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L G P D  E  S E U S  D A D O S

V I S Ã O
P O R  E D N E W T O N  D E  V A S C O N C E L O S

Caro leitor,

A Lei Geral de Proteção de Dados já está
em vigor em nosso país. Contudo,
alguns profissionais e algumas empresas
não estão dando a devida atenção.

Este mês estreia duas colunistas Dra.
Gessica Moura, ela é advogada e
especialista na área. Então, convidamos
você a ler e observar a importância da
LGPD.  E a Profa. Cíntia Simões também
está estreando, convidamos você a ler a
coluna dela também.

Voltamos a falar da pandemia e suas
consequências. Leia na matéria especial  
com Wislen Paiva.

Será que há Aplicativos para melhorar a
Produtividade e Foco? Você precisa  ler
a coluna com o Prof. Fernando
Gonçalves. 

Neste mês o Prof. Robson do
Nascimento  aborda sobre seu
conhecimento seu negócio, tenha uma
mentalidade empresarial. 

Sobre as Operações e Projetos – qual é a
diferença? Veja sabe? Leia com a Profa.
Gleice Louise. 

Estamos te esperando nas próximas
páginas.

Tenha uma excelente leitura! 



ENTREVISTA
Agacy Martins de Freitas Junior

1) Fale um pouco sobre sua formação e
porque escolheu a área de
desenvolvimento para a web.
Sou formado em Ciência da Computação,
me formei aos 22 anos e enfrentei alguns
obstáculos que fizeram muita diferença para
ser o que sou hoje. Antes de escolher a área
que seguiria fui vendo o que tinha mais
facilidade de aprendizado e o que mais me
trazia felicidade.

Levei um tempo até descobrir qual caminho
percorreria, mas graças a alguns
profissionais na área que fui conhecendo ao
longo da minha jornada, fui percebendo
qual caminho queria trilhar para minha vida
e seguir e foi assim que escolhi a área de
desenvolvimento web.

A sensação de criar algo é surpreendente,
cada página criada e uma realização e
aprendizado no que posso melhorar. 

Desenvolvedor Web. 
Trabalha com ReactJS e React Native



2) Recentemente você compartilhou
seu portfólio no LinkedIN apresentando
seus conhecimentos em HTML, CSS,
Javascript, React, Swift e NodeJS.
Como foi seu aprendizado dessas
linguagens e ambientes de
desenvolvimento?
Meu aprendizado nessas linguagens foi
bem difícil não minto, tive que me esforçar
muito.

Foram vários dias lutando para pode
compreender e aplicar o que estudava,
mas fui no meu ritmo criando um
cronograma bem elaborado de estudos
para seguir, não me distraindo e
utilizando a “técnica de pomodoro”. 

A linguagem que tive mais dificuldade de
aprender foi Javascript, várias vezes
pensei em desistir, mas sempre que
pensava em desistir lia um papel escrito
por pessoa que me ama que fica ao lado
do meu computador escrito "Você
consegue, pode ser difícil mais acredito
em ti mostre toda sua capacidade".

3) Conte sua experiência de
comunidade ao participar da Coding
School Rocketseat.
Foi uma experiência incrível, muito do
que aprendi foi graças à Rocketseat, fora a
comunidade no Discord da Rocket que
sempre me ajudou quando tinha algum
impedimento ou dúvida.
As trilhas de React, React-native e Node
deles são bem criadas e de fácil
entendimento.
É um curso que vale muito a pena de
fazer, recomendo a todos os cursos da
Rocketseat.

4) O que aprendeu no ensino superior
lhe capacitou aos desafios do primeiro
emprego na área de TI?
Sim, muito do que aprendi na faculdade
me ajudou a ter capacidade para assumir a
minha primeira vaga na área de TI.

5) Após concluir a graduação, como foi
assumir um cargo e trabalhar realmente
na área de TI?
No começo tive insegurança, pois sentia
medo de não conseguir dar conta, mas foi
passando o tempo e a convivência com o
pessoal vi que esse medo era sem
necessidade, pois fazia parte de uma
equipe e sabia que o que eu não soubesse
ou tivesse dificuldade eles estenderiam a
mão para me ajudar a solucionar o
problema, cada vez mais adquiria mais
experiência para exercer com maior
qualidade o meu serviço.

6) A pandemia do Covid-19 colocou o
trabalho remoto em evidência e muitas
empresas migraram seus serviços para o
ambiente online e precisaram recrutar
profissionais para trabalhos remotos
para posições que antes exigiam
presença física no escritório. Como foi
sua experiência com o trabalho remoto?
Minha experiência com trabalho remoto no
começo foi um pouco difícil, pois acabava
me distraindo fácil dentro de casa, mas ao
longo do tempo fui me acostumando e
criando formas de me concentrar e focar,
arrumei todo meu ambiente de trabalho
para não ter distrações.



7) O Brasil tem um déficit de cerca de
160 mil profissionais de tecnologia por
ano. Ao mesmo tempo, muitos
desenvolvedores de software estão de
olho em oportunidades no exterior. 
 Você já avaliou a possiblidade de
trabalhar remotamente para uma
empresa no exterior? Já pensou em
trabalhar no exterior?
Já avaliei essa possibilidade, por isso um
dos meus focos atualmente está sendo
focar no inglês para pode ter a
oportunidade de atuar remotamente em
uma empresa no exterior. Meu objetivo é
conseguir uma vaga de trabalho no
exterior

8) Você apresentou em seu portfólio 3
projetos que desenvolveu: ToDo List,
SavePass e GoFinances. O que lhe
motivou a desenvolver esses
aplicativos?
Desses 3 projetos citados, dois foram
desenvolvidos em aulas ministradas pela
Rocketseat que me deram muito
conhecimento das tecnologias utilizadas
no mercado atualmente e o aprendi
durante as aulas apliquei no meu serviço
atual.
Já o ToDo List o que motivou foi que
precisava baixar um app para listar
minhas tarefas do dia e na hora que entrei
na loja pra baixar algum, pensei comigo
mesmo porque não desenvolvo um para
mim do jeito que eu quero e também vi
como uma forma de treinar o que aprendi.

