de que 27% das
organizações exigem ou pretendem
exigir que os profissionais responsáveis
por projetos sejam certificados PMP,
51% dizem que a certificação é vista
como um diferencial e somente 21%
das organizações se dizem indiferentes
quanto em ter ou não profissionais
certificados.
Dessa forma podemos verificar que
desde as grandes pirâmides até os
projetos de alta tecnologia, as práticas
do gerenciamento de projetos têm
melhorado continuamente. Por esse
motivo, estudar gerenciamento de
projetos pode ser um ponto de partida
para quem deseja se tornar um gerente
de projetos.

NÓS SABEMOS COMO FAZER!

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!

OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM
CONSULTORIA EM SEGURANÇA
https://consultoria.ewsistemasti.com.br

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
Mindset Digital – Preparando-se para a Indústria 5.0
Peter Drucker, famoso consultor de gestão
empresarial, brilhante professor, considerado
o “Pai da Administração Moderna” nos
presenteou com esta pérola:
“Aceitamos o fato de que aprender é um
processo vitalício de manter-se a par das
mudanças. E a tarefa mais urgente é ensinar as
pessoas a aprender."
Peter Drucker faleceu em 2005, mas tinha a
correta percepção da necessidade do
aprendizado contínuo para encarar as
mudanças de um mundo em constante
evolução.

Na década de 1990, em um período após a
Guerra Fria, com a queda do muro de Berlim e
o fim da União Soviética, a Escola de Guerra
do Exército dos EUA (US Army War College),
cunhou o termo VUCA, um acrônimo em
inglês, para caracterizar um cenário que não
haveria mais um único inimigo e isso resultaria
em novas formas de ver e reagir: Volatility,
Uncertainty, Complexity e Ambiguity volatilidade, incerteza, complexidade e
ambiguidade.

Passados mais de 30 anos, o acrônimo
VUCA continua representando os cenários
de mudança e de evolução:
Volatilidade (Volatility) - Está relacionada à
natureza e à dinâmica das mudanças e
com a velocidade com que essas mudanças
ocorrem. A única certeza que temos é que
teremos mudanças, sejam no mercado de
trabalho, na sociedade, na indústria, na
tecnologia, nos padrões dos processos e
nas pessoas.
Incerteza (Uncertainty) – Está relacionada à
falta de previsibilidade, à surpresa e à falta
de compreensão sobre a forma como os
eventos ocorrem e como as coisas
acontecem no mundo.
Complexidade
(Complexity)
Está
relacionada em fazer escolhas e encontrar
soluções realmente eficientes. Vivemos em
um mundo cada vez mais complexo que
busca constantemente desenvolver novos
produtos, novas ferramentas e novos
serviços a partir das grandes demandas da
sociedade e das tecnologias existentes. O
volume de informações disponíveis para
processar ou analisar é gigantesco.
Ambiguidade
(Ambiguity)
Está
relacionada a como as coisas estão em
constantes mudanças e sempre existe mais
de uma interpretação. É um complemento
das características anteriores que se
transformam e passam a exigir mais de uma
interpretação, tornando complicado definir
as respostas corretas e erradas sobre algo.
Este é o mundo VUCA!!!
Mais recentemente, em 2019, o futurólogo
Jamais Cascio, cunhou o acrônimo BANI,
para expressar alguns complementos e
consequências sobre o mundo VUCA.
É a transição do mundo VUCA para o mundo
BANI...
Para Cascio, o acrônimo significa:

