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Resumo 
 

No gerenciamento de um projeto computacional é necessário que 

se possua experiências passadas, estudos e muita força de vontade, para 

facilitar este processo de aprendizagem e inicio tão difícil, foi desenvolvido 

uma ferramenta com o objetivo de auxiliar o gerente de projetos em cada 

face do mesmo, a qual dará uma visão clara de cada passo a ser dado. 

Uma grande dificuldade para se construir um projeto computacional, são 

os cálculos dos custos para o seu desenvolvimento, ao desenvolver o 

orçamento de um projeto deve-se levar em conta entre outros o tempo 

que será gasto e mão de obra a ser utilizada. Sobre a mão de obra e 

tempo pode ser observado um relacionamento que é determinado pela 

necessidade do cliente e capital que estará disposto a investir no projeto, 

onde o tempo gasto será inversamente proporcional ao custo de 

contratação de profissionais qualificados que estarão envolvidos no 

mesmo. Atualmente projetos computacionais são desenvolvidos sem um 

bom planejamento sobre o real tempo de execução; usando somente 

experiências passadas e cálculos feitos por intuição, gerentes fazem uma 

estimativa de tempo para a execução do projeto que poderá se prolongar 

mais que o previsto, o que não é interessante; mas nem sempre a culpa 

de um tempo mal estimado é do gerente de projeto, vários clientes pedem 

orçamentos imediatos dando pouco tempo para se determinar os custos 

de cada fase do projeto. A par de tais problemas é apresentada, neste 

trabalho, uma ferramenta que ajudará com maior agilidade e facilidade a 

calcular o custo e tempo de execução de cada fase de um projeto 

computacional. 
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1. Introdução 
 

 

A Gerência de projetos é contemplada por vários processos para 

garantir que um projeto computacional seja concluído com sucesso, 

alguns dos principais processos, são: controlar o tempo de 

desenvolvimento para que se consiga entregar o projeto na data prevista 

e conseguir estabelecer um valor a ser cobrado. 

Para se controlar um projeto computacional como um todo é 

fundamental o uso de métricas que ajudará a medir o desenvolvimento de 

cada etapa. 

Com uma boa ferramenta de controle de projetos, é possível 

gerenciar cada fase e tarefa de um projeto computacional, e com isso 

criar uma maior possibilidade de desenvolver corretamente o orçamento e 

o cronograma do  mesmo. 

Como fonte de pesquisas pode ser usado: Internet, bibliografia 

especializada e entrevistas com profissionais da área; adquirindo-se 

subsídios e conhecimento para gerenciar bem um projeto.    

Inicialmente deve-se estudar engenharia de software, para que 

se esclareçam temas como: o que é um projeto, fases de um projeto, ciclo 

de vida e time de um projeto. 

No tocante ao objeto do presente estudo, este foi limitado ao 

paradigma estruturado utilizando banco de dados relacional, o mais 

comumente utilizado, e não, o de orientação a objeto, que não obstante 

sua enorme relevância, não foi o escolhido para abordagem neste 

momento. 
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Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de auxiliar futuros 

gerenciamentos de projetos computacionais e assim colaborar com o 

desenvolvimento dos mesmos.  

Os capítulos foram apresentados da seguinte maneira: 

No capitulo 2 foi descrito a teoria de projetos com toda a parte 

teórica, ilustrações sobre os mais utilizados ciclos de vida e descrição das 

partes de um time de projeto. 

No capitulo 3 de Métricas, por sua vez, explicou como as 

métricas funcionam e como as mesmas auxiliarão no gerenciamento dos 

projetos, bem como, a sua enorme importância. 

Já no capitulo 4 ocorreu a especificação da Ferramenta, onde foi 

desenvolvida toda a parte da análise do projeto, incluindo a lista de 

eventos, dicionário de dados, escopo e diagrama de entidade e 

relacionamento, auxiliando na própria criação da ferramenta automatizada 

de controle de projetos computacionais. 