9) A Revista Carreiras TI deste mês aborda o
tema "Seu conhecimento – seu negócio -
Tenha uma mentalidade empresarial". Você
já avaliou a possibilidade de tornar seu
conhecimento em um negócio?
Sim, várias vezes avaliei essa possibilidade,
mas agora, vejo que preciso ganhar mais
experiência e conhecimento para mais pra
frente poder ter um negócio.

10) Que dicas você poderia sugerir para o
leitor da Revista Carreiras TI que deseja
entrar para a área de desenvolvimento de
software para web?
Estude bastante, especialize-se em uma
linguagem, aprenda inglês e tenha dedicação.
Pode ter certeza de que terá frutos todo seu
esforço.



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/


No artigo de hoje iremos abordar a
diferença entre operações e projetos.

Qualquer tarefa é um trabalho do
nosso cotidiano e não tem começo
nem fim definidos, são contínuas.
Diferente de projetos que são um
conjunto de atividades que possuem
continuidade. Porém, para que esse
conjunto de atividades seja
considerado como um projeto, ele
deve atender a alguns critérios.

O projeto existe para dar origem a um
serviço ou produto, tem prazo limitado
e é temporal, o que significa que um
projeto tem início e fim bem definidos.
É importante que todo projeto seja
precedido de um plano de projeto para
acompanhamento de objetivos e
entregas. Um projeto termina quando
os requisitos foram atendidos.

Para esclarecer melhor: O trabalho e as
operações que realizamos em no dia-a-
dia são classificados como do
contínuo!

Operações e Projetos – qual é a diferença?

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

Vamos imaginar que uma confeitaria
produz bombons de chocolate no meio
da tarde. A produção dos bombons de
chocolate é um exemplo de operação
contínua. A confeitaria sabe a
quantidade de bombons que devem
ser produzidos, quais as cores, sabores,
a quantidade por embalagem, os
tamanhos e assim por diante.
Diariamente, muitos de bombons são
fabricados, embalados e por fim
chegam ao consumidor. Porém, a
fabricação desses bombons não é um
projeto.  Essas atividades são realizadas
diariamente.

Agora, vamos imaginar que o
confeitaria decidiu criar uma nova linha
de bombons mais finos e que você
tenha sido escolhido para produzir ‘os
novos bombons’! O que você faz?
Reúne pessoas e começa a trabalhar.
Na sua equipe terá um responsável
pelas embalagens, outro pela nova
fórmula, outro pelo novo design,
marketing... Com essas características
você tem um novo projeto!



Diferença entre Projeto e Operação

Projeto Operações

É um esforço temporário e único
É um esforço contínuo, estável, repetitivo e

consistente

É executado e planejado por uma equipe
As pessoas desempenham as mesmas tarefas

a cada ciclo do processo

Passa por escopos que podem ser
desconhecidos 

Não exige uma equipe multidisciplinar 

Exige equipe multidisciplinar 
A produtividade é estabelecida a partir de

metas de produção

Termina com o resultado único e esperado Exemplo: Fabricar bombons

Exemplo: Fabricar bombons finos, um novo
produto

 

Operações e Projetos – qual é a diferença?

Embora a fabricação de bombons consista em coisas que a empresa faz todos os
dias, consideramos como uma operação contínua. Os novos bombons são únicos,
nunca foram produzidos. Então todas essas operações se tornam um projeto. No
entanto, a produção dos produtos, que já eram fabricados, não é paralisada. O que
está sendo criado agora, nunca foi produzido antes. Assim, esse novo projeto é
iniciado, executado, monitorado e, então, só está finalizado quando todos os
requisitos forem atendidos.  Porque projeto é algo que tem início e fim, eles surgem
para criar um serviço ou um produto e no final, depois de entregue, o processo de
produção é absorvido no trabalho do cotidiano da empresa. Assim, o projeto foi
finalizado e incorporado às operações diárias na empresa.

Em resumo:



Operações e Projetos – qual é a diferença?

Por isso, é importante sabermos que projetos não são esforços contínuos!

Fontes: 
França, Cesar Moises - Gestão de serviços e projetos de TI. / Cesar Moises França,
Djone Kochanski, Shirlei Magali Vendrami – Indaial: UNIASSELVI, 2014.
Marodin, Hélio E. – Gestão de Projetos – Instrumento de Gerenciamento da Inovação
Tecnológica
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Muitos profissionais da área de TI ainda não
consideram suas expertises, seus
conhecimentos, talentos ou suas carreiras como
um “negócio”. 
Não tratar sua carreira como um negócio é um
grande erro!
O mundo, a sociedade e as empresas mudaram
muito nos últimos anos. A pandemia reforçou
isso.
A maioria de nós trabalha para uma empresa.
Desde cedo iniciamos a vida profissional nos
preparando e nos acostumando a receber um
salário regular, como “mais um funcionário de
uma empresa”. 
É verdade que em um determinado momento
da carreira somos funcionários de uma
determinada empresa.
Essa visão de recebimento da “receita” de “um
único cliente”, representa o relacionamento a
partir de uma posição de impotência e
dependência.