Frágil (Brittle) – As constantes mudanças do
mundo VUCA deixaram frágeis as estruturas
dos sistemas como um todo. Os exemplos
recentes da pandemia do COVID-19 e a
recente Guerra na Ucrânia confirmam que as
“ameaças aos sistemas” podem estar em
todo lugar e mesmo que tudo pareça estar
funcionando 100%, os sistemas são frágeis.
Ansioso (Anxious) – As incertezas do mundo
VUCA ficaram arraigadas na sociedade e na
mente das pessoas, tornando-as ansiosas,
mesmo com o imenso volume de informação
disponível pelas Tecnologias da Informação
e da Comunicação.
Não Linear (Nonlinear) – A complexidade
experimentada no mundo VUCA foi alterada
para a não-linearidade. Isto representa que
não reconhecemos mais o início e nem o fim
dos eventos. Planos de longo prazo? Podem
não fazer mais sentido, pois devemos estar
preparados para avançar e voltar, como se
estivéssemos no tabuleiro de um jogo.
Incompreensível (Incomprehensible) – A
ambiguidade conhecida do mundo VUCA
tornou-se incompreensível. Os eventos,
causas e decisões não lineares, em muitas
situações parecem carecer de qualquer tipo
de lógica ou propósito – eles são
incompreensíveis. Não entendemos as
causas porque elas podem ter desaparecido
há muito tempo ou podem parecer
totalmente sem sentido.
E nós, como indivíduos, força de trabalho da
sociedade, como ficamos?
Como nos adaptar e estar em condições de
responder adequadamente aos tempos de
mudanças?
É aí que faz sentido desenvolver uma
mentalidade (mindset) apropriada aos
desafios do mundo VUCA/BANI.

O que é mindset?
A professora de Psicologia da Universidade de
Stanford, Carol S. Dweck pesquisou ao longo
dos anos a atitude mental com a qual
encaramos a vida e a descreveu como
mindset.
Para ela, podemos desenvolver dois tipos de
mindset:
•
Mindset fixo é a mentalidade daquelas
pessoas que acreditam que nasceram
predestinadas ao sucesso ou ao fracasso e
que isso não pode ser mudado.
•
Mindset de crescimento é a mentalidade
das pessoas que querem aprender, que
querem desenvolver habilidades que podem
levá-las ao sucesso e que o fracasso pode ser
evitado.
As pessoas que desenvolvem o Mindset fixo
têm dificuldades em ver as próprias limitações
e creem que a inteligência e a habilidade são
natas, por isso evitam os desafios por medo de
revelar suas fraquezas e encaram os
problemas sem esperança em resolvê-los.
Já quem desenvolve o Mindset de
crescimento crê no desenvolvimento da
inteligência e da habilidade, busca o
aprendizado para superar as próprias
limitações e enfrenta os problemas com
entusiasmo.
No mundo volátil e ambíguo do século XXI a
mentalidade de mindset fixo se constitui uma
barreira em um ambiente digital, conectado e
multifacetado.
Surge, então, a necessidade de profissionais
que possuam uma mentalidade digital –
digital mindset.

A mentalidade digital diz respeito ao
comportamento que as pessoas têm diante da
tecnologia, do ambiente digital e da
convergência disso com os processos
organizacionais.
É uma forma como as empresas e seus
colaboradores se relacionam e aplicam as
tecnologias ao negócio, considerando as
estratégias, o emprego de recursos e de
ferramentas
de
soluções
tecnológicas
inteligentes na solução de problemas.
O que a mentalidade digital tem a ver com a
Indústria 5.0?
Antes de falar sobre a Indústria 5.0 vamos
lembrar as eras anteriores.
O setor industrial passou por muitas evoluções
tecnológicas ao longo dos últimos 300 anos.

A Indústria 1.0 – Primeira Revolução
Industrial - foi caracterizada pela criação do
motor a vapor e dos primeiros teares
mecânicos. O uso da energia a vapor para fins
industriais aumentou a produtividade e o
processo manufatureiro cresceu nas grandes
cidades.
A Indústria 2.0 - Segunda Revolução
Industrial - teve seu marco importante do
avanço tecnológico com a invenção
(descoberta) da eletricidade. Naquela época
surgiu a manufatura de produção em massa, a
linha de produção em série e a criação de
novos motores e equipamentos mecânicos,
que forneceram a base para o surgimento de
grandes indústrias e produtos inovadores:
veículos, telefones, rádios e aviões. Tudo feito
de forma mais rápida e com custos menores.