Na conclusão apresentou-se o resultado final do trabalho, 

incluindo as dificuldades na execução e a indicação de possibilidades de 

evolução do mesmo. 
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2. Teoria de projetos 
 

Um projeto é um empreendimento com começo e fim definidos, 

envolvendo o desenvolvimento de algo que nunca foi feito antes, e que é, 

portanto, único, mesmo considerando que já tenha sido desenvolvida uma 

infinidade de produtos/serviços em sua categoria; o projeto é dirigido por 

pessoas, para cumprir metas estabelecidas dentro de parâmetros de 

custo, tempo e qualidade.[2] 

Em primeiro instante deve-se envolver a elaboração de uma 

proposta para executar o projeto; a qual deve descrever os objetivos do 

projeto e como ele será realizado, incluindo também estimativas de custo e 

programação. 

A programação do projeto envolve dividir o trabalho total em 

atividades distintas e avaliar o tempo necessário para completar essas 

atividades.[1] 

 
2.1. Fases de um Projeto 

 

As organizações que desenvolvem projetos atualmente os 

dividem em várias fases visando um melhor controle gerencial e uma 

ligação mais adequada aos seus processos operacionais contínuos.[1]  

Cada fase normalmente inclui um conjunto de resultados de 

trabalho específicos, projetados com o objetivo de estabelecer um 

controle gerencial desejado. 
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O conjunto das fases de um projeto é conhecido como ciclo de 

vida do projeto; as quais são:[1] 

Iniciação - Definição e abertura do projeto, onde são definidos: o 

escopo, custo, tempo, riscos, performance, gerente, objetivo, justificativa, 

produtos e entregas do projeto.  

Planejamento – O planejamento é de fundamental importância 

num projeto, porque executar um projeto implica em realizar algo que não 

tinha sido feito antes. A quantidade de planejamento elaborada deve estar 

de acordo com o escopo do projeto e com a utilidade da informação 

desenvolvida. 

Inicia-se com uma avaliação das restrições que afetam o projeto, 

como: data da entrega estabelecida, o pessoal disponível, o orçamento 

total, definir e agrupar os pacotes de trabalho, criar as listas de atividades, 

marcos, planos de escopo, qualidade, comunicações, determinada a 

duração das atividades, inter-relacionar as atividades definir as 

precedências, criar os planos de risco, suprimento, custos, entre outras. 

Um plano deve, então, ser traçado para guiar o desenvolvimento 

em direção aos objetivos do projeto. 

Execução - Execução dos pacotes de trabalho (atividades), com o 

acompanhamento do andamento, progressos e custos reais, pelo gerente. 

Controle – O desempenho do projeto deve ser medido 

regularmente para identificar as variações do plano. Estes desvios são 

analisados, dentro dos processos de controle, nas diversas áreas de 

conhecimento. Na medida em que são identificados desvios significativos 

(aqueles que colocam em risco os objetivos do projeto), realizam-se 

ajustes ao plano através da repetição dos processos de planejamento que 

sejam adequados àquele caso. Por exemplo, ultrapassar a data de 

término de uma atividade, pode requerer ajustes nos recursos humanos, 

na necessidade ou não de horas extras, ou no balanceamento entre o 

orçamento e os objetivos de prazo do projeto. Controlar também inclui 

tomar ações corretivas, antecipando-se aos problemas.  
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Finalização - Avaliar o resultado do projeto junto ao cliente ou 

patrocinador para obter o aceite do projeto. 

A conclusão de uma fase é geralmente marcada pela revisão dos 

principais subprodutos e pela avaliação do desempenho do projeto tendo 

em vista determinar se o projeto deve continuar na sua próxima fase e 

detectar e corrigir erros a um custo aceitável. Estas revisões de fim de 

fase são comumente denominadas saídas de fase, passagens de estágio 

ou pontos de término. 

As fases são executadas em seqüência, sendo que as fases 

intermediárias de planejamento, execução e controle podem ser 

realimentados formando um ciclo interno. Essa repetição se dá pela fase 

de controle que compara o que foi planejado com o que foi executado, 

reajustando o que for necessário até a conclusão do projeto. 