Seu conhecimento – seu negócio - Tenha uma mentalidade empresarial

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

No entanto, o desenvolvimento da mentalidade
empresarial pode ajudar a pensar e a considerar
o empregador como um cliente para o “seu
negócio na área de TI” mudando para uma
posição de autonomia e autodireção.
A ideia é pensar fora da caixa e começar a
pensar como um negócio.
Pensar a carreira como um “negócio” não se
trata de aderir à “pejotização”, isto é, se tornar
uma Pessoa Jurídica (PJ).
Inicialmente é preciso compreender como se
compõe um negócio. As empresas, para serem
bem-sucedidas, oferecem produtos ou serviços
aos seus públicos-alvo. 
Qual é o seu produto ou serviço? Pode ser um
produto digital real, como um software
específico (aplicativo ou sistema), serviço de
desenvolvimento de software ou outros
serviços para a área de TI (consultoria, projetos,
design, etc.). 



Vantagens Desvantagens

Relativa Estabilidade Falta de liberdade

Caminho mais fácil para seguir Renda limitada

Férias pagas  

Assistência médica  

Ao pensar desta forma como seu negócio é
oferecido, isso tem um impacto profundo em
como você vê sua carreira. 
As empresas estão constantemente
revisando seus produtos/serviços e
melhorando-os, aperfeiçoando-os. 
Você deveria fazer isso também. O serviço
que você fornece como profissional de TI
tem um valor tangível e o seu trabalho é
comunicar não apenas qual é esse valor,
mas o que o torna diferente das outras
ofertas de milhares de profissionais de TI
fora da empresa.
É importante perceber que ter um produto
ou serviço por si só não é suficiente. Você
realmente tem que ser capaz de pensar com
o marketing e como pode comercializar
melhor suas ofertas e o preço que poderá
cobrar por seus serviços e atrair mais
clientes.
No dia a dia, constata-se que muitos
profissionais de TI (e particularmente os
desenvolvedores de software) não pensam
sobre suas carreiras dessa maneira. 
Um ponto importante nessa mudança de
mentalidade é pensar no futuro. Ao pensar
na carreira como um negócio será
necessário definir os objetivos que se tem
para este negócio.

Nem todas as pessoas são iguais. É normal
encontrarmos muitos profissionais da área
de TI que, ao longo da vida profissional, não
possuem uma percepção concreta do que
são “objetivos de carreira”.
Estima-se que muitos profissionais têm
medo de se comprometer com uma visão de
longo prazo para sua carreira. Eles avaliam
que é melhor “deixar todas as opções
abertas”, escolhendo um caminho e indo
por esse caminho. 
Algumas perguntas reforçam essa
mentalidade de medo:
E se for o caminho errado? 
E se eu não gostar de onde isso me leva? 
Essas são perguntas assustadoras, de fato.
Seja qual for o motivo para não definir metas
para sua carreira, agora é a hora de fazê-lo.
Não amanhã, não na próxima semana, mas
agora.
Cada passo que você dá sem uma direção
clara é um passo perdido. 

1) Ser funcionário de uma empresa



Vantagens Desvantagens

Mais liberdade para definir seu próprio horário Tem que encontrar seu próprio trabalho

Novos projetos para trabalhar Responsabilidade de administrar um negócio

Potencial para ganhar mais dinheiro Trocando um chefe por muitos chefes

Vantagens Desvantagens

Enorme potencial de ganhos Trabalhar por conta própria

Trabalhar no que você quer Requer muitas outras habilidades

Liberdade total Muito arriscado

Nenhum chefe Pode ter dias muito longos

2) Como Consultor independente

3) Como Empresário



Tente fazer uma lista de desenvolvedores de
software que você conhece ou ouviu falar que
se encaixam em cada uma das três categorias
acima.
Se você estiver interessado em se tornar um
consultor ou empreendedor independente,
procure marcar uma reunião com alguém que
você conhece que já tomou essa decisão e
pergunte como é.
Mesmo que você não esteja procurando um
emprego ativamente agora, faça uma lista de
empresas para quem você gostaria de
trabalhar e quem você conhece nessas
empresas.
Se houver empresas em sua lista para as quais
você gostaria de trabalhar, mas não conhece
alguém dessas empresas, crie um plano para
conhecer pelo menos uma pessoa que
trabalha em uma delas empresas e procure
construir uma networking com ela.

Algumas dicas e sugestões para pensar na
possibilidade de transformar seu
conhecimento em um negócio:
- Concentre-se em qual serviço você está
fornecendo e como comercializar esse serviço.
- Pense em maneiras de como você pode
especializar o serviço que oferece para
atender às necessidades de um determinado
tipo de cliente ou segmento.
- Concentre-se em ser um especialista que
fornece um conjunto muito especializado de
serviços a um tipo muito particular de cliente
(nicho).
- Pense na melhor forma de divulgar o seu
serviço aos clientes certos. 
- Sente-se e escreva pelo menos um objetivo
importante para sua carreira.
- Divida esse objetivo principal em objetivos
menores que correspondam a meses, semanas
e dias.
- Anote seu objetivo principal onde você possa
vê-lo todos os dias para lembrá-lo do que você
está se esforçando para alcançar.

E boa sorte!





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



Aplicativos para melhorar a
Produtividade e Foco

Novidades em TI
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.