A Indústria 3.0 - representa a Terceira
Revolução Industrial e surgiu no período pósSegunda Guerra Mundial. Além das
transformações
industriais
tivemos
o
acentuado avanço do uso de tecnologia
computadorizada nos processos industriais. O
diferencial foi a integração entre ciência e
produção na automação dos processos de
produção sem assistência humana.
Já a Indústria 4.0 - Quarta Revolução
Industrial - trata da digitalização da
manufatura, isto é, o emprego das Tecnologias
de Informação e Comunicação digitais para
revolucionar a produção industrial, tornando o
“chão de fábrica” em uma indústria mais
inteligente e impulsionada por dados e
trabalhando em rede.

A Indústria 4.0 é a consequência de todas as
três revoluções anteriores. Ela se apoia na
automação,
na
computação
e
na
conectividade, visando o desenvolvimento de
fábricas inteligentes, versáteis e eficientes.
A Indústria 5.0 não veio para substituir a
Indústria 4.0 e nem para acabar com a mão de
obra, substituindo o ser humano por máquinas
ou robôs.
Na Indústria 5.0 os recursos humanos são o
centro
das
coisas,
rodeados
pela
automatização que torna suas demandas
possíveis.
Ela veio para ser uma evolução natural usando
a tecnologia desenvolvida na Indústria 4.0
para oferecer mais benefícios para o ser
humano, por meio da utilização da alta
capacidade das máquinas para manter
elevados volumes de produção, porém com
uma
qualidade
superior,
contando,
efetivamente, com a colaboração humana.
Benefícios esperados da Indústria 5.0:
A otimização da gestão de custos, por meio
de um processo produtivo conduzido de
maneira mais econômica, assertiva e lucrativa.
A relação homem-máquina vai buscar entregar
produtos exatamente do jeito que o cliente
desejar — atendendo às suas necessidades e
ampliando seu alcance entre os públicos-alvo.
Na Indústria 5.0 a participação humana - o
capital humano das empresas deve-se tornar
uma ferramenta estratégica dentro da
estrutura
organizacional
do
negócio,
empregando o potencial humano integrado
aos sistemas tecnológicos e inteligentes. Será
a inteligência humana à frente dos processos.
Mesmo que a automatização não seja o
grande foco conceitual da Indústria 5.0, ela
terá um importante papel no desenvolvimento
da manufatura e dos processos fabris.

Qual será a mentalidade digital exigida para a
Indústria 5.0?
Para atender às demandas específicas da
Indústria 5.0 as empresas irão em busca de
talentos que tenham a “mentalidade aberta” às
novas experiências do ambiente de trabalho,
que valorizem a experimentação e a inovação.
Os
profissionais
com
“mentalidades
orientadas” à curiosidade, à adaptabilidade e à
flexibilidade e que conheçam as tecnologias
emergentes, como as atuais tecnologia de
telefonia de 5ª geração (5G), Big Data,
Analytics, Inteligência Artificial, Aprendizado
de máquina, Blockchain, Internet da Coisas,
robôs
colaborativos
(COBOTs),
nanotecnologia, WI-Fi 6, a análise do
comportamento em redes sociais e as
tecnologias disruptivas que vierem pela frente
serão aqueles que irão garantir a
empregabilidade no mercado da Indústria 5.0.
Voltando a parafrasear Peter Drucker: “a tarefa
mais urgente é ensinar as pessoas a aprender."
Aprender as habilidades tecnológicas, de
pensamento crítico, de mentalidade analítica e
habilidades de comunicação será um
diferencial.
Os avanços tecnológicos exigem aprendizado
e reaprendizagem contínuos!
Empresas e colaboradores devem se preparar
para desenvolver a Mentalidade Digital,
necessária e fundamental como respostas às
tendências de mercado e as grandes
mudanças e transformações do mundo VUCA.