Ainda que muitos ciclos de vida de projeto apresentem nomes de 

fases similares com resultados de trabalho similares, poucos são 

idênticos. Embora a maioria tenha quatro ou cinco fases, alguns chegam 

a ter nove ou mais. Mesmo numa mesma área de aplicação, temos 

variações significativas – numa organização, o ciclo de vida para 

desenvolvimento de software pode ter uma única fase de design, 

enquanto em outra, pode apresentar duas fases, uma para especificação 

funcional e outra para design detalhado.[1] 

 
2.2. Engenharia de Software 
 

A engenharia de software abrange três elementos fundamentais; 

métodos, ferramentas e procedimentos, através destes elementos um 

gerente de software conseguirá desenvolver um projeto computacional.[6] 

Os métodos mostram como se construir um software, envolvendo 

um amplo conjunto de tarefas incluindo: planejamento com estimativas, 

análise de requisitos, projeto da estrutura de dados, arquitetura com 

algoritmo de processamento, codificação, teste e manutenção.[6] 
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As ferramentas proporcionam apoio automatizado ou semi-

automatizado aos métodos; com uma boa utilização das mesmas usando-

as de forma integrada, para que a informação criada por uma ferramenta 

possa ser usada por outra,Pressman sita que: ”é estabelecido um sistema 

de suporte ao desenvolvimento do software chamado engenharia de 

software auxiliada por computador(CASE –Computer-Aided Software 

Engineering).”[6] 

Os procedimentos definem a seqüência em que os métodos serão 

aplicados, os produtos que serão entregues, os controles para assegurar 

a qualidade e a coordenar as alterações e os marcos de progressão do 

software.[6] 

 
2.3. Ciclo de vida de projeto de software 

Ciclo de vida de um software vem a ser passos pelos quais o 

executor deve seguir para chegar ao destino que é o sistema funcionado, 

existe vários tipos de ciclos os quais mostram os passos pelos quais o 

sistema irá passar desde a sua idéia inicial até a sua desativação por 

qualquer motivo. Os principais objetivos de um ciclo de vida são: 

• Definir as atividades a serem executadas;  

• Colocar coerência entra as etapas;  

• Fornecer pontos de controle de progresso;  

• Oferecer pontos de tomada de decisão sobre o projeto.   

Abaixo serão mostrados alguns dos mais comuns ciclos de vida de um 

projeto computacional. 
 
2.3.1 Prototipação 

 
O cliente pode definir o objetivo geral para o software, mas não 

identificar requisitos de entrada, processamento e saída; ou o 
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desenvolvedor pode ter dúvidas sobre um algoritmo a ser utilizado; ou da 

adaptação de um sistema operacional; ou da interação homem – 

máquina. Estas são algumas situações em que uma abordagem de 

prototipação pode ser uma boa abordagem. [6] 

A prototipação capacita o desenvolvedor a criar um modelo do 

software que será desenvolvido; podendo assumir a forma de um 

protótipo de papel ou modelo baseado no micro computador, ou um 

protótipo de trabalho que implemente algum subconjunto de função 

exigida do sistema, ou um programa existente que executa parte ou toda 

a função desejada, com outras características que serão melhoradas num 

próximo desenvolvimento.[6] 

A prototipação inicia-se com a coleta dos requisitos assim como 

todas as abordagens ao desenvolvimento de um software; em seguida 

ocorre a elaboração de um “projeto rápido” que concentra-se na 

representação de abordagens de entrada e formatos de saída que serão 

visíveis ao usuário; após, é desenvolvido a construção do protótipo e 

colocado para avaliação do cliente, o que gera um refinamento do 

protótipo e finalização do ciclo com a engenharia do produto, assim 

começa novamente o ciclo até a finalização ou cancelamento do projeto. 

A seqüência de eventos para o paradigma de prototipação será 
ilustrada na figura 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1. - Prototipação [6]. 

Início 

Fim 
Coleta e 

refinamento dos 
requisitos 

Projeto 
rápido 

Refinamento 
do protótipo 

Engenharia do 
produto 

Construção do 
protótipo 

Avaliação do 
protótipo pelo 

cliente 
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2.3.2 Modelo Cascata do Ciclo de Vida 
 

Ciclo de vida clássico às vezes chamado de modelo cascata; 

modelado em função do ciclo da engenharia convencional, abrange as 

seguintes atividades:[6] 

 

 

Figura 2.2. - Modelo Cascata [6]. 