Prof. Fernando Gonçalves



Com o surgimento de aplicativos diminuiu a concentração e a capacidade de manter o foco. Os
celulares são uma fonte de distrações que vem prejudicando e criando vícios nas pessoas.
A causa da baixa concentração e a capacidade de manter o foco naquilo que está fazendo, tem
criado nas pessoas a dispersão e dificuldades de concentração muito por conta dos aplicativos
com muitos fluxos de informação que requer nossa atenção.
Mas existem aplicativos que, quando usados, podem aumentar nossa produtividade.

1.    Habitica - https://habitica.com/static/home

Aplicativos para melhorar a Produtividade e Foco

O Habitica é um aplicativo gratuito de criação de hábitos e produtividade que trata sua vida real
como um jogo, um processo conhecido como gamificação. Com recompensas e punições no
jogo para motivá-lo e uma forte rede social para inspirá-lo, o Habitica pode ajudá-lo a alcançar
seus objetivos para se tornar saudável, trabalhador e feliz.
Habitica é simplesmente gamificação em esteróides, uma ferramenta realmente eficaz para
ajudá-lo a se manter motivado e produtivo e até mesmo se livrar de maus hábitos.

 



Acompanhe Seus Hábitos e
Objetivos

Ganhe Recompensas por Suas
Metas 

Mantenha-se responsável
através do acompanhamento e
gerenciamento de seus Hábitos,

objetivos Diários e lista de
Afazeres nos aplicativos móveis

e no site, fáceis de usar.

Marque suas tarefas para
aumentar o nível de seu Avatar e

desbloqueie recursos como
equipamento de batalha,

mascotes misteriosos,
habilidades mágicas e até

missões!

Aplicativos para melhorar a Produtividade e Foco

Como funciona?
Habitica é um jogo que te ajuda a melhorar hábitos da vida real. Ele "gamifica" sua vida ao
tornar todas suas tarefas (Hábitos, Diárias e Afazeres) em pequenos monstros que você
precisa derrotar. Quanto melhor for nisso, mais você avança no jogo. Se você deslizar na vida
real, seu personagem começa a retroceder no jogo

 



Aplicativos para melhorar a Produtividade e Foco

2.    Floresta - https://www.forestapp.cc/

Forest é um aplicativo que ajuda você a manter o foco nas coisas essenciais da vida. O
aplicativo tem muitas vantagens. Primeiro, é um aplicativo bem projetado que ajuda a
transformar a ideia abstrata de focar longe do seu telefone em um jogo divertido, assim como o
Habitica.
Ele tem alguns ótimos recursos, mas mantém as coisas simples onde importa, e até a versão
gratuita com anúncios é muito boa em não distrair você.
Como um bônus para cada árvore que você cultiva, a equipe Forest faz parceria com uma
organização de plantio de árvores reais, Trees for the Future, para plantar árvores reais na
Terra. Quando nossos usuários gastam moedas virtuais que ganham no Forest plantando
árvores reais, a equipe do Forest doa para nosso parceiro e cria ordens de plantio.
Você não apenas mantém o foco, mas também deixa um impacto positivo no meio ambiente! É
matar dois coelhos com uma cajadada só!



Aplicativos para melhorar a Produtividade e Foco

3.    Cold Turkey - https://getcoldturkey.com/

Como diz a equipe do Cold Turkey, o aplicativo é “bloqueador de sites da Internet”.
Ele irá bloqueá-lo de todos os aplicativos e jogos com os quais você não quer se distrair,
deixando-o tão entediado que ser produtivo parecerá lucrativo.
Bloqueie qualquer coisa, desde sites e aplicativos específicos até toda a Internet, com
algumas exceções. Quer agendar pausas do seu computador? Você também pode fazer isso.
Seu eu futuro agradecerá!



Aplicativos para melhorar a Produtividade e Foco

4.    Focus Booster- https://www.focusboosterapp.com/features

Você conhece a técnica Pomodoro? Ela é uma das mais eficazes quando o assunto é
produtividade. Consiste em dividir o tempo de estudo em blocos de 25 minutos, com
intervalos curtos entre eles (geralmente de 5 minutos). Assim que quatro blocos terminarem, o
descanso deve ser maior, entre 15 e 30 minutos.
O Focus Booster é um dos melhores aplicativos que trabalham com essa metodologia. Ele
fornece relatórios que ajudam a identificar a sua evolução e o que ainda precisa ser
aperfeiçoado. Você pode, inclusive, personalizar o tempo de intervalo e de foco, de acordo
com as suas preferências.
O aplicativo é muito útil porque facilita a concentração, já que você vai estudar em intervalos
curtos e terá momentos de descanso. O objetivo é se manter completamente atento aos
estudos e evitar distrações.



Aplicativos para melhorar a Produtividade e Foco

5.    Lumosity - https://www.lumosity.com/pt/

O Lumosity é um aplicativo que permite realizar treinamentos diariamente para melhorar
aspectos como atenção, memória, resolução de problemas e velocidade de raciocínio. Tudo
isso com exercícios rápidos, que não duram mais do que cinco minutos por dia.
Basta escolher o que quer melhorar com relação à memória, como lembrar nomes. Quanto à
atenção, pode aumentar a produtividade e a precisão ou aprender a se concentrar melhor. Em
velocidade, decida se quer tomar decisões sob estresse ou reagir com mais rapidez.
Também é possível escolher exercícios que ajudam a se tornar uma pessoa multitarefas ou
auxiliam a evitar erros. Por fim, em resolução de problemas, você decide se quer tomar
decisões mais lógicas ou desenvolver o cálculo mental. São diversas opções e é possível
selecionar todas!

