Selo Google de aprovação
Seis aplicativos indicados pela gigante de tecnologia como
escolhas excelentes para turbinar seu cotidiano.
O mercado crescente e cada vez mais plural e flexível de aplicativos cresce exponencialmente a
cada ano em todo mundo. Segundo a última parcial datada de Abril de 2019, A Google Store
conta com mais de 2,6 milhões de aplicativos em sua plataforma. Esse universo de Apps chega
a produzir com anúncios, em média, mais de US$3 bilhões por ano em território brasileiro,
segundo estimativa realizada pela AppsFlyer, especializada na mensuração e análise de dados
do segmento.
Essa demanda, faz com que, o usuário tenha uma gama enorme de possibilidades para escolher
o aplicativo que melhor supra, ou exceda as expectativas, proporcionando não um simples
download que ocupe espaço no seu smartphone, mas a liberdade de uma experiência que
possibilite dinamizar o seu dia, entender melhor o funcionamento do seu corpo, ter uma
ferramenta para aumentar sua produtividade ou adquirir novos conhecimentos.
Na hora do download, quando bate aquela dúvida sobre qual App se destaca a partir das
avaliações dos milhões de usuários, um selo de muito peso, é a indicação de editores do Google.
Após testes diversos e interação com a experiência de quem já utiliza as aplicações, a editoria da
empresa seleciona aqueles que de fato se sobressaem, e merecem um selo respeitado, exposto
em listas destacadas na Play Store.
Confira a seguir 6 aplicativos no topo das escolhas:

Freeletics Bodyweight
São mais de 10 milhões de downloads, um tamanho leve – intermediário, para
categoria(18MB), uma interface simples, que parece entender o que o usuário busca em um App
como esse, o Freeletics propõe treinamentos de 5 até 30 minutos com intervalos e ciclos de
intensidade e alto rendimento que podem ser executados em todo lugar. Em poucos toques, o
usuário pode adequar e ajustar seus exercícios com facilidade. Além disso, o aplicativo
disponibiliza uma assinatura paga, com uma programação de treinos personalizável a sua
performance e resposta semanal.
Twilight: Filtro azul para um sono saudável.
Quase 10 milhões de downloads e uma avaliação muito positiva colocam o Twilight como uma
excelente opção para um melhor controle daquele momento pouco antes de dormir. É cada vez
mais complicado abdicar do celular pouco antes de cochilar, pensando nisso, a ideia aqui é um
ajuste constante nos filtros de luz da tela do seu smartphone, especialmente ao pôr e nascer do
Sol local, que estará em ajuste automático com a aplicação. O usuário tem ainda, a possibilidade
de ajustar os horários em que deseja a ativação dos filtros de tela, adaptando a hora de dormir
em sua rotina diária.
Um ponto que gera algum desconforto para utilização, é que, a depender dos gadgets instalados,
e das necessidades do usuário, é possível que alguns botões de navegação tenham o acesso
restringido.

Google Duo
Excelente alternativa ao Skype, o Google Duo conta com a mesma marca atingida pelo seu
primo azul e branco, superando o 1 bilhão de downloads oficiais, e mostrando sua capacidade
de transitar em diversos ambientes de uso. De conversas informais, passando por trabalhos
acadêmicos, até o uso corporativo, a capacidade de adaptação da plataforma de chamadas
procura estabilizar a qualidade de transmissão de dados constantemente, evitando possíveis
quedas de contato. O Duo tem compatibilidade para uso em celulares, computadores e tablets,
tanto no sistema Android quanto em IOS. Vale a pena mencionar o recurso chamado de “Knock
Knock”, que permite que o usuário tenha uma visualização prévia ao vivo de quem está te
ligando, mesmo antes de aceitar a chamada.
Scribd: Audiolivros e eBooks
Um serviço de assinatura de conteúdos digitais muito amplo, o Scribd oferece preços que
disputam o interesse de leitores sedentos por um universo tão vasto de títulos, a adesão ao
serviço dispõe até de partituras online! Segundo os desenvolvedores, o usuário pode aderir ao
programa e utilizá-lo em um teste gratuito por 30 dias, com cancelamento disponível durante
todo o período. Dentro do aplicativo, fora os milhares de livros e materiais disponíveis, uma
dica interessante é ler ou escutar as compilações de cerca de 10 minutos, com insights e trechos
dos livros de produção Scribd.
Forest: Mantenha o foco
Elogiado por The New York Times e Business Insider, o Mantenha o foco, surge como uma
mãozinha poderosa para aqueles que tem dificuldade de manter a concentração em suas
atividades e facilmente são distraídos pelo celular. De uma maneira simples e objetiva, o Forest
busca através da base da técnica Pomadoro, subdividir ciclos de 25 minutos de produção, para o
cultivo de árvores. Além dos populares cedros para plantio, existem versões premium com uma
variedade divertida de espécies, possibilitando ainda, um cuidado em grupo com o modo
“Plante Junto” que não só permite, como precisa da participação de todos os envolvidos para o
crescimento de sua floresta virtual!
Trello
Se você tem um projeto e precisa de uma organização assertiva, visual e eficiente, o Trello é
uma excelente alternativa. Seu formato com cards preenchíveis, itens para upload, pequenos
textos, e reminders fazem do app uma ferramenta muito dinâmica. O foco aqui é uma
representação gráfica fluída e com conteúdo, de todo o fluxo de produção. É possível ainda,
adicionar detalhes extras como visualização de calendário ou mapas, adquirindo um
gratuitamente e assinando serviços para demais adesões.

Bitcoin, a moeda do hoje.
Criptomoeda é um a menina dos olhos de investidores,
profissionais de tecnologia, empresas multinacionais e
grandes influenciadores do mercado internacional.