Enfrentar mudanças exige aprendizado e
reaprendizagem contínuos!
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Atua como Agile Master na Meta nos projetos de Growth Hacking da Renner.
Especialista no desenvolvimento de software em ambiente ágil, frameworks e
metodologias ágeis (Scrum, SAFe, Método Kanban, Lean Inception e Management
3.0), vivência nos segmentos de empresas de tecnologia da informação, bancária,
financeira, governamental, CRM, Growth Hacking , educacional e saúde.
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.
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STATIK é um acrônimo para ‘System Thinking
Approach To Introduce Kanban’.
Trata-se da adoção de uma visão sistêmica, e não
modularizada, para análise e entendimento de um
serviço que será alvo da implantação do método
Kanban.
Ele é um método que te dá a base para que você
olhe para o seu produto/serviço de uma forma
sistêmica e identifique quais serão os primeiros
passos que você poderá dar com o método
Kanban para começar a resolver as insatisfações
existentes.
Consistem umama abordagem investigativa. Ele
não é um modelo prescritivo, então não precisa ser
realizado na forma sequential.

Vamos explorar as etapas do Statik, são elas:
1.
PROPÓSITO DO PRODUTO/SERVIÇO:
Entender o que faz cada serviço ser ajustado ao
propósito do cliente. Expectativa e propósito do
cliente – Livro “Fit for purpose”, por Alexei Zheglov.
O objetivo é garantir que as pessoas envolvidas
nas entregas entendam o valor do projetos ou
produtos no qual estão trabalhando, sua
importância para o cliente e quais objetivos a
serem atingidos.
É o momento onde deve-se definer os critérios de
satisfação do cliente e realizar um alinhamento de
expectativas.

QUAL FERRAMENTA USAR?
O Canvas é gráfico visual que auxilia na analise e
alinhar as etapas do Statik.

Propósito do Produto/Serviço

Canvas
QUAIS AS ETAPAS DO STATIK?
O STATIK, é basicamente uma abordagem
estruturada que auxilia no entendimento de “onde
estamos” ou “como estamos” e “como podemos
começar ou melhorar” utilizando Kanban. A
dinâmica é composta de 8 etapas sugeridos por
Mike Burrows em seu livro Kanban from the inside
que no final se tem mapeado o fluxo de valor e um
entendimento melhor do sistema.

Algumas perguntas que pode ajudar a mapear o
propósito/serviço:
·
Qual o propósito do produto/serviço? O que o
torna ajustado ao propósito dos clientes? Qual a
definição de sucesso do produto/serviço?
·
Quem é o nosso cliente? Ajuda a trazer o foco
no cliente final.
·
Quem são os envolvidos na entrega deste
produto/serviço ao cliente final? Isto ajuda a trazer
um pouco mais de clareza sobre quem está
envolvido.
·
Porque essas pessoas existem? O que
aconteceria com o nosso cliente se nosso
produto/serviço não existisse? Isso ajuda a
tangibilizar o impacto. Caso a resposta ainda seja
um pouco ampla, você pode aprofundar com a
pergunta “Por que?” até ter algo mais tangível.
·
Se ainda ficar com algumas lacunas, vale
avançar e durante as demais etapas você pode
voltar e complementar.

O QUE É STATIK ?

2. FONTES DE INSATISFAÇÃO: Entender a origem das insatisfações do processo atual. Expor, priorizar
e agrupar as insatisfações do time, clientes e stakeholders.

Fontes de Insatisfação
Algumas perguntas que pode ajudar a mapear as fontes de insatisfação:
· O que te incomoda hoje quando olhamos para esse produto/serviço?
· O que você sente falta?
· O que você é cobrado e não consegue atender bem?
· Temos alguma dependência que dificulta a execução?

O QUE É STATIK ?
3. ANÁLISE DA DEMANDA: É o momento de
entender o que o cliente costuma solicitar e
como. Uma boa opção é listar as demandas nas
quais o time está trabalhando atualmente e
identificar padrões. Os padrões identificados se
referem a tipos de demanda que são solicitadas
com mais frequência, tempo entre a chegada da
demanda em relação ao seu prazo de entrega e
etc.

Análise da Demanda
O primeiro passo é identificar os “Tipos de
demanda”, nada mais é do que identificar quais
são os tipos de trabalho que passam pelo fluxo.
Como estes exemplos abaixo:
· Projeto
· Demandas de roadmap de produto
· Demandas legais
· Bugs
· Incidentes
· Débito técnico
· Experimentos
· Demandas de clientes
Algumas perguntas que pode ajudar a análise da
demanda:
·
Há tarefas ou solicitações que chegam de
forma urgente ou sem planejamento algum?
· Tem solicitações ou coisas que chegam e que
são urgentes e vocês tem que parar tudo para
atender?
·
As demandas chegam todas por um único
local ou chegam por várias fontes/solicitantes
diferentes?