Referências
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jun. 2022
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Calma! Este não é um artigo sobre a
“Lei da Atração”.
Quero te levar a uma reflexão sobre
pensamentos e atitudes. Ao final da
leitura, poderá tomar uma séria
decisão: pensar e continuar do mesmo
jeito ou pensar e alcançar o sucesso
empresarial. Vou te apresentar uma
ferramenta poderosa para fazer sua
empresa lucrar. Esta ferramenta é tão
eficiente que pode ser aplicada em
todas as áreas da sua vida e te levar a
desvendar um mundo de
oportunidades. Vamos lá!
Qual é o sentido de uma empresa
existir? Você vai me responder: porque
ela tem um propósito, uma missão a
cumprir. Sim! Preciso concordar com
esta resposta. Mas qualquer empresa
precisa de recursos financeiros para
sua operação, até mesmo as ONG’s
necessitam de dinheiro para realizarem
projetos. Isto quer dizer que toda
empresa precisa lucrar para continuar
existindo.

VOCÊ ATRAI AQUILO QUE PENSA

Especialista no desenvolvimento de software em ambiente ágil, frameworks e metodologias
ágeis Scrum, Kanban), vivência nos segmentos de empresas de tecnologia da informação e
educacional. Com mais de 25 anos de experiência na área de docência do ensino superior em
Sistemas de Informação. Possui a certificação: PSM I e PSM II Formação multidisciplinar: MBA
em Liderança e Coaching na Gestão de Pessoas, Gestão de Recursos Humanos - Pós-
Graduação em Redes de Computadores, Gestão de Redes e Segurança de Sistemas - MBA em
Gestão Universitária, Gestão Administrativa. Atualmente é Scrum Master na empresa CastGroup.

Profa. Cíntia Simões

Cada pessoa tem uma relação diferente
com o dinheiro. E o tipo de relação que
o empresário tem com o dinheiro que
administra é crucial para determinar o
rumo que sua empresa irá tomar e até
onde ela irá chegar.
Algumas pessoas passam a vida inteira
quebradas, outras até conseguem
algumas coisas, mas não acumulam
fortunas. Tem ainda as que ficam ricas
do nada. O fato é que pouquíssimas
pessoas são capazes de acumular
grandes riquezas, administrá-las com
eficiência e conquistar sua liberdade
financeira. A diferença entre todas estas
pessoas não está na sua inteligência,
mas nos padrões de pensamentos e de
comportamentos.
Não estou te dizendo que se você
começar a pensar agora, um gênio da
lâmpada vai surgir e, como em um
passe de mágica, realizar os seus
desejos. Ou se você fechar os olhos e
desejar profundamente por algo, ao
abrir os olhos o que você sonhou estará
na sua frente. 



VOCÊ ATRAI AQUILO QUE PENSA

Aqueles que passam a vida inteira
escutando que a vida é uma sequência
de acontecimentos aleatórios, acabam
por acreditar nisso e não produzem
riquezas. No entanto, os que ouvem
desde crianças que a vida é o que
você faz dela, esses são os que colhem
os melhores resultados.
T. Harv Eker escreve em seu livro “Os
Segredos da Mente Milionária”, que “O
modo de pensardetermina as ações
dos indivíduos e, consequentemente,
os seus resultados”.  Agora
encontramos a chave: pensar e agir
para alcançar os resultados esperados.
Todo sucesso ou fracasso começa no
pensamento. Em uma sinapse que
dura frações de segundos. Quando
pensamos, nos concentramos em uma
ideia, começamos a viver uma
realidade diferente, uma vontade que
aumenta proporcionalmente e
começamos a construir uma
expectativa daquele sentimento.
Pensando as mesmas coisas por um
longo período de tempo, vamos nos
aprofundando e gerando um desejo
de ver o pensamento tomar forma. O
corpo não tem livre arbítrio. Ele
obedece ao que manda nosso cérebro.
Começamos a agir e a nos comportar
para executar exatamente o que a
nossa mente quer que façamos.

Um pensamento infeliz é o que leva um
homem a um estado depressivo e, em
tristes realidades, cometer o suicídio
pulando de um prédio. Já um
pensamento feliz, faz outro alguém
saltar de paraquedas e curtir cada
segundo de uma queda controlada. O
que tem de diferente nestas duas
quedas é onde vão chegar. O que
acontecerá quando o corpo tocar o
solo.
Bem, assim são também os nossos
pensamentos quando focamos nos
negócios. Se o negócio vai mal e tudo
o que você faz é se lamentar, justificar
suas ações ou esconder os resultados,
a consequência será uma empresa em
dificuldades e com poucas chances de
recuperação. 
Por outro lado, se em uma situação de
fragilidade e insegurança nos
negócios, você buscar a saída e se
concentrar em uma forma de superar a
dificuldade, então terá clareza em sua
mente e chegará a um estado de
equilíbrio para vencer momentos
adversos.
Isto porque uma mente que foca nos
problemas, não consegue enxergar
outra coisa a não ser problemas. Uma
mente focada na solução, por sua vez,
encontra o melhor caminho para sair
de situações de embaraço.



VOCÊ ATRAI AQUILO QUE PENSA

Agora a pergunta é: como você quer
tocar o solo quando saltar?
Naturalmente, o corpo produzirá
adrenalina, mas como quer chegar no
solo é a forma que seu corpo
processará este hormônio. Chegará
com o sorriso no rosto ou verá a vida
acabar naquele instante. Sua mente é
que determina o resultado final.
 Podemos pensar que empreender é
um salto para a alegria ou para o
choro. Tudo depende de como você
vai se comportar durante o trajeto,
onde e como quer chegar ao objetivo
traçado.
Durante o salto fazemos uso de
ferramentas que podem nos direcionar
ao ponto alvo, retardar/ acelerar a
chegada e nos preparar para um
pouso seguro. Temos que estar
equipados com as ferramentas
corretas e aprender a manuseá-las
conforme o manual do fabricante.
No início deste texto eu te prometi uma
ferramenta para usar nos negócios e
na vida pessoal. Pois bem, a
ferramenta é você! Use a sua mente!
Você é o grande responsável pela vida
que quer levar.