Se durante a recessão mundial em 2008, alguém lhe dissesse que existe um dinheiro eletrônico
capaz de fazer ressurgir um sonhado sistema bancário livre de amarras, convênios e burocracias,
que não tem fronteiras nem regulações pesadas, e que poderia revolucionar a maneira com a
qual lidamos com o valor de cada nota, provavelmente você chamaria esse alguém de maluco,
diria que é impossível, ou até mesmo que isso estaria muito a frente no tempo. Mas é justamente
disso que se trata, de futuro, de rompimento. O Bitcoin, é um forte indício de mudança na
relação que temos com o dinheiro.
Foi justamente em 2008, que um grupo de programadores autointitulados sob o pseudônimo
“Satoshi Nakamoto” propôs pela primeira vez, a ideia de uma moeda virtual sem centralizações,
criando uma cadeia econômica alternativa.
Mas afinal, como funciona o Bitcoin?
A criptomoeda possibilita movimentações de valores sem intermediadores diretos, ou indiretos,
é verificada e identificada por cada usuário da rede em que circula, os conhecidos como “nós”,
sendo gravada em um banco de dados complexo, um banco de dados distribuídos que também é
comumente chamado de Blockchain.
O Blockchain funciona como uma espécie de grande livro público de transações financeiras,
onde todas as operações são registradas. A tecnologia permite que as informações registradas
sejam repassadas a todos que pertencem a rede, de uma forma transparente a clara. E justamente
pelo fluxo proposto pelo Blockchain, não existe a necessidade de uma entidade validadora, um
Banco Central que estabeleça a confiança dessa sequência de movimentos, rompendo a lógica
pré-estabelecida de um mercado físico, e tradicional.
“Blockchain é a maior inovação dessa geração”
Don Tapscott, autor de mais de 15 livros que analisam tendências em negócios digitais.
Quem valida o Bitcoin?
Os mineradores. É no processo de mineração das moedas digitais, que os registros são
adicionados ao livro público de transações, conforme falamos anteriormente.
É justamente nesse processo em que os registros são acrescidos, e tornam-se de conhecimento
do restante daquela rede, distinguindo transações verificadas e legais, de usos ilegítimos, como
tentativas de reutilização da moeda.
A mineração é realizada com o propósito de intensidade, para que através das validações e
acréscimos de novas movimentações dos coins, o número de blocos dentro do “livro”
permaneça em uma constante.

Transações
As transações da criptomoeda são realizadas entre um endereço de remetente e destinatário,
percorridos por um caminho construído inteiramente por códigos com 64 caracteres,
chamados de carteira digital.
A carteira digital no universo bitcoin não deve ser olhada como um local para armazenar as
coins em si, mas sim, como uma forma de absorver e guardar credenciais digitais que
possibilitam ao usuário o uso de suas receitas.
Qual é a aceitação?
Segundo o CoinMap , que é um tipo de mensurador de monitoramento de aceitação de
Criptomoedas, o número de locais no mundo todo que aceitam/utilizam Bitcoin subiu mais de
702% desde Novembro/Dezembro de 2013. As áreas onde se percebe a maior consolidação do
bitcoin como forma de pagamento, foram aquelas que aparentavam, já a quase 6 anos atrás,
uma tendência de “território mais fértil” para expansão da BTC, em especial Coréia do Sul,
Japão, EUA e grande parte da Europa, mais centralizada.

Mas e aí, existem investidores em Bitcoins?
Segundo especialistas de mercado consultados pela Revista Exame, o número de investidores
no mercado de Bitcoins em 2019 chega a 3 milhões no Brasil, superando e muito os 1,334
milhões cadastrados para investir em ações na Bovespa.
Quanto vale um Bitcoin? A cotação varia muito?
Especialistas de mercado, trabalham com uma análise de que a cotação de Bitcoins varia em
média, 20% a cada 24 horas, o que torna o desejo de compreender o mecanismo sistêmico, ou
investir no capital financeiro, uma tarefa que demanda uma dedicação intensa.
Uma prova que a moeda digital é muito volúvel, é que, do começo da escrita do artigo até essa
linha corrente, o BTC já variou em R$67,78.
Para acompanhar a cotação de uma forma mais próxima, existem dois aplicativos que
estabelecem o mínimo e máximo de variação durante um mesmo dia, através de
representações gráficas, são eles o Bitcoin Brasil e o Bitcoin Ticker.
Nem tudo são flores...
Ainda que represente uma inovação interessante, o Bitcoin não escapa de críticas, ferrenhas
ou mais leves. Desde o início de sua prática e adoção existem negativas em relação a falhas de
design, projeções equivocadas e episódios de falhas ou suspeições provocadas por atores do
universo da moeda digital.
É importantíssimo enaltecer que, independente do interesse em torno de Bitcoins, seja ele
pela complexidade da estrutura, ou pela possibilidade de ganhos, a iniciativa ainda é muito
nova, demanda tempo para se aperfeiçoar e amadurecer. Assim como, para investir ou
trabalhar ativamente com isso, é primordial um estudo muito minucioso e profundo,
conhecimento do mercado, um bom tempo de análise e compreensão, e sobretudo, cautela.

Campus São Paulo: Cheirinho de Tecnologia
Um local onde a tecnologia e o trabalho colaborativo estão por
toda parte, é um oásis de conhecimento e troca de experiências by
Google, na maior metrópole da América do Sul.
O primeiro espaço do Google na América Latina com foco de reunir boas ideias, troca de
pensamentos, experiências e conhecimentos diversos, mas especialmente, fomentar o
empreendedorismo e a proliferação de Startups com ideias inteligentes e impactos
sustentáveis de alto rendimento para a sociedade.
Inaugurado a recém completados, 3 anos, o Campus São Paulo é um delicioso espaço de onde
se respira tecnologia e novas possibilidades, ao entrar no prédio existem a clara noção de que
ali, grandes histórias podem começar, como uma nostalgia a garagem de Jobs.
Já existem unidades ao redor do Mundo em grandes centros como Londres e Seul.
Em São Paulo a estrutura é basicamente voltada para coworking, e eventos de interesse amplo
dos residentes ou visitantes. Nos seis andares do prédio é possível desfrutar de lounges, salas
de convivência, ambos com mesas e poltronas, espaço amamentação, um café, além de claro,
WiFi gratuito para utilização.
Existem ainda, catorze salas preparadas e estruturadas para reuniões de negócios, mas são de
uso exclusivo das startups selecionadas através de um processo de seleção disponível no site
oficial do Campus.
A gigante do Vale do Silício disponibiliza uma série de programas para aqueles que desejam
aperfeiçoamento, crescimento, mentoria, assessoria, aceleração e incubação de ideias
inovadoras.
São eles:

•

Residency: Se você já tem uma Startup e precisa de uma forcinha para consolidar o seu
crescimento, esse programa tem a sua cara! Com seis meses de incubação, nele você e
sua equipe podem contar com mentorias e treinamentos especialmente
personalizados. Além de acesso exclusivo a espaços de trabalho no Campus e entrada
para uma rede com acesso a eventos exclusivos do Google.

•

Startup Zone: Se você está bem no começo e quer começar a profissionalizar as ideias,
é uma excelente opção escolher esse programa. Com ele, além dos benefícios
estruturais, você e sua equipe ainda contam com 03 meses de conteúdo, dos quais em
cada semana, um assunto específico será tratado, de captação ao produto, de
estratégias de venda ao refinamento do negócio.

