
O que é Lógica de Programação: como
ser um bom programador
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A lógica da programação é um dos conhecimentos mais importantes na área de computação,
pois é por meio dela que é possível compreender os algoritmos e as linguagens, para então
escrever códigos e começar a programar.

Dessa forma, a lógica de programação é o método empregado para criar uma sequência de
códigos, com o objetivo de desenvolver algum programa, software ou solucionar algum
problema relacionado à área da computação.

Além disso, segundo a Kenzie Academia: “A lógica da programação é importante porque é ela
quem nos dá as ferramentas necessárias para executar o processo mais básico no
desenvolvimento de alguma aplicação: a criação do algoritmo.”

De acordo com o mestre em computação aplicada, Gustavo Furtado Oliveira Alves, um
algoritmo é “simplesmente uma ‘receita’ para executarmos uma tarefa ou resolver algum
problema.”

Sendo assim, o algoritmo é programado com uma sequência de instruções para executar uma
tarefa e atingir algum objetivo, como entender as preferências dos usuários nas redes sociais.

https://kenzie.com.br/blog/logica-de-programacao/
https://kenzie.com.br/blog/logica-de-programacao/
https://dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-algoritmo/


Ainda segundo Gustavo, “a computação utiliza muito esse recurso, então, se você pretende
aprender programação, obviamente deve saber o que é um algoritmo”.

No entanto, para saber como programar um algoritmo, é necessário dominar a lógica de
programação, pois só ela é capaz de fazer com que você consiga criar instruções em uma
sequência lógica para alcançar uma meta.

De acordo com a Hostgator, empresa provedora de domínios na internet:

“Esse é o grande desafio do programador: montar a estrutura do programa
para ser executado pelo computador. É preciso partir do princípio de que o

computador não pensa da mesma forma que nós, nem compreende
mensagens subjetivas. Dessa forma, organizar informações de forma clara e
na ordem adequada é primordial para que a ação seja executada da maneira

correta.”

Enfim, continue lendo e entenda mais sobre a lógica de programação e a carreira de
programador!
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Qual a diferença entre programador e desenvolvedor?

Segundo a Revelo, empresa especializada em recrutamento e seleção, tanto o programador
quanto o desenvolvedor são especialistas em códigos de programação. Entretanto, o
desenvolvedor é responsável por todo o ciclo de um projeto, sendo que entre as suas
funções também estão elaborar soluções e desenvolver novas ideias.

Já o trabalho do programador consiste em escrever códigos, para desenvolver softwares e
programas. Dessa forma, esse profissional tem uma participação mais limitada na execução
dos projetos.

Ainda de acordo com a Revelo, o desenvolvedor pode ter três especialidades, são elas:
● Front-end: responsável por criar e aplicar a interface dos programas, que é a parte dos

softwares que os usuários têm contato;
● Back-end: quem possui essa especialização trabalha na parte de organizar as

informações dos programas;
● Full Stack: esse profissional trabalha tanto no front-end como no back-end, por isso,

domina todas as partes de desenvolvimento de um projeto.

https://blog.revelo.com.br/desenvolvedor-programador-qual-contratar/


O programador é o profissional responsável por escrever e organizar códigos para criar
programas de computador, aplicativos de celular e jogos. Esses profissionais podem se
especializar nas seguintes áreas:

● Web: responsável por desenvolver sites e páginas na internet;
● Desktop: especialista em criar programas para computadores desktop;
● Mobile: responsável por desenvolver aplicativos para celulares e tablets;
● Games: especialista em programar jogos para consoles, como Xbox, computadores,

celulares e tablets.

Como é a programação no dia a dia?
A programação está presente no dia a dia todas as pessoas. Afinal, é por meio dela que
conseguimos acessar sites e programas no computador, usar aplicativos de celular e jogar em
consoles como Playstation e Xbox.

Apesar de esses recursos serem relativamente recentes, a linguagem de programação já
existia muito antes dos celulares serem popularizados, já que até mesmo as balanças de
supermercado usam códigos de programação para funcionarem.

Dessa forma, não é somente nos computadores e celulares que a programação está presente,
mas em vários dispositivos, como eletrodomésticos, calculadoras, máquinas de cartão de
crédito, caixas eletrônicos, aparelhos médicos e carros.