Ainda no livro “Os Segredos da Mente
Milionária”, o autor afirma que pessoas
com mentalidades pobres acham que
já sabem tudo e pessoas com
mentalidades ricas sabem que
precisam se aprimorar com frequência. 
O que busca com determinação
determina sua ação. Pensar
positivamente envolve também treinar
habilidades e buscar seu próprio
desenvolvimento. Estudar e se
aperfeiçoar em assuntos que precisa
compreender melhor.
Portanto, não tenha medo do salto.
Não se desculpe ao saltar. Use cada
segundo do seu tempo para visualizar
a imensidão do céu e descobrir o
potencial inexplorável que ainda
deseja alcançar.
Afinal, o que você desejar estará
enraizado no seu pensamento e te
conduzirá ao seu destino final

Bom vôo!
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A Lei nº 13.709, intitulada como Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), foi promulgada em 14 de
agosto de 2018 e entrou em vigor em
agosto de 2021, dispõe em seu art. 1º:
 “Esta lei dispõe sobre o tratamento de
dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, por pessoa natural ou por
pessoa jurídica de direito público ou
privado, com o objetivo de proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento
da personalidade da pessoa natural.
Parágrafo único. As normas gerais
contidas nesta Lei são de interesse
nacional e devem ser observadas pela
União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. (BRASIL, 2018, art. 1º).
A LGPD regulamenta o tratamento dos
dados pessoais das pessoas naturais,
principalmente nos meios digitais, vez
que, com os sistemas cada vez mais
informatizados e automatizados, há um
grave risco quanto à violação de
direitos fundamentais, tais como, os
direitos a proteção à privacidade,
liberdade e inviolabilidade dos dados
dos indivíduos. (QUINTILIANO, 2021).

O IMPACTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
PARA OS PROFISSIONAIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

advogada, coordenadora do setor cível e empresarial do escritório RFeitosa. Pós graduanda em
Direito Negocial e Imobiliario pela EBRADI. Atuação especializada em Direito Civil, Trabalhista,
Imobiliario, Empresarial, Tributário, Família e Sucessões, Sanitário.

Dra. Gessica Moura Fonteles 

Nesse contexto, os profissionais que
atuam com a Tecnologia da Informação
(TI) serão os responsáveis pela
disseminação da cultura de proteção
de dados dentro das empresas, além de
criar normas e procedimentos
adequados à LGPD. Para isso, os
profissionais deverão entender melhor
quais são as novas práticas de proteção
de dados, além de ter um entendimento
completo da infraestrutura de TI,
tecnologia e estrutura técnica e
organizacional, e, por fim, deverão ter
habilidades de gerenciamento e a
capacidade de interagir com toda a
equipe interna e com autoridades
externas, a fim de aplicar a proteção de
dados em conformidade com a
legislação brasileira. (MPE, 2020).



O IMPACTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA OS
PROFISSIONAIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Com a vigência da LGPD no Brasil, um
cargo que se tornou uma grande
oportunidade para os profissionais de
TI no âmbito da proteção de dados
pessoais é o de Encarregado de
Proteção de Dados, um profissional
responsável pela gestão de dados, ou
seja, um profissional que terá o dever
de assegurar o cumprimento da LGPD
e garantir a privacidade dos dados dos
clientes, funcionários e todo o público
que mantem qualquer relação que
envolva troca de informações com a
empresa. (NETSUPPORT, 2022).
O Encarregado de Proteção de Dados
terá a função de auxiliar a empresa na
organização e adequação de seus
processos internos e externos, a fim de
processar e tratar os dados pessoais
com total segurança das informações.
(NETSUPPORT, 2022).
Para se tornar um Encarregado de
Proteção de Dados é necessário
possuir a certificação DPO. Para
conquistar a referida certificação é
necessária a aprovação em três provas
aplicadas pela EXIN, uma instituição
reconhecida mundialmente por
habilitar profissionais da área da
Tecnologia da Informação.
(NETSUPPORT, 2022). Segue abaixo
sítio eletrônico da EXIN via QR code:

As provas são as seguintes: Privacy &
Data Protection Foundation (PDPF);
Privacy & Data Protection Practitioner
(PDPP); Information Security
Foundation (ISFS). Com a referida
certificação, o profissional estará apto
a ser responsável pelos processos
relacionados a tratamento de dados
em instituições públicas e privadas.
O Encarregado de Proteção de Dados
deve ter um auxílio jurídico, para que
não cometa erros e nem descumpra a
lei, visto que os protocolos adotados
pelo profissional devem estar de
acordo com a LGPD, sob pena de
estarem sujeitos as sanções
administrativas aplicadas na referida
Lei, conforme art. 52, que assim
preceitua:



O IMPACTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA OS
PROFISSIONAIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Art. 52. Os agentes de tratamento de
dados, em razão das infrações
cometidas às normas previstas nesta
Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções
administrativas aplicáveis pela
autoridade nacional:
I - Advertência, com indicação de prazo
para adoção de medidas corretivas;
II - Multa simples, de até 2% (dois por
cento) do faturamento da pessoa
jurídica de direito privado, grupo ou
conglomerado no Brasil no seu último
exercício, excluídos os tributos,
limitada, no total, a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais) por
infração;
III - multa diária, observado o limite total
a que se refere o inciso II;
IV - Publicização da infração após
devidamente apurada e confirmada a
sua ocorrência;
V - Bloqueio dos dados pessoais a que
se refere a infração até a sua
regularização; (BRASIL, 2018, art. 52)
VI - Eliminação dos dados pessoais a
que se refere a infração;
X - Suspensão parcial do
funcionamento do banco de dados a
que se refere a infração pelo período
máximo de 6 (seis) meses, prorrogável
por igual período, até a regularização
da atividade de tratamento pelo
controlador; (Incluído pela Lei nº
13.853, de 2019). 