•

Immersion: Achou que só quem era de São Paulo poderia participar? Nessa
modalidade, são nove semanas seguidas de mentorias e treinamentos, com o

destaque para duas semanas durante esse período, que são estritamente presenciais,
o foco nesse programa é dar uma base sólida em um tripé de pilares fundamentais
para construção de uma startup de sucesso, dentro da metodologia Google:
Desenvolvimento do produto, aquisição de clientes e gestão & cultura.
•

Startup School: Se você não tem quase nada profissionalmente organizado, e está
começando a engatinhar com as ideias, esse programa vai te ajudar muito!
Basicamente aqui, você irá absorver bastante de conteúdo dentro de treinamentos
que focam principalmente em como se vender perante a um mercado tão competitivo,
como se inserir no Google Ads, relação com as melhores práticas disponíveis em UX,
como estruturar um pitch consistente, e validação de fit no mercado.

•

Growth Lab: Chegando aqui, a coisa já é mais profissionalizada! No Growth é
necessária uma indicação para ingresso no Campus, já que a complexidade desse
módulo é maior. A busca do Lab é para acelerar negócios que já estejam em uma curva
ascendente ou tenham excelente potencial de crescimento. Para os participantes, o
foco é uma visão ampla e profunda do uso de métricas de evolução, análise de
especialistas sobre tendências e nichos da indústria, consultorias de UX, palestras
sobre métodos e as práticas mais consolidadas em gestão by Google.

•

News Incubator: Um nicho muito interessante! No News toda a atenção é dada ao
empreendedorismo digital jornalístico, além de contar com a estrutura do Campus, os
membros da Incubator têm a acesso a mentores e experts da área que mergulham
com o time em acelerar o desenvolvimento dessas empresas.
“Se você está mudando o mundo, você está trabalhando em algo importante”
Larry Page, Cofundador do Google, e CEO do ALPHABET, empresa controladora do
buscador e de outras.
Eventos
Segundo o site oficial do Campus, somente em 2018, mais de 4.200 eventos foram
sediados em Campus ao redor do mundo, para toda sua comunidade de
empreendedores.
Consulte a disponibilidade e o calendário completo através do link:

A iniciativa do Campus é uma janela com abertura para grandes ideias e projetos inovadores
surgirem, e a partir de uma estrutura bem planejada e de conceitos que levaram o Google ao
patamar que se situa hoje, enquanto empresa, enquanto ferramenta de vida, para milhões de
usuários em todo o mundo, as Startups podem consolidar mudanças significativas não só no
mercado de tecnologia, mas em ações sociais relevantes. Nubank, Waze, Quinto andar, Loggi,
marcas consistentes e de grande destaque, negócios que são avaliados com lucros futuros
interessantíssimos, e com impactos reais no cotidiano. Tudo começa com uma ideia...
Diferente.

Vingadores Ultimato, e o Legado Marvel
Como um despretensioso filme de Super-Heróis voando, se sagrou o filme de maior bilheteria
da história, e o que a Disney ainda tem na Cartola?

Com mais de 2,796 bilhões de dólares o quarto filme da sequência de Vingadores encerra a
Saga do Infinito, que começou ainda em 2008 com Robert Downey Jr e seus voos rasantes aos
caças F16 da Força Aérea americana. O que pode parecer uma febre momentânea na verdade
é resultado da construção muito bem sucedida e idealizada a mais de 10 anos de um Universo
compartilhado capaz de aproximar fãs de façanhas inacreditáveis de heróis e vilões que
através das telonas foram se moldando ao que cada expectador gostaria de ver, e sentir, no
geral.
E eu diria mais, não só admiradores íntimos do Universo Cinematográfico Marvel se renderam
ao sucesso da produção, ao redor do mundo, importantes formadores de opinião chancelaram
o que vimos em 3 horas de muita intensidade e emoção.
Olha só, a crítica internacional no Twitter, em apenas algumas impressões:
"#AvengersEndgame é um épico magistral - uma verdadeira culminação de 22
filmes que não apenas conclui a história, mas também a expande. Você
aprenderá mais sobre os outros filmes enquanto este se desenrola. Se Guerra
Infinita é a força, Ultimato é o cérebro. E uau, que final!" - Erik Davis, Fandango
"Imagine a melhor versão possível de Ultimato e, de alguma forma, o filme ainda
supera todas as expectativas. Eu chorei 5-6 vezes. É o filme mais emocional,
mais épico do UCM. Uma homenagem aos 10 anos deste universo e um grande
fan service. Muito bom." - Peter Sciretta, SlashFilm
"Não sei como qualquer fã do Marvel Studios pode sair da sessão de
#AvengersEndgame desapontado. O filme é carregado com um material incrível
e toneladas de pequenos momentos com personagens que deixam você
querendo mais. Uma conclusão épica para 10 anos de filmes da Marvel.
Obrigado a todos que trabalharam no MCU." - Steven Weintraub, Collider
"Enquanto assistia #AvengersEndgame eu ri tão alto, bati palmas com tanta
força e chorei muito. O filme supera todas as expectativas e é o culminar perfeito
de todo o Universo Cinematográfico Marvel." - Brandon Davis, Comic Book
E se no mundo a fora Ultimato quebrou recordes e se estabeleceu como uma das
maiores produções já feitas, em terras brasileiras, não é diferente. O quarto filme da
franquia destronou o poderoso Titanic, em bilheteria, os totais são impressionantes,
são 312,4 milhões de reais em faturamento e mais de 17,8 milhões de expectadores.
É assustador.
Dessa forma, o filme é de fato, oficialmente o que temos como maior bilheteria da
história do país, tanto em público quanto em renda. Se você analisar a história
considerando Guerra Infinita e Ultimato como duas partes de um mesmo filme, o
faturamento beira os R$550 milhões.
Mas e aí Disney, o que fazer agora?

Com todo o sucesso do longa, a régua para produções dos heróis mais famosos da
Terra subiu muito, e a Marvel encerra um importante ciclo, diria que, nunca antes visto
na história da sétima arte.
Na última San Diego Comic Com – 2019, a empresa divulgou um caminho, que parece
ser o começo de um novo ciclo do UCM, a famigerada fase 4.
Os destaques ficam por conta do lançamento do serviço de Streaming do
conglomerado, o Disney+, que vem para competir ativamente com as demais
plataformas de séries e filmes como Netflix, e Amazon Prime. Além das confirmações
de continuações importantes como Doutor Estranho, Capitã Marvel e Pantera Negra,
todos em sua segunda edição, desses, a Capitã e o Rei T’challa ainda estão em fase
de produção, já o Mago Supremo chega aos cinemas em 07 de maio de 2021.
Algumas estreias também agitarão as telonas nos próximos anos, são elas Os
Eternos, fazendo seu debut em 6 de novembro de 2021, e Shang-Chi, estreando em
12 de fevereiro de 2021.
Quem abrirá o calendário dos próximos passos da Marvel, é curiosamente, uma
personagem morta em Vingadores Ultimato! Sim, a Viúva Negra abre os trabalhos em
1° de maio de 2020... E as especulações sobre como essa história será contada não
param.
Para o Disney+, os destaques são o misto de rostos novos e velhos conhecidos, que
agora, serão interligados ao Universo Cinematográfico dos recordes.
Para a estreia, o bem vindo vai para Blade, o caçador implacável de vampiros, agora
vive na mesma órbita do Gavião Arqueiro e Loki, ambos que inclusive, retornam a
produções Marvel com suas respectivas séries, além deles, a interessante
WandaVision, vai explorar um pouco mais a fundo a relação do humanoide com a
feiticeira escarlate. Completando os anúncios, temos as séries do Falcão e Soldado
Invernal e What If, e a continuação de Thor, com Natalie Portman, em Love and
Thunder.
Kevin Feige, o todo poderoso chefe da Marvel não quis entrar em detalhes sobre
Quarteto Fantástico ou os aguardados mutantes de X-Men, quando questionado se
limitou apenas a dizer que “estamos trabalhando em muitas coisas, estamos olhando
para isso”.
A julgar pela última década de filmes, o quarteto e a mansão de Charles Xavier podem
abrir as portas para uma construção tão grandiosa quanto possa parecer, Capitã
Marvel e Doutor Estranho podem liderar novos vingadores e o Homem Aranha, com
ou sem acordo com a Sony, é sempre uma garantia de carisma e sucesso.
É, teremos muita coisa boa chegando em breve!