4. ANÁLISE DA CAPACIDADE: Histórico para
cada tipo de demanda. O CFD (Cumulative Flow
Diagram), por exemplo, visualiza a capacidade
de entrega, ferramentas para cálculo de
eficiência de fluxo, levantamento de Lead Time e
Throughput.

Análise da Capacidade
Itens para coletar de cada demanda entregue:
· Identifique os tipos de demanda.
· Identifique quanto tempo cada item demorou
para ser entregue.
· Identifique se algo ficou bloqueado e qual foi
a causa.
· Identifique se houve sobrecarga de trabalho.
·
Identifique como foram tratados as
demandas sazonais e se houve sobrecarga ou
trabalho com horas extras das pessoas.
5. CLASSES DE SERVIÇO: Classes de serviço
são basicamente políticas pré-estabelecidas
sobre qual comportamento uma determinada
demanda deve seguir ao passar pelas etapas do
workflow de acordo com suas características.

Classes de Serviço
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6. FLUXO DE TRABALHO: Esta etapa é o momento de elencar junto do time quais são os diferentes tipos
de demandas que eles atendem, sua prioridade e o Workflow que cada tipo deve seguir.O Workflow em si
seriam as etapas do fluxo pelo qual cada demanda passa para que possa ser entregue.

Fluxo de trabalho
· Como funciona o fluxo das demandas? Desenhe o workflow. Comece simples. Foque em mapear o fluxo
atual ao invés de corrigi-lo.
Dicas importantes:
· Não julgue o fluxo e a realidade;
· Neste momento, limite-se a mapear como é o fluxo na realidade;
· Se tiver muitas particularidades, tenha foco nas mais importantes;
· Tipos de demandas diferentes, podem ter fluxos diferente.
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7. CADÊNCIAS: Alinhe eventos e cadências.

Cadências
·

Quais são as cadências e ciclos de feedback existentes hoje?

A dica é observar e ficar a atento a variações destas 3 rotinas principais:
· Reunião simples de planejamento e alinhamento para a semana (Replenishment Meeting);
· Reunião diária para acompanhamento do trabalho no quadro Kanban (Kanban Meeting);
· Retrospectiva ao final da semana para avaliar com o time o que foi entregue, o resultados e os pontos de
melhoria no fluxo (Service Delivery Review).
8.
ROLLOUT — A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO E CRIAÇÃO DO QUADRO: O Kanban tem os 3
princípios de gestão da mudança que são um guia e nos orientam, neste momento de começar a introduzir
a prática eles são ainda mais importantes:
· Comece com o que você faz hoje: Respeite o processo atual, papéis, títulos e responsabilidades/
· Concorde em buscar mudanças evolucionárias e incrementais.
· Liderança em todos os níveis.

O QUE É STATIK ?
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Por Wislen Paiva (Escritor, poeta, compositor, músico e
discente de Psicologia)