Sendo assim, é muito difícil que qualquer pessoa passe um dia sequer sem ter contato com
algum produto que tenha códigos de programação. Já que, normalmente, acordamos com um
despertador, checamos as notificações no celular, pedimos um carro por aplicativo para ir ao
trabalho, pedimos uma refeição pelo iFood no almoço, fazemos reuniões pelo Zoom, ouvimos
música no Spotify e terminamos o dia assistindo uma série na Netflix.

https://idocode.com.br/blog/tecnologia/programacao-no-dia-a-dia/
https://idocode.com.br/blog/tecnologia/programacao-no-dia-a-dia/
https://learndigital.withgoogle.com/ateliedigital/course/basics-code/lesson/181


Como é o dia a dia de um programador e desenvolvedor?

Segundo o desenvolvedor Full-Stack, Tiago Gouvêa, o desenvolvedor e o programador podem
ser funcionários de uma empresa, empreendedores ou freelancers. Dessa forma, cada um
desses profissionais terá uma rotina de trabalho diferente.

Entretanto, no geral, o dia a dia de um desenvolvedor segue as seguintes etapas:

● Reuniões com gerentes de projetos, colegas e clientes;
● Verificar chamados de suporte ou e-mails internos;
● Desenvolver e organizar os códigos;
● Fazer testes;
● Revisão de códigos, sozinho ou de colegas;

https://www.tiagogouvea.com.br/profissional/o-dia-a-dia-do-programador/


● Corrigir falhas nos sistemas;
● Acompanhar lançamento de novas funcionalidades.

Além disso, os desenvolvedores também podem ter que acessar os servidores nos quais os
softwares que eles desenvolveram vão rodar. Isso é importante, pois, dessa forma, quem é
responsável por programar determinado software vai conhecer as características de cada
servidor, e saberá o que precisa ser adaptado no projeto.

Os desenvolvedores ainda podem ter outras atribuições na sua rotina de trabalho, como
participar de reuniões para desenvolver projetos.

De acordo com o Analista de Sistemas Uilan S. Souza, quando um programador júnior começa
a trabalhar em uma empresa, as suas principais atividades não serão criar códigos complexos,
na maioria das vezes, o profissional vai passar a sua jornada resolvendo bugs (falhas
inesperadas que podem acontecer nos sites, programas e aplicativos).

No entanto, Uilan S. Souza afirma que:

“O dia a dia de um programador júnior é um aprendizado constante, todo dia
ele irá aprender algo novo. No início, você entra mais para aprender do que

para contribuir, pois até ter o conhecimento do negócio da empresa ou
mesmo da metodologia de trabalho, e até mesmo da própria linguagem de

programação usada naquela organização, demora, aproximadamente, de três
a seis meses.”

https://uilblognews.com/como-e-o-dia-a-dia-de-um-programador-junior/


Vagas de programação: mercado está mega aquecido

O mercado de trabalho para programadores e desenvolvedores está em alta no Brasil.
De acordo com um levantamento feito pela Catho, empresa especializada em recrutamento e
seleção, e divulgado pelo UOL, só entre março e abril de 2020, as vagas para programador
web aumentaram 55%.

Segundo Eber Duarte, diretor de tecnologia da Catho, em uma entrevista para o UOL:

“A programação ganhou espaço em diferentes dispositivos, tornando-se
quase que onipresente e norteando todo o mercado tecnológico, o que
também torna a profissão cada vez mais requisitada pelo mercado de

trabalho.”

De acordo com Tomás Ferrari, sócio da GeekHunter - plataforma on-line especializada em
soluções para os processos de recrutamento e seleção-, “a oferta de empregos nesse
segmento é mais alta que a quantidade de profissionais qualificados.”