Cultura em equipes remotas
Com a tecnologia moderna, é cada vez mais atual o trabalho colaborativo e compartilhado,
que foge a um escritório, a uma repartição, e se desenha em equipes Home Office espalhas por
toda a parte. Como fazer uma equipe dar certo? Como compreender a cultura daquela
empresa? A distância é um empecilho? Qual é o papel de líder Home Office?
Cultura é o conjunto de padrões, valores, conhecimentos e ações que distinguem um
grupo social.
Em empresas, tratar de cultura não é diferente. Cultura é justamente o mesmo
conjunto em funcionamento em uma organização, e seus quadros. Através dessa
cultura sólida, clara e objetiva qualquer profissional consegue identificar qual é o
caminho a seguir ainda que ele esteja sem qualquer auxílio ou supervisão. Essa
cultura é uma relação de troca, é o que a empresa espera de um colaborador, e o que
o colaborador deve esperar de sua empresa.
Essa direção é responsável por nortear as decisões, estruturar a organização interna e
balizar os resultados a serem alcançados.
Se pudesse definir de alguma forma, a Cultura seria a consciência de uma empresa,
uma fusão de um espírito atuante e visão objetiva.
Cultura – Equipes Remotas
Sem o elemento do contato físico, criar, evoluir ou aplicar um Cultura virtuosa em uma
equipe, é uma tarefa mais ampla, mas não menos importante.
Muito pelo contrário, atuar efetivamente para atingir os melhores resultados junto a um
grupo é ainda mais necessário, uma vez que fisicamente exista uma distância.
Um trabalho remoto tem subentendido uma noção de flexibilidade e liberdade que
pode ser inclusive utilizada para um ganho de produtividade, para agregar valor e
construir um ambiente que não necessita de divisórias ou repartições, pois se um
profissional enxerga a importância daquilo que faz, respeita seus prazos, interage,
escuta opiniões diversas que podem contribuir com a melhoria do projeto como um
todo, tem foco em proporcionar exatamente aquilo que seu cliente quer, e ainda é
capaz de exceder suas expectativas, a cultura virtuosa de uma empresa estará em
cada um de seus colaboradores, muito além de suas páginas.
Como construir?
Diante da importância de um pensamento coletivo conforme vimos, implementar essas
ideias demanda tempo, muito empenho de todos e compreensão.
Se pudéssemos estabelecer um caminho para fazê-lo, poderia estabelecer os
seguintes passos:
•
Ter um método: Criar uma forma clara e objetiva de trabalho, uma proposta
que vai servir de base e forma para obter resultados, com uma metodologia traçada,
todos sabem o que devem fazer, a quem recorrer e como prosseguir em suas
atividades.

•
Criar prazos e cronogramas: Estabelecer através do método, prazos e metas
para conclusão dos projetos.

•
Acompanhamento: Realizar follow up próximo e eficiente de tudo que está
sendo feito diariamente, não necessariamente por cada um dos colaboradores, a
depender do tamanho de uma organização, mas de uma forma propositiva, lideranças
podem apresentar seus resultados, trazendo informações de toda uma equipe,
otimizando o tempo e o fluxo de trabalho – Nesse caso é importante que haja uma
avaliação dessa liderança, e que se fomentem outras vozes para uma produção mais
linear a colaborativa.

•
Demonstrativo: É importante existir uma forma de mensurar o que é produzido,
um painel, uma imagem clara e simples de como sair de um começo de tarefa, estar
realizando e finalmente concluí-la ou não, dessa forma é possível entender onde estão
as possíveis dificuldades, e solucioná-las, ter um maior controle de toda a
organização. Aplicativos como Trello, Wunderlist e Evernote, ou metodologias como o
Scrum são opções que podem auxiliar nessa tarefa.

•
Canais de comunicação: Ter uma forma unificada e direta de comunicação faz
com que não só todos falem a mesma língua, mas amplia o foco e joga luz sobre
quaisquer elementos que estejam espalhados. Nesse aspecto, também devemos
buscar realizar reuniões breves e consistentes que de uma forma leve e natural
tragam feedbacks, ações, sugestões e ideias que façam uma empresa crescer.

•
Valores: Diretamente ligados a cultura, os valores são o coração de uma
empresa, a partir de valores transparentes e inspiradores, uma organização entrega
um produto que fala por si que carrega a assinatura de um trabalho de excelência.

Cultura e liderança
Desenvolver, implementar e aperfeiçoar uma cultura está diretamente ligado a uma
liderança intuitiva, empática e eficiente.
A liderança de um time, deve exercer através de suas ações e falas aquilo que a
Cultura de uma empresa prevê, é por meio da liderança que uma equipe é capaz de
enxergar com efetividade a forma agir para obter um resultado cada vez melhor. Um
líder traça as estratégias, coordena as mais diferentes opiniões e habilidades para
seguir um caminho exitoso e principalmente, torna real e palpável uma meta
importante.
Por vezes, isso tem a ver com controlar prazos, dividir tarefas, aproveitar
oportunidades, gerenciar situações de um elevado nível de cobrança e estresse,
aprender com erros e frustrações que são inerentes as atividades do cotidiano, e
evoluir daquele ponto extraindo o que houve de melhor em cada experiência.
Um líder cresce, cativa, delega, cobra, disciplina, compreende, conversa, age, mas
sobretudo, inspira.