 

• Engenharia de sistema, envolve a coleta dos requisitos em 

nível do sistema, com uma quantidade de projeto e análise 

de alto nível. 

• Análise de requisitos de software, envolve o entendimento 

da natureza, função, desempenho e interface do programa 

a ser desenvolvido; 

• Projeto, é um processo de estrutura de dados, arquitetura, 

detalhes procedimentais e Interface; 

• Codificação, passar o projeto para uma forma legível de 

máquina; 

• Testes, garantir que entradas definidas produzam 

resultados desejados; 

Engenharia 
de sistemas 

Análise 
Projeto 

Codificação 
Teste 

Manutenção 
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• Manutenção, reaplica cada uma das etapas precedentes 

do ciclo de vida, e pode ser gerada por erros, adaptação ao 

meio externo (sistema operacional, política, etc.).[6] 

2.3.3. Modelo Espiral do Ciclo de Vida 
 

Modelo espiral de desenvolvimento de software com quatro 

quadrantes, onde define quatro importantes atividades,  ilustrado na figura 

2.3:[6] 

No primeiro quadrante é feito o planejamento conforme  a coleta 

dos requisitos com o cliente, no segundo a análise dos riscos, no terceiro 

os protótipos do projeto, no quarto as avaliações do cliente, e assim 

segue o ciclo com: planejamento baseado nos comentários do cliente, 

análise dos riscos baseado na reação do cliente, decisão de prosseguir 

ou não o desenvolvimento do projeto, continuando o ciclo até o termino do 

projeto. 
 

 

Figura 2.3. - Modelo espiral de desenvolvimento [6]. 
 

2.4. Estimativa de custos 
 

Sistema construído pela 
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A estimativa de projeto e o cronograma para sua execução são 

realizados juntos; contudo, pode ser necessária alguma estimativa de 

custo em um estágio prévio do projeto, antes que cronogramas sejam 

preparados. 

Estimativas são necessárias para estabelecer um orçamento para 

o projeto, deve-se levar em conta todo o custo de mão de obra, estrutura 

organizacional e equipamentos a serem usados durante todo o tempo de 

desenvolvimento do projeto.[1] 

Na maioria dos projetos o maior custo é o de recursos humanos, 

os computadores são relativamente baratos. 

Na maioria dos projetos; estimativas são feitas usando-se 

experiências passadas, se um projeto for muito semelhante, este novo 

projeto poderá exigir o mesmo esforço, tempo e valor aproximadamente, 

mas dificilmente será uma ciência exata, pois, trata muitas variáveis 

(humanas, técnicas, ambientais e políticas).[6] 

Segundo Pressman, “A estimativa dos recursos, custo e 

programação de atividades para um esforço de desenvolvimento de 

software exige experiência, acesso a boas informações históricas e a 

coragem para se comprometer com medidas quantitativas quando dados 

qualitativos forem tudo o que existir”.[6] 

Logo no inicio do desenvolvimento são exigidas estimativas 

quantitativas ao gerente de projeto, com uma análise detalhada dos 

requisitos do software a ser criado pode-se conseguir tais informações 

necessárias.  

Com o planejamento em mãos, possibilitará ao gerente de projeto 

fazer estimativas razoáveis de custo, tempo e recursos.[6] 

 
2.5. Time do projeto 
 

Responsável pelo sucesso do projeto, as pessoas que formam o 

time do projeto têm que estarem alocadas nos cargos certos.[5] 

O projeto computacional é formado por recursos humanos 
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(pessoas) divididos em grupos que trabalharam para desenvolvimento do 

mesmo; cada grupo tem suas atividades pré-definidas (cargos) e 

estabelecidas como veremos a seguir.[3] 

 
2.5.1. Líder do projeto 
Tem as responsabilidades gerais de Planejamento, Organização, 

Coordenação e Controle de todas as atividades do Projeto, 

independentemente de quem irá executá-las. 

O gerente de projeto deve prever os problemas que podem surgir 

e preparar soluções experimentais para esses problemas. O plano criado 

no inicio do projeto deve ser usado como guia para o mesmo. 

