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Desafio – Muitas Vagas, Poucos Candidatos
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Desafio: Faltam Profissionais de TI – E vão faltar mais... 



Desafio: Pandemia e Teletrabalho



Desafio: Salários de TI em alta
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Recomendações
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Recomendações

Indicadores de Desempenho => Qualidade
Descumprimento => Glosas

O que medir? Fica a critério de cada UF. Exemplos:

• Qualidade de código

• Satisfação do usuário 

• Aderência a padrões 

• Tempestividade no tratamento de incidentes

• Disponibilidade da equipe

• Segurança

• Desempenho

• Disponibilidade de sistemas



Recomendações
• Exigência de Qualificação Profissional

• Conforme a realidade de cada Secretaria de Fazenda ou Finanças. 
Exemplos:
• Certificação em tecnologias
• Capacitações realizadas

• Importante prever o crescimento e aprimoramento profissional da 
equipe alocada
• Número mínimo de horas de capacitação
• Verba para treinamento
• Reembolso para gastos com profissionais treinados

• Teletrabalho
• Recomenda-se permitir, para aumentar oferta de profissionais, em condições 

definidas por cada UF



Recomendações
• Tipos de contratação

• Terceirização (posto de trabalho)
• Vantagens: Gerência da Secretaria. Mais fácil montar squads.

• Desvantagens: Valor mensal pago constante. Gestão de Pessoas. Dificuldade de mudar a 
composição da equipe (demanda Termo Aditivo).

• Horas-atividade (homem-hora) sob demanda
• Vantagens: Flexibilidade. Paga-se apenas pelo que foi executado/demandado. Pode ser 

usado para desenvolvimento ágil.

• Desvantagens: Necessário definir níveis mínimos de serviço.

• Unidade de Serviço Técnico – UST
• Vantagens: Flexibilidade. Pode ser usado para desenvolvimento ágil.

• Desvantagens: Catálogos de serviços muito complexos dificultam fiscalização. Sem 
catálogo de serviços, é como homem-hora, requerendo definição de níveis mínimos de 
serviço. Não há padronização internacional, não havendo, por conseguinte, consenso em 
sua indicação pelos Tribunais de Contas.



Recomendações
• Tipos de contratação

• Pontos de função
• Vantagens: Indicada pelo TCU. Paga-se apenas pelo resultado final. Maior aceitação pela 

maioria dos TCEs. 

• Desvantagens: Demanda maturidade da equipe na contagem de pontos de função. 
Muito burocrático. A contratada pode ficar muito tempo sem receber. Mais engessado 
quanto aos requisitos.

• Produto ou escopo fechado
• Só deve ser utilizado em casos muito específicos. Riscos quanto ao cumprimento dos 

prazos acordados e quanto à qualidade dos produtos entregues. Demanda muita clareza 
quanto ao escopo que se pretende contratar e maturidade das áreas de negócios 
demandantes, que devem estar seguras quanto aos resultados esperados. Recomenda-
se extrema cautela ao realizar esse tipo de contratação, uma vez já houve muitas 
experiências mal-sucedidas quando essa prática foi adotada.



Recomendações
• Recomendações específicas para o PROFISCO II – Técnica e preço -

SBQC
• Conhecimentos técnicos

• Comprovação de experiência dos profissionais alocados. Entrevistas.

• Alocação dos profissionais em níveis júnior, pleno etc. conforme experiência.

• Formação superior em TI ou área correlata, podendo ser substituída por 50% a mais de 
tempo de experiência.

• Pode-se exigir conhecimento em metodologias específicas (ágeis).

• Competência Técnica
• Definir requisitos mínimos.

• Exigir certificação, quando cabível e legalmente viável.

• Exigir declaração da empresa onde foi realizado o trabalho, comprovando experiência.



Licões Aprendidas
• Teletrabalho

• Tem trazidos bons resultados para quem adotou e deve se tornar padrão em breve.

• Exigências quanto critérios das contratações
• Recomenda-se redobrar o cuidado na exigência de atestados técnicos

• Definir, quando cabível, que todos os requisitos terão de ser atendidos simultaneamente.

• Deixar claro que o período de experiência comprovado no atestado não pode se referir a 
datas futuras à sua emissão.

• Limitar exigências meramente formais (dados que devem constar do atestado).

• Recomenda-se verificar se todos os valores de remuneração mínima estão acima do 
piso definido em convenção coletiva com o Sindicato.

• Sugere-se não aceitar consórcios.

• Processo seletivo temporário. Se houver cargos semelhante no Estado, salários 
devem ser equiparados. Não pode ser utilizado para atividades permanentes.

• Indicadores de medição de serviços
• Limitar o número de indicadores, para não sobrecarregar fiscais de contrato.



Conclusão
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Diminuir a rotatividade das 
equipes, melhorando a curva 

de aprendizagem.

Conseguir concorrer com o 
mercado privado na captação 

de recursos humanos.

Aumentar a produtividade e 
a qualidade do software

produzido.

Melhorar a gestão dos 
serviços prestados pelas 

empresas parceiras.



Conclusão
• Observadas experiências e dificuldades semelhantes entre as 

Secretarias de Fazenda ou Finanças. 

• Tribunais de Contas e Procuradorias (Advocacias Gerais)  têm 
entendimentos diferentes, algumas vezes.

• Considerando-se a importância deste tema para as Secretarias de 
Fazenda/Finanças, sugere-se a realização de pesquisa salarial para a 
área de TI no Brasil pelo BID, para ser utilizada como referência.
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