Canadá – We want you!
– O país que demanda profissionais de TI tanto quanto Maple Syrup no topo dos deliciosos
cafés da manhã, regados a muita tecnologia, civilidade, estabilidade e poderio econômico. A
remuneração média de um profissional da área anualmente, é de mais de 74 mil dólares
canadenses, de acordo com estudo “Tech Talent Analyzer” da Commercial Real Estate Services.
Se você é um profissional ou estudante de TI e acompanha o crescimento da área em outros
países, com certeza já ouviu entre mitos e verdades, que o governo canadense tem diversos
programas de incentivo a imigração de profissionais desse nicho de atuação. E sim, é uma
demanda absolutamente crescente em todo o país. O que não significa dizer que o processo
imigratório é moleza e que não se exige qualidade, só a boa vontade e gostar de um frio
cintilante.
O país não é um conto de fadas, mas permite aos que nele estão, ter liberdade, forma e
conhecimento necessário para uma vida com excelentes indicativos de satisfação, pessoal,
profissional e social.
É interessante observar que, o Canadá sempre foi um dos países mais procurados por jovens
brasileiros e de todo o mundo, quando o assunto é intercâmbio e/ou imigração. Basta observar
um censo de 2016, realizado pela Statistics Canada, onde 21,9% da população canadense
alegadamente é, ou foi participante de programas de imigração, com residência permanente, ou
recém desembarcados.
É uma característica muito forte do país, como muitos outros, principalmente europeus, uma
relação expectativa de vida alta x baixa natalidade, resultando em uma necessidade crescente de
preenchimento de lacunas no cenário nacional, no mercado de trabalho, com mão de obra
qualificada, especialmente;
Em 2017, o excelentíssimo, (e muito tietado por brasileiros em qualquer anúncio) Sr. Ahmed
Hussen afirmou oficialmente que nos três anos seguintes, o Governo esperava receber cerca de
1 milhão de residentes permanentes. Inegável que a oportunidade existe.
“Pessoas de todo mundo deveriam se beneficiar de tecnologia, de IA. Nosso foco é treinar
talentos e ter profissionais suficientes, para isso devemos nos esforçar, nacional e
principalmente, internacionalmente. Nossa estratégia também é entender os impactos dessa
tecnologia na sociedade”, - Elissa Strome, na última conferência C2, que trata sobre comércio,
criatividade e novas tecnologias, em Montreal.”
Em geral, a primeira possibilidade imigratória dos brasileiros que desejam alçar voo rumo ao
Canadá é por meio dos estudos, fazendo intercâmbio, tornando-se um dos cada vez mais
presentes estudantes internacionais. A disposição é possível aderir a uma gama muito ampla
de possibilidades, de cursos de idiomas, a ensino superior. Em ambos os lados do leque,
requerimentos como visto, e no caso do ensino superior, um visto de permissão de estudos,
comprovação financeira, intenção alegada de estudos, histórico junto ao país nativo entre
outros aspectos serão necessários, e deverão ser certificados pelas autoridades imigratórias.

Apesar da jovialidade dos seus 152 anos, o Canadá também é extremamente procurado para
que o sonho de residência permanente se concretize. Basicamente, quando o imigrante tem
sua certificação de residência permanente aceita, não existe prazo para expiração de sua

estada no território Canadense, muito pelo contrário, através dessa conquista, é possível
realizar um planejamento futuro, com prazos maiores, e um lar fixo no país.
O menu para aplicações é muito variado, visto que é de interesse da nação atração de mão de
obra qualificada em diversas áreas. O mais famoso, sem dúvidas é o Express Entry - por se
tratar de um processo muito difundido - É um sistema governamental que atribui pontos
através de características desejadas em seus possíveis futuros moradores.
Fatores importantes:
•

Idioma: Investir nas línguas faladas, oficiais do país! Excetuando a província de
Quebec, que privilegia o francês, a maioria das províncias restantes, exigem como
necessidade básica o inglês. Claro que, quanto mais qualificação possível, melhor. Se
houver oportunidade, investir para a fluência de ambas as línguas será sempre um
ganho muito grande. Independente de imigrar ou não. É primordial adquirir boas notas
no IELTS ou no Celpip.

•

Idade: O foco é mais específico, a faixa etária desejada é entre 20 e 29 anos. Caso
estejamos falando de um casal, é interessante avaliar que será o aplicante principal.

•

Experiência Canadense: Ter uma experiência de trabalho no Canadá é um fator
excelente para agregar pontos. Caso não seja um trabalho formal, voluntariados são
opções excelentes para montar seu Networking e estabelecer relações.

•

Mercado de Trabalho: Através do próprio site do governo canadense, são
disponibilizadas periodicamente, as áreas de atração em que o Governo busca seus
profissionais internacionais. É fundamental acompanhar as profissões em demanda,
caso sua profissão esteja no foco, você aumentará e muito suas chances de sucesso.

Tragam tecno!
Para o mercado de tecnologia da informação, a abertura é gigantesca, sendo o Canadá um país
altamente tecnológico, com importantes polos espalhados em todo o seu território. 1,88% do
PIB é investido em pesquisas de desenvolvimento.
As demandas mais frequentes são:
•
•
•
•

Designers de games
Arquitetos/Engenheiros de programação
Desenvolvimento de Software
Progamadores de sistemas, games e aplicações.
Segundo a Montreal Internacional, uma Organização sem fins lucrativos, que tem
financiamento em aportes do setor privado, e pelos governos federais e provinciais, os
brasileiros se adaptam muito bem.
“Montreal está à espera de quem busca se estabelecer em uma região com ofertas de
trabalho estimulantes e uma qualidade de vida excepcional. Nossas empresas
valorizam os talentos brasileiros por serem muito capacitados, com boa formação

educacional, facilidade de aprender inglês e francês e se adequarem as línguas oficiais”
afirmou David Lebel, diretor da área de talentos internacionais da instituição.

Youtube: O Google das coisas.
Os números da plataforma são maiores do que o a quantidade de polêmicas que saem dali! O
serviço de compartilhamento de vídeos do Google é sinônimo de entretenimento, conteúdo,
debate, conhecimento e cada vez mais, negócios. Dá para imaginar que a 14 anos atrás, 3 anos
depois do penta, o domínio foi registrado, e só meses depois surgiu o site, desenvolvido por três
ex-funcionários do PayPal?