Inter-relaciona as atividades do cliente com os recursos 

envolvidos no Projeto. Reporta-se a Direção Geral.[3] 
 

2.5.2. Analistas 
Tem as funções técnicas de Levantamento, Projeto, 

Desenvolvimento e Implantação do Projeto. Após o levantamento deve-se 

conhecer bem as regras de negócio do projeto, pois serão a base de 

informações para o desenvolvimento do mesmo.[3] 

 

2.5.3. Representante do cliente 
Representa o cliente acompanhando os testes, aprovando e 

cobrando prazos e liberando o pagamento referente à conclusão de 

etapas do projeto. [3] 

Com o(s) líder(s) de projeto dirigindo e coordenando, e o(s) 

analista(s) quantificando as necessidades dos usuários, inicia-se a criação 

do novo software. A quantidade de recursos se altera conforme o 

andamento do projeto; no inicio são mais analistas e menos designers e 

programadores, nos estágios finais o oposto se realiza.[5] 
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2.6. Validação e implantação de sistemas. 
 

Os testes devem ser feitos várias vezes retirando quaisquer erros 

encontrados, a fim de garantir a qualidade do produto ou serviço 

fornecido. 

A documentação é necessária para que o usuário tenha onde 

consultar; retirando suas duvidas do funcionamento do sistema, pode ser 

dividida em manual do sistema e manual ou guia do usuário (cliente).[1] 

Normalmente existe um período de garantia para o sistema, após 

o qual segue a sua manutenção. Esta não precisa necessariamente ser 

executada pela empresa que desenvolveu o projeto, o que não se é muito 

aconselhável, pois degrada muita a manutenção do sistema. 

Se for necessário pode ser feito treinamento de pessoal durante 

ou após a implantação do projeto.[1] 
 
2.7. Áreas de Conhecimento da Gerência de Projetos 

 

As Áreas de Conhecimento da Gerência de Projetos apresentam 

os conhecimentos e práticas em gerência de projetos com os processos 

que as compõem como um conjunto de processos interligados. [2] 

 
2.7.1. Gerência da Integração do Projeto. 

 
A Gerência da Integração do Projeto inclui os processos 

requeridos para assegurar que os diversos elementos do projeto estarão 

adequadamente coordenados e integrados entre si. 

 

É dividida em: 

• Desenvolvimento do Plano do Projeto, agregando os 

resultados dos outros processos de planejamento 

construindo um documento coerente e consistente; 
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• Execução do Plano do Projeto, levando a cabo o projeto 

através da realização das atividades nele incluídas;  

• Controle Integrado de Mudanças, coordenando as 

mudanças através do projeto inteiro.[2] 
 

2.7.2 Gerência do Escopo do Projeto. 
 

Na inicialização do escopo deve-se colocar limites bem definidos 

no sistema a ser desenvolvido, especificando a política de negócios que 

será respeitada do inicio ao final do projeto.[5] 

Há três modos de estabelecer o escopo:[5] 

• Declaração de propósito, serve para identificar o que faz 

ou não parte do projeto e descrever o que o sistema precisa 

fazer. 

• Diagrama de Contexto, identifica o limite Sistema-

Ambiente que mostra claramente o que faz ou não parte do 

sistema, tudo aquilo que não faz parte do sistema é 

considerado Ambiente; e Interfaces Externas,  que consiste 

em identificar com o que o sistema se comunica e o 

conteúdo da comunicação. 

• Lista de Eventos, determina o comportamento do sistema 

com o meio externo, em um determinado evento.[5] 

O planejamento do escopo é o processo de preparar e 

documentar constantemente o trabalho do projeto (escopo do projeto) 

produzindo a função e o desempenho atribuídos ao software.[6] 

Abrange os processos requeridos para assegurar que o projeto 

inclua todo o trabalho necessário. 

Um projeto geralmente produz um único produto, mas esse 

produto pode incluir elementos subsidiários, cada um deles com seu 

próprio, escopo de produto.  
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O escopo do projeto é mensurado contra o plano do projeto, 

enquanto o escopo do produto é mensurado contra os requisitos do 

produto. Ambos os tipos de gerenciamento de escopo devem ser bem 

integrados para garantir que o trabalho do projeto resulte na entrega do 

produto especificado [2]. 