LANGUISHING:
DEFINHAMENTO
Hoje percebemos o crescimento de mais um tipo de
adoecimento mental, ele é um pouco difícil de ser
definido, não é tão recente, mas só agora foi batizado
com um termo, ele se chama Languishing,
definhamento.
Creio que por se completar com vários outros tipos de
sensações e sentimentos comuns em alguns outros
transtornos, houve está demora dele ser definido, o
Languishing é muito confundido com a Síndrome de
Berout, além de ter outros aspectos que lembram a
Depressão e a Síndrome de Bournout
Mas tem uma conotação bem peculiar, que é a
sensação de vazio, de estagnação, de que apenas
existe, entrelaçados com um sentimento entorpecido,
de desligamento, de estar no mundo da lua, desânimo,
sensação de carregar um peso invisível, cansaço,
dificuldade de concentração, tédio, baixo rendimento,
coração apertado, respiração difícil e uma persistente
apatia.
O Languishing quer dizer definhamento,
enfraquecimento,
decadência,
empobrecimento.
Alguém definhando algum tempo atrás diríamos que a
pessoa apenas estava emagrecendo rapidamente,
hoje, podemos dizer que ao definhar a pessoa também
está se entregando as dores emocionais e com isso sua
saúde mental está provavelmente a beira de um
colapso.
Este novo fenômeno psicológico, teve agora
durante a pandemia de covid-19 um grau de
potencialização bem elevado, fazendo com que as
pessoas entrassem num tipo de limbo mental, e assim
começou a ser mais percebido.
O termo Languishing foi nomeado pelo psicólogo e
sociólogo americano Corey Keyes (1962) muito
conhecido pelo seu trabalho com a psicologia positiva,
tornou-se mais popular ainda quando foi citado pelo
psicólogo organizacional e colunista Adam Grant
(1981) do jornal The New York Times.

Corey em seus estudos criou duas escalas
dentro do método de psicologia positiva,
a

escala

do

prazer

e

a

escala

do

funcionamento positivo, o baixo nível
atingido em duas das escalas de prazer e
em seis das 11 escalas de funcionamento
positivo vai indicar que o processo em
que

a

pessoa

emocionalmente

é

se
de

encontra

definhamento,

estando com nível satisfatório a pessoa
estará em florescimento.
Os

muitos

reflexos

desta

época

pandêmica sobrecarregaram em demasia
o psicológico de muita gente, afinal como
processar tantas informações, diferencialas

de

clausura,

fake

news,

lockdown,

e

conviver

com

impotência,

luto,

desemprego, empresas fechando, demora
na vacinação, negacionismo, situação
econômica, alta de preços, falta de
produtos,

falta

de

ociosidade,

matéria

prima,

distanciamento,

endividamento, falta de engajamento,
medo e sensação de desamparo, entre
tantas coisas que tivemos que passar e
ainda estamos passando por causa deste
vírus.
Nosso cérebro já estava com sinal de
alerta ligado, e tão logo entrou em versão
light, quando voltou uma nova onda que
se

espalhou

muito

rapidamente,

ele

religou o sinal de alerta, se retirando da
versão light.

O Definhamento não é uma doença, mas um
estado emocional que se não tratado pode
evoluir e se tornar uma patologia grave como a
Depressão, é possível ver a pessoa afetada por
este fenômeno ficar 1 até 3 dias desanimado e
triste, estas sensações ficam tomando conta do
cotidiano do indivíduo.
Nos últimos anos foi estabelecido gradualmente
algumas mudanças no conceito de saúde
mental. Com isso a OMS - Organização Mundial
de Saúde passou a defender que a falta de
patologias não impede que um adoecimento
não seja considerado um fator de saúde mental.
O trabalho de profissionais de saúde no esforço
para identificar, medir, e estudar, que fatores
estão por detrás da presença, ou, ausência, de
vertentes mais positivas do funcionamento
humano, como por exemplo, o bem-estar.
Com a sensação de alma vazia, o corpo busca
se encontrar, não se sente, não se vê e nem se
percebe faz muito tempo, uma luta cansativa
mesmo muitas vezes nem saindo do lugar que
estava, mas ainda assim parecia ter percorrido
uma maratona.
Em muitos momentos da vida desanimamos, é
até normal, o ruim é quando o desânimo se
instala e começa a lhe vencer, te deixando
apático, abatido, definhando, sucumbindo,
retirando de você suas forças e minando suas
energias, e mesmo que aparentemente esteja
tudo dentro da normalidade, você tenha
emprego, família, compromissos, boletos
estejam pagos, nada o mobiliza, o conforta, o
incentiva a buscar, lhe falta a ambição e vontade
de antes.
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Em seu início este adoecimento pode até não

Outra Psicóloga especialista em Languishing

afetar na rotina da pessoa, mas é perceptível

é Renata Borja, ela salienta que é normal se

sua falta de ânimo, tornando os dias difíceis e

sentir mal, não estar alegre o tempo todo, que

as coisas feitas no automático, as tarefas

o ideal de obrigatoriedade de felicidade

podem até serem cumpridas, realizadas, mas

constante pode até se torna prejudicial

de uma maneira sem entusiasmo algum.