Você tem amigos malucos? Se você e seus amigos saíssem da empresa que trabalhavam e vocês
com o dinheiro, tivessem a brilhante ideia de construir uma plataforma de vídeos inovadora
mesmo diante da grandíssima possibilidade de tudo não funcionar e a iniciativa ser um
completo fracasso, o que você faria?
Por volta de 14 anos atrás, Steve Chen, Jawed Karim e Chad Hurley optaram por investir seu
tempo e dinheiro para solucionar uma dificuldade constante na época, assistir um vídeo. Não
existiam muitas plataformas, ou pelo menos não havia uma, que resumidamente, dispusesse de
qualidade e variedade de temas, para uma busca simples... Em 2005 era difícil instalar um demo
simples, porque essencialmente, você não tinha opção de buscar um tutorial e resolver a vida.
Nesse cenário, os amigos começam a construir uma plataforma capaz de absorver os conteúdos
em vídeo, e compartilhá-los em larga escala.
E isso vale o destaque, especialmente se tratando de tecnologia...
O sucesso de iniciativas absolutamente diferentes, de startups, aplicativos, plataformas, é olhar
para um nicho, uma lacuna, enxergar um problema do cotidiano e propor uma alternativa para
resolvê-lo. Observe ao seu redor, você tem dificuldade em alguma atividade? Algo poderia te
tirar do ponto A e te levar o ponto B, e com isso você ganharia tempo e eficiência? É pensando
em problemas, e encontrando respostas otimizadas, que grandes sucessos se consolidam. Uber,
Rappi, Ifood, o próprio Youtube... Todos começaram com uma abertura, um estalo, uma
percepção diferente da realidade, e terminam com clientes felizes e lucros surpreendentes.
Feita essa reflexão, voltamos damos play no artigo.
Quando os amigos pensaram o projeto, o embrião do Youtube não poderia ser apenas um
hospedeiro de vídeos aleatoriamente jogados.
Era preciso qualidade, design, mas principalmente organização, era preciso montar uma espécie
de “prateleira” para cada conjunto de vídeos, e um buscador de boa qualidade na resposta
retornada ao usuário. Os amigos conseguiram tudo isso, e agregaram mais.
A primeira página da plataforma não era tão virtuosa, é verdade, havia apenas um espaço para
mensagens e favoritos, além disso só seu login.
Muita coisa mudou de lá para cá.
Hoje o Youtube se estabeleceu como mais do que uma ferramenta de busca(mesmo já sendo a
segundo maior do mundo, atrás apenas do Google), hoje ser Youtuber, se tornou uma profissão,
- para um seleto grupo - bastante lucrativa inclusive, e fundamentalmente, o Youtube se
condicionou como um espaço poderoso de geração de conteúdo, pelo fácil acesso e a
democratização desse audiovisual, milhares de pessoas tem acesso a tutoriais, técnicas,
entrevistas, músicas, matérias de pesquisa, filmes e documentários.

Se você ainda não se surpreendeu, pasme diante de 1,9 bilhão de usuários que se mantém ativos
em constante interação com a plataforma, consumindo por consequência, mais de 1bilhão de
horas de conteúdo.
A faixa etária de usuários onde o gigante marca maior presença é entre 18 e 50 anos. Basta
analisar o fato de que nessa idade, mais de 75% dos usuários prefere o Youtube ante a qualquer
TV paga ou canal aberto. O que é um fenômeno do streaming, a concorrência para canais
televisivos e seus produtos subiu abruptamente, com o crescimento da preferência por
plataformas de streaming como Netflix e catálogo de conteúdos como o Youtube. Um simples
teste em uma roda qualquer de amigos, certifica que a TV perdeu seu protagonismo em milhares
de casas, especialmente se ela não estiver conectada á era digital

Os Youtubers e seus Canais.
Os canais da plataforma são um capítulo a parte. Nos últimos dois anos, o número de canais que
atingiram mais de 1 milhão de assinantes cresceu mais de 73%. Paralelamente, o número de
Youtubers que acumulam rendimento de mais de seis dígitos em um ano de trabalho, já registra
aumento de mais de 41,5%. Nessa terra, o canal que reina absoluto é T-Series, com
impressionantes 75 bilhões de views e 106 milhões de inscritos. Em se tratando de marcas, a
LEGO detém 7,9 milhões de assinantes.
Aqui no Brasil, o canal produtor de videoclips musicais Kondzilla lidera o ranking de
popularidade, com mais de 50K de inscritos, seguidos por Whindersson Nunes, que atingiu os
incríveis 36 milhões e Felipe Neto, que possui maior alcance, com mais de 7,2 bilhões de
visualizações.
Os números podem parecer fora da realidade, mas diante desse mecanismo complexo, cada
usuário é fundamental para consolidação, difusão, compartilhamento e bom uso da ferramenta.
Em poucos anos, acredito que, o Youtube deverá suprimir quase que totalmente o modelo
antigo de mídia que atende boa parte das sociedades. O dinamismo, a gama de possibilidades,
os recursos e a monetização de conteúdo, fazem o negócio não só parecer lucrativo, mas soar
quase que único e dominante na produção e catálogo de produtos e materiais digitais.
Se por um lado o Google está em toda palavra, por outro o Youtube estará em todo frame. E
você, o que enxerga nesse cenário? Talvez oportunidades?
Cabe a reflexão.

PES 2020 Mobile - A Konami quer jogo!
Se todo ano a tradicional disputa entre EA e Konami se acirra, dos consoles, aos fãs mais “fiéis”
a suas preferências, no último mês de Outubro de 2019 a poderosa oriental apostou naquilo
que já dá certo, sem grandes invenções ou surpresas, mas com bom desempenho e
jogabilidade apurada, o clássico, nunca fica ultrapassado.

E-football PES 2020(nome oficial do jogo) está disponível oficialmente para IOS e Android,
tanto para atualizações obrigatórias, quando para o download da versão 2020 do game.
Muitos gamers mobile criaram uma expectativa forte em relação a grandes mexidas no
lançamento da Konami, contrariando as sinalizações de que o que veríamos seria uma
solidificação do que já era bom, e alguns poucos ajustes nos não tão maiores problemas,
dentro de uma roupa nova e com uma cara mais próxima ao que o usuário com console tem
em experiência maciça
Percebe-se primeiramente que, houve uma evolução gráfica, principalmente em relação a
contornos e formas, sombreamentos e jogadores com movimentos mais bem-acabados.
Alguns recursos de jogabilidade aproximam o usuário de uma realidade virtual que tange o
jogo das grandes ligas europeias e sua dinâmica de construção. Os espaços diminuíram, e a
precisão do passe tem de ser mais assertiva, aparentemente com menos assistência
posicional. Diante disso, o drible naturalmente ganha mais importância, pela quebra das
linhas, pelo elemento surpresa e pela capacidade de decisão em um cenário de maior
equilíbrio, pensando nisso, a Konami contou com a ilustre consultoria de Andrés Iniesta, para
elaboração de jogadas de efeito e fintas capazes de livremente romper com a marcação.
Um detalhe importante, pouco sublinhado nas divulgações do PES 2020, o jogo conta com o
recurso “Inspirador”, um tipo de recurso de aplicação virtual capaz de potencializar o trabalho
de equipe e o jogo do time, melhorando a qualidade de performance de certos jogadores
selecionados.
Os goleiros, e as constantes falhas e vícios aparentes, parecem ainda persistir, algo que a
Konami tem dificuldade em corrigir. Faltas e contatos normais de jogo, ainda são pontos que
apontam para uma discussão em torno do critério de aplicações de infrações. Os técnicos
nesse lançamento recente, tem uma disponibilidade maior e seus ranqueamentos são de
nivelamento superior, o que permite a montagem de times com um conjunto maior de
craques.
Confira abaixo, o que a Konami pretende com o jogo, e as novidades para seu ganho:

“Com o eFootball PES 2020, pegamos a mesma jogabilidade consagrada dos
consoles que venceu o prêmio de "Melhor jogo de esportes" na E3 de 2019 e
destilamos sua essência para trazer a mais autêntica experiência do futebol para
os dispositivos móveis. Controle a bola com facilidade e mais criatividade graças
à mais nova técnica de "Drible preciso", desenvolvida com colaboração do
lendário meio-campista espanhol Andrés Iniesta. Outras melhorias no domínio e
no controle de bola em geral permitem que você tire vantagem das pequenas

diferenças na forma com que cada jogador atua. Também adicionamos o sistema
"Inspirador", que permite que certos jogadores influenciem a forma com que os
companheiros ao redor se comportam. A soma dessas partes forma uma
experiência que destaca a individualidade do jogador, dando maior importância
à escolha dos jogadores certos para cada situação e ao melhor ajuste da
formação.
•

Novas licenças de grandes clubes da Europa
No PES 2020, aumentamos a lista dos clubes de elite da Europa que são
parceiros oficiais do PES. Além do FC Barcelona, temos o orgulho de anunciar
a adição de Manchester United, FC Bayern München e Juventus - com o último
sendo

exclusividade

do

PES

neste

ano.

Também adicionamos diversas licenças de clubes e seleções, incluindo ligas
oficiais como Serie A TIM e Serie BKT da Itália. Agora você tem mais opções do
que nunca para montar seu time de astros internacionais.
•

Partidas online em tempo real
Curta partidas locais com um amigo no mesmo sofá ou registre um amigo online
para jogar com ele pela internet. No "eFootball" você pode encarar usuários do
mundo todo, participar de eventos competitivos de tempo limitado e curtir o
melhor da jogabilidade de alta intensidade dos e-sports.

•

Ainda mais lendas
Diversas novas lendas chegarão ao lado dos favoritos Maradona, Batistuta e
Kahn, além das lendas exclusivas como Beckham, Zico e Totti.

•

Jogadores em destaque raros
Jogadores que atuaram bem nas partidas do fim de semana aparecerão no jogo
como jogadores em destaque. Essas versões especiais têm pontuações
maiores, designs de carta exclusivos e, em alguns casos, habilidades adicionais.
A partir do PES 2020, você também verá jogadores em destaque de seleções ao
longo da temporada.

HUAWEI e a Honor 4 – Uma pulseira inteligente alternativa a
Xiaomi Mi Band 4.
Em um mercado extremamente concorrido e com diversas opções para os mais variados
gostos, a pulseira da Huawei se destaca pelo equilíbrio e excelente custo benefício. Com ela, é
possível transitar por diferentes ambientes, mantendo a descrição e sutileza, mesmo
agregando a utilização de funções importantes para o dia a dia.
Honor Band 4, esse é o nome oficial da pulseira que carrega o brasão de uma das marcas da
corporação multimercado da Huawei. Esse gadget tem o custo estimado em uma conversão
direta de em média, R$150,00, mas é capaz de entregar um desempenho no geral, melhor e
mais vantajoso que opções de mercado que são mais luxuosas e por isso também, mais caras.
A tela AMOLED colorida de 0,95 polegadas é confortável e com display interativo, a pulseira
permite que o usuário acompanhe atividades físicas (e seu estilo de aplicação) batimentos
cardíacos, monitoramento de qualidade do sono e contagem de passos. Notificações de
aplicativos, clima, temperatura e chamadas fecham o pacote de funcionalidades da Honor
Band 4.
Sua bateria tem em média, duração de 15 dias, em desempenho regular. Caso recursos
adicionais e pareamentos para recursos constantes estejam ativos, o tempo de duração da
carga, naturalmente será reduzido, em virtude da demanda por energia no gadget.
Adicionalmente, a pulseira como padrão de mercado, possui a resistência a até 50 metros de
profundidade em mergulho e conforme assegura o fabricante, tem resistência a poeira sem
prejuízo ao material de confecção.
Seguem abaixo, as especificações do produto:

Geral

Marcas: HUAWEI
Versão de Bluetooth: Bluetooth 4.0
Língua:
Inglês,francês,alemão,italiano,japonês,Português,russo,espa
nhol
Modo Operacional: Tela sensível ao toque
Sistemas Operacionais Compatíveis: Android,IOS
Público Aplicável: Tabela fêmea,Relógio masculino

Bateria

Característica
s Especiais

Discagem e
Banda

Battery Capacity: 100mAh
Tempo de Espera: 15 dias

Funções: Despertador,Discagem Bluetooth,Lembrete de
chamada,Calorias queimadas medindo,Gravação de
distância,Encontre seu telefone,As chamadas recebidas são
exibidas,Medição da freqüência cardíaca,Gerenciamento de
mensagens,Podómetro,Gestão do sono
Tipo de Notificação: Facebook,Twitter,Wechat,Whatsapp
Alarm group: 3
Tipo de Alerta: Vibração

Forma do Mostrador: Retângulo
Material da Capa: ABS,Plástico
Materia de Pulseira: TPU

Dimensões e
Peso

Peso do Produto: 0,0230 kg
Peso do Pacote: 0,0780 kg
Tamanho do Produto(L x W x H): 16,00 x 10,00 x 4,00 cm /
6,3 x 3,94 x 1,57 polegadas

Conteúdos do
Pacote

Conteúdo do Pacote: 1 x Smart Band, 1 x Cabo de
Carregamento

Principais características
● Limpar Display
Visor colorido de alta resolução AMOLED de 0,95 polegadas
● Monitor de ritmo cardíaco
A função de monitor de frequência cardíaca HRM lhe dará feedback em tempo
real, informá-lo sobre sua freqüência cardíaca a qualquer hora e em qualquer
lugar
● Exibir parâmetros de integridade
Esta pulseira inteligente pode exibir a hora, data, passos, distância e calorias
claramente. Deixe você saber seus dados de esportes imediatamente
● Lembrete Sedentário
Quando estiver sentado por mais tempo do que a duração predefinida, o
relógio o lembrará com vibração ou um anel de que é hora do exercício
● Alarme lembrar
Definir o despertador no telefone, o relógio irá lembrá-lo com vibração
● Monitor de sono
Você está curioso sobre a sua qualidade de sono? função de monitor de sono
lhe dará a resposta
● Anti-perdida
Quando é sincronizado com o telefone, o relógio emite um sinal sonoro quando
o telefone está a mais de 10 m da pulseira inteligente

