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Trilha Carreiras – De desenvolvedor para líder 
técnico: 7 dicas para fazer uma boa transição

Vítor Bruno de Almeida
Líder técnico - SiDi



A carreira técnica em 
desenvolvimento é linear



Desenvolvedor 
Júnior

Desenvolvedor 
Pleno

Desenvolvedor 
Sênior



Líder técnico é diferente



Responsável pelos 
resultados do time



Comece com esses               
7 princípios



Abra portas ao invés 
de ser um porteiro

Princípio 1



Único a alterar partes da aplicação

Revisa toda e qualquer mudança

Cria, distribui e completa as atividades

Palavra final

Acesso exclusivo a serviços críticos



Times empoderados são 
velozes e produtivos



Delegue mais 
do que você 
se sente 
confortável

Princípio 2



Não seja mais um gargalo 
na sua organização



Delegue tarefas e papéis,
assuma responsabilidade,

distribua o reconhecimento



Tenha um 
mindset de 
crescimento

Princípio 3



Vontade 
de 

melhorar
Medo de errar



Faça uma 
análise de 

oportunidades 
de melhorias

Identifique os 
riscos e 

impactos e 
prossiga com as 

melhores 
opções 

Avalie os 
resultados de 
apostas como 

bônus de 
desempenho



Permaneça 
técnico

Princípio 4



Tente achar o equilíbrio em 
suas atribuições



TL

Líder Arquiteto

Técnico



Excessos no técnico vai 
prejudicar a performance do 

time



O inverso faz com que você 
não consiga acompanhar o 

projeto



Seja um 
mentor no 

seu time

Princípio 5



Metas dos membros do time 
alinhados com os da 

empresa



Quando houver uma quebra 
de padrões, explique, escute 
e esteja aberto a alterá-los



Facilite discussões para 
chegar em um consenso 

(decida, se for preciso)



Esteja 
sempre 

disponível

Princípio 6



Abuse do poder do pair 
programming



Criando vínculos com as 
pessoas que se forma um 

verdadeiro time



Trabalhe 
próximo da 

gerência e do 
cliente

Fale a linguagem 
do negócio

Envolva o time 
sendo 

transparente



Aceite a 
   imperfeição

Princípio 7



Deploys vão fracassar

Deadlines serão perdidos

Crashes vão acontecer

Débito técnico vai se acumular



Mas não corrija o mesmo 
problema duas vezes



Peça feedback Passe feedback Faça o feedback 
valer





Obrigado!

vitor@vitordealmeida.com.br
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