também, nos deixando sem a capacidade de

O termo deste fenômeno é novo, denominado

lidar com as coisas ruins, negativas, e que são

agora durante a pandemia, mas se trata de

de ordem natural, afinal, pode acontecer.

uma condição bem antiga, algo que sempre

Segundo Renata devemos evitar os excessos

afetou muitas pessoas, mas que passava

de telas a noite, ter um sono tranquilo, manter

despercebido, a filosofia existencialista já

atividades

percebia essa condição.

estabelecendo metas razoáveis e realistas,

A

psicologia

rotina

adoecimento há algum tempo, mas só agora

como tarefa fundamental que é se preocupar

nesta pandemia que deram mais ênfase nesta

e cuidar de alguém próximo, pois quando

apatia e sensação de vazio que foi muito

cuidamos de alguém também cuidamos de

potencializada, deixando milhares de pessoas

nós mesmos.

pelo mundo vítimas desta condição.

Segundo a Dra. Christiane Ribeiro médica

Isso pode vir a ocorrer quando os eixos

psiquiatra, é importante recomeçar as tarefas

fundamentais são comprometidos:

que ficaram paralisadas neste período, buscar

Eixo 1:

Se refere a compreensão de si, as

relembrar e realizar os prazeres de antes, ou ir

regras e os determinantes de sua própria vida.

em busca de novos que o reconforte, manter

Eixo 2: Se refere as ambições e propósitos, e

contato com pessoas queridas e importantes.

os valores.

Ao perceber que alguém de seu convívio
Se

refere

a

estudar

a

meditação, fé e espiritualidade, tentar incluir

3:

a

organizar

este

Eixo

começou

físicas,

importância

que

esteja com estes sintomas, oriente para que

destinamos ao nosso papel e desempenho na

inicie com sessões de terapia, um psicólogo

sociedade.

pode

Segundo o professor e psicólogo clínico

adoecimento, e com isso evitar que se agrave

Thales Coutinho, em momentos de crise,

e discorra para uma patologia mais severa

como a que vivemos atualmente, os sensos de

como a depressão.

propósitos e significância tendem a ficar
prejudicados. Ele também aconselha que seja
estabelecido

um

reforçamento

do

Self,

buscando com isso a imagem psicológica que
fazemos de nós mesmos, este exercício de
reforçamento

psicanalítico,

pode

trazer

benefícios e contribuir na concepção do
sentido de vida que precisamos ter.

ajudar

no

enfrentamento

deste

Evite comentários desnecessários tipo: “mas você
tem emprego, carro, casa, família, está tudo bem
financeiramente, o que te falta ainda?”, não pense
que se trata de mimimi, o efeito pode ser reverso e
além de não ajudar, pode servir de gatilho para que o
adoecimento venha a se patologizar, o Languishing
não está catalogado como um transtorno
psiquiátrico, e traz com ele vários sintomas atrelados
a outros transtornos como depressão, a síndrome de
bournout e a síndrome de berout.
Em suas pesquisas Corey Keyes constatou que daqui
há 10 anos quem está sentindo o definhamento hoje
poderá estar sofrendo de depressão e ansiedade
severas, é tudo muito lento, mas este adoecimento é
o ponto de partida para a patologia depressiva no
futuro, temos que cuidar logo.
Para Adam Grant na psicologia se o florescimento é o
pico mais alto do bem estar, onde você tem todo o
domínio necessário e o senso de significado para
todos que lhe cercam, e a depressão é o pico mais
alto do mal estar, quando você acha que não tem
valor para nada e nem ninguém, o Languishing é o
filho do meio, por hora negligenciado em se tratando
de saúde mental, você não está a pleno vapor, não
funciona como deveria, não tem os sintomas de
doença mental, mas também não é a imagem de
saúde mental possível.
É certo que ainda vivemos em um mundo
estigmatizado pelo senso comum onde é normal se
cuidar da saúde física e esquecer da saúde mental,
precisamos repensar este conceito de saúde mental
e bem-estar, já passou da hora. Com isso também
precisamos acabar com estigma contra a psicologia,
contra a terapia.
Segundo Christiane Ribeiro a quarta onda da
pandemia vai afetar a saúde mental das pessoas, e
não estamos preparados para a chegada desta
quarta onda, afinal os profissionais de psicologia
ainda são poucos e não temos como deveríamos ter
em todas as unidades de saúde.