 
2.7.3 Gerência do Tempo do Projeto. 

 
Todo projeto tem atividades programadas a serem realizadas, 

para uma boa gerência de tempo devemos fazer uma programação de 

desenvolvimento, um conjunto de tarefas bem definidas, observar o 

progresso de desenvolvimento do projeto, entre outros itens.[6] 

A Gerência do Tempo do Projeto inclui os processos necessários 

para assegurar que o projeto será implementado no prazo previsto. 

Processos Principais:[2] 

• Definição das atividades a serem desenvolvidas com a 

finalidade de produzir os diversos níveis de subprodutos 

identificados; 

• Sequenciamento das atividades, identificando e 

documentando as relações de dependência entre as 

atividades; 

• Estimativa de duração das atividades, esclarecendo a 

quantidade de períodos de trabalho que serão necessários 

para a implementação de cada atividade. 

• Desenvolvimento do cronograma, analisando a seqüência 

e as durações das atividades; 

• Controle do cronograma, observando mudanças no 

cronograma do projeto. 

2.7.4 Gerência do Custo do Projeto. 
 

A Gerência do Custo do Projeto assegura-se que o projeto será 

concluído dentro do orçamento aprovado. Processos principais: [2] 
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• Planejamento dos Recursos, determinando quais recursos 

(pessoas, equipamentos, materiais) e que quantidade de 

cada deve ser usada para executar as atividades do 

projeto. 

• Estimativa dos Custos, desenvolvendo uma estimativa dos 

custos dos recursos necessários à implementação das 

atividades do projeto. 

• Orçamentação dos Custos, observando estimativas de 

custos globais aos itens individuais de trabalho. 

• Controle dos Custos, controlando as mudanças no 

orçamento do projeto. 
Se for medido cuidadosamente o custo de falhas de um projeto, 

descobriremos que um grande valor pode ser economizado ao se produzir 

um software mais confiável.[7] 
 

2.7.5 Gerência da Qualidade do Projeto. 
 

O Gerenciamento da Qualidade do Projeto deve garantir que o 

projeto irá satisfazer as necessidades para as quais ele foi desenvolvido. 

Isso envolve todas as atividades da função gerencial que determinam as 

políticas, os objetivos e as responsabilidades da qualidade e os 

implementam no sistema através de meios como planejamento da 

qualidade (identificar que padrões de qualidade são relevantes para o 

projeto), controle da qualidade (monitorar os resultados do projeto), 

garantia da qualidade (avaliar o desempenho geral do projeto) e melhoria 

da qualidade (melhorar se possível a qualidade do projeto).[2] 

 
2.7.6 Gerência dos Recursos Humanos do Projeto. 

 
Inclui os processos requeridos para possibilitar o uso mais efetivo 

dos recursos humanos (pessoas) envolvidos no projeto. Processos 

principais: [2] 
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• Planejamento Organizacional, identificando, documentando 

e designando as funções e responsabilidades dentro do 

projeto; 

• Montagem da Equipe, conseguindo que os recursos 

humanos necessários sejam designados e alocados ao 

projeto; 

• Desenvolvimento da Equipe, desenvolvendo habilidades 

individuais e do grupo para aumentar o desempenho do 

projeto. 

 
2.7.7 Gerência das Comunicações do Projeto. 

 
A Gerência das Comunicações do Projeto inclui os processos 

requeridos para garantir a geração apropriada e oportuna, a coleta, a 

distribuição, o armazenamento e o controle básico das informações do 

projeto. Fornece ligações críticas entre pessoas, idéias e informações que 

são necessárias para o sucesso. Todos os envolvidos no projeto devem 

estar preparados para enviar e receber comunicações na “linguagem” do 

projeto e devem entender como as comunicações, afetam o projeto como 

um todo. Processos principais: [2] 

• Planejamento das Comunicações, determinando as 

informações e comunicações necessárias para os 

interessados; 

• Distribuição das Informações, disponibilizando as 

informações necessárias para os interessados do projeto 

da maneira conveniente. 

• Relato de Desempenho, coletando e disseminando as 

informações de desempenho. Inclui relatórios de situação, 

medição de progresso e previsões. 
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• Encerramento Administrativo, gerando, reunindo e 

disseminando informações para formalizar a conclusão de 

uma fase ou de todo o projeto. 