XI - suspensão do exercício da atividade
de tratamento dos dados pessoais a
que se refere a infração pelo período
máximo de 6 (seis) meses, prorrogável
por igual período; (Incluído pela Lei nº
13.853, de 2019)  
XII - proibição parcial ou total do
exercício de atividades relacionadas a
tratamento de dados. (Incluído pela Lei
nº 13.853, de 2019).
   
Portanto, a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais tem um impacto
positivo na carreira dos profissionais
de Tecnologia da Informação, já que
oportuniza a eles uma nova e valorosa
função no mercado de trabalho: o
Encarregado de Proteção de Dados.
Trata-se de um profissional que será o
alicerce da LGPD nas empresas,
responsável direto pela revolução nos
sistemas de gerenciamento usados no
processamento e tratamento dos
dados dos usuários na era digital.



O IMPACTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA OS
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Se perceber dentro do novo contexto que surgiu neste
mundo pós-pandemia, é uma tarefa muito árdua para
qualquer pessoa, tendo ela contraído ou não o vírus da
covid-19, é certo que todos sofremos muito durante
este período, afinal muitos perderam amigos, familiares,
e outros sofreram por ter contraído o vírus mesmo.
 Foram dois anos de muita informação desinformada,
muito “Fake News”, medos, receios, pânico,
potencializando assim alguns transtornos como a
ansiedade e a depressão, algumas pessoas não
entendiam ao certo o que realmente estava
acontecendo com elas, era algo novo, até que se viram
surtando e tendo que cuidar de sua saúde mental.
  Mas os jovens da geração Z (aqueles nascidos a partir
dos anos 2000) foram os mais afetados, o atual
contexto os deixou sem estrutura psicológica alguma,
transformando coisas simples e corriqueiras, como sair
de casa para ir ao colégio, ou encontrar com os amigos
para um rolê, uma tarefa muito difícil, complexa e em
alguns casos quase impossíveis. 
 Muitos passaram a perguntar o porquê, já que estes
jovens foram favorecidos pela tecnologia, tendoacesso
a coisas nunca imaginadas pelas gerações anteriores,
ao invés de usufruir e tirar proveito disso, não se
desenvolvem como deveria e como se esperava.
 A partir disso foi gerado um fenômeno que outrora não
estávamos vendo tanto assim a evasão escolar e o
desinteresse pelos estudos, (existia, mas seguia
mascarado, para não ser percebido). Até bem pouco
tempo a busca pelos sonhos e realizações profissionais
era fator preponderante em meio aos jovens,
principalmente com a chegada do Enem e a liberação
de bolsas pelo Pro-Uni e /ou financiamento pelo Fies, já
no Ensino médio víamos muitos alimentando seus
sonhos e esperança de uma provável vida melhor,
agora facilita pelas ações do governo.

P A N D E M I A  E  S U A S
C O N S E Q U Ê N C I A S  N O S

J O V E N S  D E S T A  G E R A Ç Ã O  Z .

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

discente de Psicologia)
 



 A geração Z vem demonstrando um

desinteresse total pelos próprios estudos,

não reconhecendo a importância e

necessidade dos estudos na construção

de sua cultura e no seu futuro, este

desinteresse foi muito agravado depois

da pandemia.

Segundo GOULART, 2022. “É crescente a

percepção difundida entre os professores

de que os alunos estão cada vez menos

interessados pelos estudos e

reconhecendo menos a sua autoridade e,

desta forma, a mera transmissão de

informação sem a adequada recepção

não caracterizaria um eficiente e eficaz

processo de ensino-aprendizado”. 

Com isso os professores estão aflitos,

atônitos com situações que começaram a

surgir em suas salas de aula, como: crises

generalizadas de ansiedade, sensação de

vazio (em alguns casos Languishing e em

outros Bournout) quadros depressivos, e

o desinteresse destacado pelo porvir,

pelos estudos, pela vida em si (estudado

pela filosofia como niilismo), quadros

estes que em alguns jovens chegam ao

extremo, como o de se automutilar e ou

ter ideações suicidas, alguns chegam a

vias de fato, tornando o fenômeno como

um problema social, onde as politicas

públicas precisam intervir  antes que seja

tarde demais.