E quando se consegue a primeira sessão com um
psicólogo pela rede pública de saúde, marcar o
retorno em data próxima é quase impossível, o
retorno sempre fica em data muito distante,
inviabilizando o tratamento.
A terapia precisa ser mais viável, sem ela todas as
sensações do adoecimento da pessoa por falta de
continuidade, ou de início dela não vai ajudar no
tratamento. Além disso tem os desistentes, que
inicia, mas não dão continuidade por este mesmo
motivo ou outro qualquer e isso dificulta ainda
mais.
COMO SE MOTIVAR?
· Agir como se estivesse motivado:
O cérebro é quem tem o controle de suas emoções,
engana-lo pode aumentar suas motivações, se
pergunte o que você estaria fazendo caso não
tivesse assim, crie tarefas e tente sair da inercia, e
pode mudar seu estado de espirito.
· Pensamentos positivos:
Os pensamentos negativos não devem lhe
dominar, substitua por pensamentos positivos, se
achar que vai falhar ou desistir de realizar uma
tarefa, mentalize nas coisas que podem fazer dar
certo, equilibrando as motivações vai ajudar na sua
rotina.
· A regra dos 10 minutos:
Se for uma pessoa que costuma procrastinar, talvez
não dê certo, então inicie uma tarefa para ser
completada em 10 minutos, quando atingir o
tempo pergunte a si mesmo se quer continuar, vai
perceber que o mais difícil é iniciar, depois disso
fica mais fácil terminar a tarefa.
· Recompensar por tarefa concluída:
Com recompensas por conclusão de tarefas
realizadas, você conseguirá se motivar novamente
e dentro em breve irá atingir suas metas. Trabalhe
durante uma hora e depois se permita olhar as
redes sociais por cinco minutos. No entanto, não
deixe essas recompensas sabotarem os seus
esforços.

· Coloque pequenos prazeres nas tarefas chatas:
Coloque diversão a algo que não estás motivada a
fazer: Ouça música enquanto corre, telefone para um
amigo enquanto limpa a casa, saia para comer num
bom restaurante. Mas não deixe que a diversão afete
seu desempenho.
· Cuidar-se:
Uma dieta mal elaborada, não dormir direito, não ter
nenhum tempo livre prejudica e muito na motivação.
Portanto, criar um plano de autocuidado e fazer
exercícios físicos regularmente é necessário. Beber
água e manter uma dieta saudável, ter tempo para o
lazer e a diversão, passar tempo com pessoas
queridas.
· Busque fazer uma terapia com um psicólogo:
Se mesmo após seguir esses passos a desmotivação
persistir, procure a ajuda de um psicólogo, ele será
capaz de avaliar se a apatia e o desânimo estão
relacionados com quaisquer problemas de
comportamento e as questões que perpassam a vida
do ser humano, visando compreender os
sentimentos, as emoções, as impressões e outras
questões inerentes a uma pessoa.
A filosofia tratou deste sentimento e sensação de
vazio dentro do Niilismo Existencial, um pensamento
da corrente francesa da filosofia existencial de JeanPaul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus
entre outros, segundo eles a vida é baseada no nada,
não possuindo nenhum sentido, assim como
nenhum significado e nem propósito, e cabe a nós
aceitarmos esta condição, e somente nós somos
responsáveis pela construção da própria existência.
Já Nietzsche definia que o niilismo é, quando os
valores mais altos se desvalorizam, faltando a
finalidade, faltando a resposta aos “por quês”,
atrelando a ausência de sentidos com o conceito de
super-homem, sustentando que a existência humana
não tem, objetivamente qualquer significado nem
proposito essencial.
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