Além disso, segundo Marcus Vinicius Almeida Silva, coordenador dos cursos de MBA para
Devs na Impacta Tecnologia, em entrevista para o UOL: “Todas as gigantes de tech e varejo no
mundo vão aumentar seus quadros de contratações. O segmento de meios de pagamento e
aplicativos também criou uma demanda enorme por desenvolvedores no pós-pandemia, devido
ao crescimento da procura por produtos e serviços on-line.”

https://economia.uol.com.br/reportagens-especiais/mercado-de-trabalho-busca-desenvolvedores-ti/#page2
https://olhardigital.com.br/2020/01/14/pro/por-que-investir-na-carreira-de-programacao/


Segundo levantamento da Catho, vagas para desenvolvedores e programadores cresceu
671% durante 2020. O maior crescimento foi para cientista de dados (671%), desenvolvedor
.NET (517%, devOps (460%), desenvolvedor web (97%) e programador ADVPL (60%).

Para os especialistas da Catho, a alta demanda mesmo durante a pandemia é reflexo da
transformação digital, que tende a se intensificar cada vez mais.

No mundo, a tendência é de crescimento de 22% até 2029, com mais de 1,8 milhão de novas
vagas. Não é à toa que em nossa plataforma SPTF há dezenas de vagas na área de
tecnologia.

Quanto ganha um programador?

Segundo a Glassdoor, empresa especializada em recrutamento e seleção, o salário médio de
um programador no Brasil é de R$ 3.000,00. No entanto, esse valor pode variar de acordo
com a cidade onde o profissional atua e com a linguagem que ele trabalha.

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/01/26/abertura-de-vagas-em-tecnologia-cresce-mais-de-600percent-em-sao-paulo-em-2020-veja-cargos-em-alta.ghtml
https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/breves/vagas-desenvolvedores-mercado-ti-crescer-2029/
http://vagas.aldeia.cc
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/programador-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0,11.htm


De acordo com um levantamento feito pela GeekHunter, a média salarial de um programador
em São Paulo é de R$ 5.787,92. Já no Rio de Janeiro, esse valor cai para R$ 4.742,67.

Em relação ao salário de acordo com a linguagem com que o programador trabalha, aqueles
que programam com linguagem Abap são os que recebem os melhores salários. Segundo a
pesquisa da GeekHunter, a média salarial desses profissionais é de R$ 10.300,00.

Já os especialistas na linguagem Delphi são os que recebem os menores salários, a média
salarial desse grupo é de R$ 2.460,00.

Quanto ganha um desenvolvedor?
Segundo a Glassdoor, o salário médio inicial de um desenvolvedor é R$ 3.000,00. No entanto,
esse valor varia de acordo com a região em que o profissional trabalha e com a sua
especialidade.

De acordo com o guia de salários elaborado pela Robert Half, empresa especializada em
recursos humanos, um desenvolvedor mobile pode ganhar até R$ 17.750,00. Já um
desenvolvedor Front- End pode ganhar até R$ 18.550,00. E um desenvolvedor Back-End pode
ter um salário de até R$ 17.500,00.

Segundo um levantamento feito pela GeekHunter, o salário de um desenvolvedor Full -Stack
costuma ficar na faixa de entre R$ 5.000,00 até R$ 15.000,00.

Transição de carreira para programação
Segundo um levantamento publicado pela revista Época, 48% dos profissionais pretendem
mudar de carreira e 70% das pessoas desejam ter uma carreira que seja mais alinhada com
seus valores.

Por isso, saiba que se você está em um processo de transição de carreira, ou está pensando
em mudar a sua área de atuação, você não está sozinho, visto que há muitos outros
profissionais nessa mesma situação.

Quem deseja mudar de carreira precisa se preparar para entrar nessa nova área, seja fazendo
cursos, lendo livros ou indo a palestras e workshops

Segundo a Cubos, empresa especializada em soluções de tecnologia, quem quer fazer uma
transição de carreira para a área de programação deve seguir os seguintes passos:

https://blog.geekhunter.com.br/salario-de-programador-cargos-em-alta-2021/
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/desenvolvedor-j%C3%BAnior-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0,20.htm
https://www.roberthalf.com.br/sites/roberthalf.com.br/files/documents_not_indexed/guia-salarial-robert-half-2021.pdf?utm_source=sfmc-transactional&utm_medium=Email&utm_campaign=all-2021salaryguide-ongoing&i=
https://blog.geekhunter.com.br/desenvolvedor-full-stack/
https://epocanegocios.globo.com/colunas/noticia/2020/03/mudar-de-carreira-e-o-novo-normal.html
https://blog.cubos.io/dicas-transicao-de-carreira-programacao/