É preocupante para os pais, para o Núcleo
Gestor das escolas, para os professores, já que
as idades destes alunos são cada vez menores,
muito jovens, variando entre 8 e 17 anos, e os
fatores sócios culturais não são mais algo
preponderante como antes, desmistificando
todas as variáveis conhecidas até então
Neste sentido, Içami Tiba e Júlio Aquino,
afirmam que a ausência de limites na educação
familiar onde os pais são demasiadamente
tolerantes, fecunda consequências desastrosas,
produzindo crianças indisciplinadas, agressivas,
insolentes e que vivem conflitos internos
demonstrando insegurança em tudo o que
realizam. 
Estas crianças sem habilidades de convívio
social já de algum tempo para cá, tiveram após a
pandemia uma queda ainda mais brusca neste
sentido, já que vários não tem o
acompanhamento dos pais em seus
relacionamentos interpessoais, (os pais não
sabem quem são seus amigos, não sabem com
quem eles andam), se seus deveres e
obrigações escolares estão sendo feitos, eles
estão a deriva, sem a orientação e cobrança dos
pais. 
 Claro que a falência das famílias, corroboram
para este contexto, os pais estão separados, e
ou divorciados, em muitos casos vivem em
brigas por guardas e/ou pensões, com tudo isso
só vimos a transformação desta face da moeda,
pela realidade cruel dos novos tempos, e todas
suas mazelas sociais, tornando o descaso na
criação dos filhos, como algo corriqueiro e
normatizado.
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“Mas, ao mesmo tempo em que a escola

desenvolve-se, ela, juntamente com a

família parece perder o poder e o espaço

que outrora tiveram na formação do

indivíduo, pois as crianças começaram a

entrar mais cedo na escola, fato que pode

favorecê-las (quando a criança é bem

acompanhada pelos pais) ou prejudicá-las

(quando os pais por deixá-la durante

muito tempo na escola geram na mesma,

um sentimento de descaso em relação ao

seu desenvolvimento)” (MONTEIRO, 2022)

Segundo Ferreira et. al. (2007), várias

podem ser as causas do desinteresse dos

alunos observado nas escolas

atualmente: o uso de aulas expositivas, a

atitude autoritária ou mesmo o descaso

de professores, a falta de incentivo e de

exemplo dos pais, a falta de estrutura da

escola, ou a necessidade dos alunos

trabalharem para ajudar nas despesas

familiares, entre outras. A situação é ainda

pior no turno da noite, quando alunos

trabalhadores cansados pela jornada de

trabalho, são submetidos a aulas muitas

vezes distantes da vida cotidiana, e

focadas em avaliações classificatórias.

Traçando assim uma competitividade que

pode gerar um desterritorialização,

segundo DELEUZE, 1968, a

desterritorialização é o movimento pelo

qual se abandona o território traçando

assim a operação da linha de fuga. O aluno

fugindo de sua realidade escolar, que

passa a ser desinteressante e trata com

descaso e sem importância as propostas

pedagógicas da escola.

 Conforme Haesbaert (2002, 2003, 2009), a
temática da desterritorialização tem sido centro
de discussões na última década. O mundo vive
atualmente um de seus períodos mais
contraditórios e complexos, com os efeitos da
modernização que impõem novas geometrias
aos espaços. Conforme Haesbaert, a
desterritorialização "é tratada como uma das
marcas fundamentais de nosso tempo"
(HAESBAERT, 2003, p.113).
Óbvio que ser professor nestes tempos é uma
coisa dificílima, mas nunca foi fácil mesmo. Só
que novos elementos dificultaram ainda mais o
trabalho pedagógico, ofertar uma escola com
qualidade é um fardo indigesto, principalmente
depois que se instalou na nossa sociedade uma
convicção de que os alunos estão cada vez mais
mal-educados e indisciplinados, com
comportamentos que só atrapalham a dinâmica
das aulas.
Estabelecer limites e fazer valer o valor das
disciplinas de uma maneira saudável tornou
algo necessário, mas que requer uma
autoridade sem autoritarismo, para tanto é
fundamental extrair dos pais o interesse no que
diz respeito aos seus filhos, ao compromisso
com o respeito e com os estudos, pontuando
que uma criança só pode aprender a conviver
em sociedade ao conviver com seus pares, em
especial com seus pais. A grande maioria dos
comportamentos aprendidos pelas crianças
vem da repetição, na imitação, da
experimentação, da invenção, é algo aprendido,
não inato delas serem agressivos,
indisciplinados, irritados, sabendo que ao fazer
uma coisa pela primeira vez toda criança olha
em sua volta para ver se agradou ou não, ela
necessita de plateia, para saber definir se
continua ou não fazendo aquilo que fez, é como
se fosse um atestado de aceitabilidade, cabe
apenas aos pais transmitir aos filhos a diferença
entre o que é aceitável ou não.



Segundo MONTEIRO, 2022, O

desenvolvimento da indisciplina

corresponde ao surgimento de um

controle interno, uma obediência às

regras que não dependa mais

exclusivamente do controle dos pais ou

de outras pessoas, isso implica na

assimilação racional das regras, o que faz

surgir a reciprocidade, o respeito mútuo

que vem a ser a capacidade de respeitar o

outro e por ele ser respeitado.

A lei 13.935 que ficou por quase 20 anos

tramitando esperando ser promulgada,

determina que nas escolas públicas

tenham em seu quadro funcional, um

assistente social e um psicólogo, devido a

pandemia isso ainda não foi possível, mas

confiamos plenamente no cumprimento

da lei, principalmente por já ter sido

confirmado a necessidade destes

profissionais disponíveis nas escolas, a

saúde mental dos alunos são fatores

determinantes neste mundo pós

pandemia que vivemos, e com toda a

certeza também a saúde mental dos

professores e colaboradores das escolas

precisam ser assistidas também. Os novos

tempos requerem uma política pública

voltada para a saúde mental mais

eficiente e eficaz. É de máxima urgência

que se volte os olhos para a saúde

mental, quebrando com todos os

estigmas e tabus vigentes até hoje,

campanhas publicitárias, veiculação em

todo tipo de redes sociais, streamings,

rádio, tv e revistas precisam ser feitas

para enfatizar e quebrar de vez este tabu,

este estigma em se tratando   de 

saúde mental, o corpo é uma máquina que
precisa de cuidados em todos os níveis, pra
ontem, pra já.
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