Huawei e o mercado brasileiro:
Para quem não conhece, a Huawei é uma multinacional focada em equipamentos e redes, que
se situa na China. Ultrapassando a poucos anos inclusive, a poderosa sueca Ericsson.
Para salientar a posição global da marca, a dois anos, em 2017, a empresa conseguiu o feito de
se tornar a segunda marca chinesa em relação a sua presença e destaque mundial, segundo o
ranking BrandZ, ficando atrás apenas da Lenovo.
Nesse sentido, é perceptível um movimento de busca por mercados emergentes, de economia
com potencial de aquecimento ou expansão futura, como o Brasil. É bom ficar de olho,
possíveis oportunidades de bons negócios, pessoais e profissionais podem surgir.
“A Huawei está no país há 21 anos, sempre presente na transformação digital do Brasil, do 2G
até o 4.5G. E agora, na era do 5G, não será diferente. A empresa está animada com as
oportunidades no cenário brasileiro e, conforme o desenvolvimento da performance da
operação dos smartphones da Huawei no mercado local, considera instalar uma fábrica em
São Paulo em breve. Mais detalhes serão divulgados em momento oportuno”, conforme nota
da assessoria de imprensa da gigante chinesa.
É, parece que vamos ter que aguardar para maiores certezas, o fato é que de pulseiras
inteligentes a Smartphones premium, a marca está ganhando terreno e forçando suas
concorrentes a se coçar, o que é um oásis para o consumidor, que é diretamente beneficiado
por uma amplitude maior de valores e uma qualidade maior de serviços.

Profissional de TI, todos querem você!
A área que mais se mantém aquecida, cheia de novidades e atualizações, também carece de
profissionais mais completos, capazes de se destacar além das linhas de comando e relatórios
de estabilidade. A dinâmica do mercado requer características que só quem será virtualmente
bem-sucedido possui, e por possuir, já larga muitas casinhas a frente no tabuleiro da excelência
profissional.
"A tecnologia da informação atrai muitos jovens em busca de formação ou profissionais de
longa data no segmento da informática. Em qualquer caso, é fato que as empresas buscam
sempre profissionais dinâmicos, atentos às novidades da área e que saibam lidar com a rapidez
e com a complexidade do mercado atual", afirma Dario Caraponale, sócio da Strong Security
Brasil (www.strongsecurity.com.br), uma empresa referência no segmento de serviços
relacionados a área de tecnologia da informação.
Ter curiosidade, é essencial:
O comodismo pode alcançar muito facilmente uma rotina que tem muitos ciclos com um
padrão protocolar definido e algumas repetições. A curiosidade, é fundamental para impedir
que o sujeito entenda que já detém o conhecimento necessário para uma área que muda a
cada 60 segundos. Esse brio, esse querer achar uma solução diferente, procurar uma
alternativa, encontrar mais conhecimento, é a chave de um profissional atualizado, moderno e
propositivo.
“São profissionais de TI que constroem mini datacenters em sua garagem a partir de lixo
eletrônico. Por quê? Porque é divertido. Eles podem pensar maneiras fora da caixa de resolver
problemas. Eles podem restaurar uma rede derrubada usando equipamentos descartados e
alguns cabos que eles tinham por aí - e mantê-las funcionando até que novos componentes
cheguem.” Afirma Robert Douglas, proprietário da Planet Magpie IT Consulting.
Seja inventivo! Com as mesmas ideias você só chega no mesmo resultado.
Você tem um problema corriqueiro ou um potencial, qual é a necessidade de deixar que outra
pessoa perceba o que está ocorrendo e lhe pontue? Você pode se antecipar, e mais do que
isso, com as ferramentas que tem, criar com sua equipe uma solução melhor e mais eficiente.
Otimizar tempo e custo é um passaporte para promoções e ascensão profissional interrupta.

"Há muito artesanato e julgamento envolvido. Embora seja bom ser rápido, a maioria dos
problemas exigirá muitas tentativas diferentes, já que estamos trabalhando em equipes
complexas e distribuídas em que as linhas divisórias de soluções simplesmente não são claras.
Competência mínimas, então, incluem as habilidades sociais que realmente fazem alguém se
destacar. É essencial ter a capacidade e a vontade de aprender e aplicar coisas novas. Embora
ter engenheiros perseguindo novos brinquedos brilhantes seja um problema que sempre
precisará ser gerenciado com cuidado, um bom engenheiro estará naturalmente interessado e
curioso sobre como aplicar novas ferramentas ou técnicas aos problemas em questão ”. – Mr.
Andrew Odewahn, CTO da O'Reilly Media
Compreender o seu negócio como um todo...
Essa é a na minha opinião, a chave para o sucesso em cargos de maior responsabilidade. Um
profissional que trabalha com TI precisa entender de tudo um pouco dentro dos processos e
procedimentos de uma empresa, considerando que, quase em sua totalidade, as empresas

terão sistemas ou redes de informação que deverão ser administradas por um colaborador com
a expertise necessária e com a visão ampliada, de toda a organização.

"O que os faz sobressair é sua capacidade de estar conectados às necessidades do negócio e
entender o que realmente é considerado importante pelo usuário de TI. Existem muitos
engenheiros de TI com ampla capacidade técnica. Concentrar-se em valor versus recursos e
adoção versus simplesmente lançar algo novo é o que fará com que os engenheiros e gerentes
de TI se destaquem. – Goldenstern AS
Não são só especialistas ou citações de cases de sucesso. São reflexões muito profundas e de
uma visão mais ampla das características necessárias para um profissional da área crescer.

Pensar grande, enxergar ainda maior!
A capacidade de construir uma resolução complexa e aplica-la em outros âmbitos da empresa,
por mais técnica que seja, demonstra uma sensibilidade com o todo, que é excelente para o
amadurecimento profissional. Além de contribuir com uma equipe maior, o impacto gerado por
ações assertivas dentro de TI é de uma escala imensurável.

“Uma equipe construiu recentemente uma infraestrutura de eventos para resolver um conjunto
de desafios do cliente de uma forma que nos permitiu aproveitar essa mesma infraestrutura
para resolver outro conjunto de problema. O sucesso foi devido à curiosidade da equipe, aliada
à execução rápida e ao pensamento em larga escala.” - Jay Jamison, responsável pela
estratégia e gerenciamento de produtos da Quick Base.
Diante de todos esses pensamentos é interessante avaliar se você está antenado nas mais
novas necessidades e características apreciadas pelo mercado, e que só você pode
amadurecer em suma, inclusive, observar esses movimentos no sentido de evolução da área,
absorver de uma forma saudável e agregar esse valor a sua performance, já denota uma
excelente habilidade, a adaptação.
Você tem o que eles precisam?

