
O UFC da TI 

O dia-a-dia das cagadas e brigas nas 
equipes de TI? 

 Atenção!!! 
Se você possui audição sensível, aversão a palavras de baixo calão, é 
politicamente correto, mimizento ou acha que quem fala palavrão tem que ir 
para o inferno, esta é a hora de deixar a sala!!! 
 
Não se preocupe, que não vou me vingar de você se resolver sair!!! 





Quem é Fábio Cotrim? 
• DBA com larga experiência em administração, tuning, 

troubleshooting em MS SQL Server, que, embora seja véinho, 
ainda estuda e, atualmente, está aprendendo SQL Server, Oracle, 
my SQL, Linux e Zabbix.  

• Líder do Movimento DBA Ogro Brasil, curte a natureza, adora 
churrasco, odeia comida vegana e, acima de tudo, odeia o 
“politicamente correto”. 

• Os seus lemas de vida? 
“Eu não sou antipático, só não acho que preciso sorrir pra todo 
mundo!” 
“O Merthiolate antigo curava, hoje em dia, o pessoal gosta 
mesmo é de suco de pera e leite de poodle.” 

 



Quem é Fábio Cotrim? 

• Instrutor e consultor pela DBA4All. 
 

• Co-fundador do grupo DBA Brasil 

 
Visite o site: www.dbabrasil.com.br 

Inscreva-se: dba-brasil+subscribe@googlegroups.com 

Fale comigo: fabio.cotrim@dba4all.com.br 

 



O que gera as brigas? 

• Hierarquia 

• Cabeça Dura 

• Desrespeito 

• Fofoca 

• Geração MIMIMI 

• P.O.M. 

• Como contornar esses problemas 



1º Round - Hierarquia 

• Como é a hierarquia de TI na maioria das empresas? 



1º Round - Hierarquia 

• Como deveria ser a hierarquia de TI 



1º Round - Hierarquia 

• O que traria de benefícios?  
− Os dados são os maiores bens das 

empresas, e os DBAs são os seus 
maiores guardiões. 

− Os famosos “Projetos de 
Gerentes” seriam minimizados. 

− Os Desenvolvedores não se 
negariam a seguir alguns 
processos. 



1º Round - Hierarquia 

• O que traria de malefícios?  
 
 
 

 
Muitos dos problemas gerados pelas aplicações 
no banco, se não descobertos a tempo, 
passariam ser “incompetência” dos DBAs, que 
não validaram corretamente. 

Alguns DBAs se sentiriam 
os DEUSES, e passariam 
a “cagar” regras. 



2º Round – Cabeça Dura 

• Sempre que você tem uma opinião, vão existir 
opiniões contrárias. 

• Nem sempre a sua opinião é a correta 

• Nem sempre “TER RAZÃO” é o melhor para 
você e para a equipe. 

• Toda opção que você escolher, sempre estará 
vinculada a uma consequência. 

 



NÃO SEJA UM CABEÇA DURA!!! 



3º Round – Desrespeito 



3º Round – Desrespeito 

• Se você brinca com os outros, 
automaticamente, permite que os outros 
brinquem com você. 

• Nem sempre ser chamado de IDIOTA significa 
que você é um IDIOTA, mas… 



3º Round – Desrespeito 

• Não empurre a 
responsabilidade 
por suas cagadas 
para os outros! 



4º Round – Fofoca 

• Este é um dos 
maiores cânceres da 
humanidade! 

• Não existe um bom 
ambiente de 
trabalho se existe 
fofoca. 



4º Round – Fofoca 

• Se você está comendo a secretária, ou dando pro 
office boy, não interessa pra mais ninguém. 

• Quanto o Fulano recebe de salário, importa ao… 
FULANO. 

• Informações confidenciais não podem ser 
reveladas a ninguém, nem ao seu melhor amigo, 
se ele não fizer parte da equipe/empresa. 



4º Round – Fofoca 

• O cliente não precisa e não pode saber 
tudo que acontece na sua empresa, 
mesmo que ele seja seu “amigo”. 



5º Round – Geração MIMIMI 

• Essa é uma das 
maiores causas de 
conflito nas 
equipes. 
 



5º Round – Geração MIMIMI 

• O seu umbigo não é o centro do mundo. 
Respeite os outros. 

• Quando eu era criança, chamávamos 
este IDIOTA de FILHINHO DA MAMÃE 

• O mundo não é uma propaganda de 
partido político ou de margarina. 

 
 



5º Round – Geração MIMIMI 

• Contratar Mulheres, Negros, Patetas, Índios, 
Deficientes, Japoneses, Gays, Lésbicas, Piratas 
da Perna de Pau, Gordos, ou qualquer outra 
“minoria” vai destruir o seu ambiente de 
trabalho. 

• Você tem que contratar… 

BONS PROFISSIONAIS, INDIFERENTE DE 
QUALQUER OUTRA CARACTERÍSTICA. 

 



6º Round – P.O.M. 

• Que porra de P.O.M. é essa? 

Projeto Orientado a Modinhas 

 

“Eu só quero fazer um projeto de Big Data” 

“Vamos desenvolver um IoT” 

“Nossa equipe é DevOps” 

“Precisamos de Alta Disponibilidade e Nuvem” 

 



6º Round – P.O.M. 

• Não deixe se levar por modismos, faça o que 
tem que ser feito, bem feito, da melhor forma 
que seus recursos permitirem. 

• Um bom projeto pode usar qualquer 
tecnologia, desde que todos os quesitos sejam 
atendidos e, ao final, entregue QUALIDADE! 

 

 



Final Round – Como Resolver? 

• Primeira coisa, decida se quer ser feliz 
ou ter razão. 

• Aprenda a conviver com pessoas. Pode 
ser difícil, mas é necessário. 

• Todo relacionamento é sempre 
construído sobre renúncias, aprenda a 
renunciar. 



Final Round – Como Resolver? 

• Não seja um mimimizento, aprenda que o 
universo não gira em torno do seu umbigo. 

• Se você for chefe, aprenda a ouvir. 

• Se você não for chefe, aprenda a ouvir 
também. 

• Uma crítica nunca é destrutiva se você souber 
interpretá-la. 



Final Round – Como Resolver? 

• A hierarquia é necessária para um bom 
andamento dos trabalhos, mesmo que não 
esteja de acordo com a sua idéia.  

• O respeito é uma via de mão dupla. 

• Se não tiver algo de bom ou útil para falar, 
cale a boca. 

• Não leia um artigo em uma revista e saia 
dizendo que é a melhor coisa do mundo.  



Final Round – Como Resolver? 

• Saber ler não é a mesma coisa que saber 
interpretar textos.  

• Entenda a ideia completa antes de sair falando 
bosta. 

• Não encare os problemas como derrotas! 
Encare-os como desafios a serem vencidos! 
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