● Montar um currículo atraente, mostrando que você está em um momento de transição
de carreira e tentando mostrar alguma relação entre a profissão que você seguia antes
e a área de programação;

● Explorar as soft skills no currículo;
● Fazer uma carta de apresentação contando quais foram as suas motivações para

mudar de carreira;
● Participe de maratonas de programação;
● Leia o máximo de códigos que conseguir;
● Invista no networking. Participe de grupos no LinkedIn e no Facebook na área de

programação e tente criar um relacionamento com as pessoas que estão nesses locais.

Como se tornar um profissional de programação

Atualmente, os principais cursos superiores que formam programadores são:

● Análise de sistemas;
● Ciência da Computação;
● Engenharia de Software;
● Engenharia da Computação.

No entanto, também é possível que profissionais formados em outras áreas também atuem
como programadores ou desenvolvedores. Entretanto, para isso, é indicado que eles façam
alguns cursos de especialização, que podem ser curtos e on-line.



Além disso, é muito importante estudar as linguagens de programação, as mais usadas no
mercado são:

● JavaScript;
● Python;
● Java;
● C#;
● PHP.

Segundo a SOS Tecnologia e Educação, para se destacar no mercado de trabalho, o
programador precisa:

● Saber o que é lógica de programação;
● Conhecer diferentes linguagens;
● Saber inglês;
● Ser persistente;
● Conseguir analisar e resolver problemas de maneira eficaz;
● Saber se comunicar.

Livros sobre lógica de programação
Uma das melhores formas de estudar sobre uma nova área de atuação é lendo livros sobre ela.
Por isso, selecionamos algumas obras que podem ajudar quem quer conhecer mais sobre
lógica de programação:

Algoritmos e Lógica da Programação - Marco A. Furlan Souza, Marcelo
Marques Gomes, Marcio Vieira Soares, Ricardo Concilio

Esse livro é didático e tem como objetivo introduzir o leitor na área de lógica de programação e
algoritmos.

Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de
Computadores - José N. G. Manzano

Esse livro explica quais são os principais conceitos de programação.

https://www.devmedia.com.br/top-10-linguagens-de-programacao-mais-usadas-no-mercado/39635
https://www.sos.com.br/noticias/mercado-de-trabalho/7-habilidades-que-todo-programador-deve-ter


Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C,
C++ e Java - Ana Fernanda Gomes Ascencio, Edilene Aparecida
Veneruchi de Campos

Esse livro fala sobre os fundamentos da programação e também aborda as suas principais
linguagens.

Perfis de profissionais para você seguir
Para aumentar o seu networking é necessário seguir profissionais que se destacam na sua
área de atuação, por isso, separamos alguns nomes para você seguir no LinkedIn:

● Ugo Roveda - COO da Kenzie Academy Brasil - escola especializada em tecnologia;
● Rodrigo Henriques - Mobile Teach Lead at Greenspace Health.

Principais comunidades e grupos sobre lógica de programação
Para aprender mais sobre programação e aumentar o seu networking, nada melhor do que
participar de grupos de profissionais da área, separamos os mais relevantes para você conferir:

● Clube dos Programadores (Facebook) - grupo destinado a discussões sobre
programação e linguagens;

● Programadores - Programação - Ponto de Encontro (LinkedIn) - grupo destinado a
ajudar os profissionais da área a serem encontrados pelas empresas.

Enfim, agora você tem todas as informações necessárias para iniciar sua jornada no mundo da
lógica de programação e entrar na carreira de desenvolvedor. Aliás, aqui na Aldeia temos os
melhores cursos para você se especializar e fazer os recrutadores te desejarem!

Nossos cursos são no formato bootcamp, com os profissionais mais f*das do mercado e é
conteúdo sem enrolação. Assim, você aprende com os melhores e sai pronto para o mercado
de trabalho!

https://www.linkedin.com/in/ugo-roveda/
https://www.linkedin.com/in/henriquesrodrigo/
https://www.facebook.com/groups/programadoresbr/
https://www.linkedin.com/groups/1845853/