 
2.7.8 Gerência dos Riscos do Projeto. 

 
A Gerência de Risco do Projeto inclui os processos envolvidos na 

identificação, análise e resposta aos riscos do projeto. Isto inclui a 

maximização dos resultados de eventos positivos e minimização das 

conseqüências de eventos negativos. Processos principais: [2] 

• Identificação dos Riscos, determinando quais os riscos são 

mais prováveis de afetar o projeto e documentar as 

características de cada um. 

• Quantificação dos Riscos avaliando os riscos e suas 

interações no sentido de avaliar possíveis conseqüências.  

• Desenvolvimento das Respostas aos Riscos, definindo as 

melhorias necessárias para o aproveitamento de 

oportunidades e respostas às ameaças. 

• Controle das Respostas aos Riscos, respondendo às 

mudanças nos riscos no decorrer do projeto. 

 
2.7.9 Gerência das Aquisições do Projeto. 

 
A Gerência de Aquisições do Projeto inclui os processos 

necessários à obtenção de bens e serviços externos à organização 

executora. Para simplificação, os bens e serviços, serão geralmente 

referidos como um “produto”. Processos principais: [2] 

• Planejamento das Aquisições, determinando o que 

contratar e quando. 

• Preparação das Aquisições, documentando os 

requerimentos do produto e identificando os fornecedores 

potenciais. 
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• Obtenção de Propostas, obtendo propostas de 

fornecimento conforme seja apropriado a cada caso 

(cotações de preço, cartas-convite, licitação). 

• Seleção de Fornecedores, escolhendo entre os possíveis 

fornecedores. 

• Administração dos Contratos, gerenciando os 

relacionamento com os fornecedores. 

• Encerramento do Contrato, completando e liquidando o 

contrato incluindo a resolução de qualquer item pendente. 

 
2.8. Conclusão 
 

Para o desenvolvimento de um projeto, deve-se seguir o 

planejamento que foi criado no levantamento com usuário com muita 

atenção, para que não acha erros na programação do projeto e execução 

das atividades definidas; deve-se controlar o progresso do projeto, as 

restrições e os produtos a serem entregues. 

Contudo para um bom gerenciamento de um projeto, o que conta 

realmente é a experiência adquirida por projetos anteriores e um bom 

estudo sobre como se gerenciar bem. 

A cada projeto que se passa aprende-se a equilibrar bem o tempo 

de cada tarefa a ser desenvolvida, e a não se comprometer à entregar um 

projeto num tempo improvável.  

Com o uso de uma ferramenta de controle de projetos consegui-

se mais acertos do que erros, por isso a importância de escolher uma boa 

ferramenta.  

Através de métricas e técnicas pode-se reduzir a margem de 

erros em orçamentos passados para os clientes, como será visto no 

próximo capítulo. 
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3. Métricas e técnicas para medir custos do projeto. 
 

Uma grande dificuldade encontrada no gerenciamento de projetos 

computacionais é saber o tamanho do que está sendo gerenciado. Muitas 

aplicações que a princípio parecem pequenas, quando em 

desenvolvimento, mostram-se muitas vezes maior do que o previsto 

inicialmente; proporcionando prejuízos financeiros. 

Uma aplicação (software), é medida para indicar a qualidade do 

produto, a produtividade dos recursos humanos que produziram o 

produto, avaliar a produtividade e qualidade oferecidos pelas novas 

ferramentas de desenvolvimento, criar uma linha para estimativas e 

justificar novas ferramentas de desenvolvimento ou treinamentos para o 

time do projeto.[6] 

 De forma análoga a outras grandezas do mundo físico, as 

medições de software podem ser classificadas em duas categorias 

principais: [2] 

• As medições diretas, por exemplo, o número de linhas de 

código produzidas, o tamanho de memória ocupado, a 

velocidade de execução e o número de erros registrados 

num dado período de tempo. 

• As medições indiretas, as quais permitem identificar 

aspectos como a funcionalidade, complexidade, eficiência e 

manutenibilidade. 

 

As medições de software podem ser organizadas em outras classes, as 

quais serão definidas a seguir: [2] 
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• Métricas da produtividade, baseadas na saída do processo de 

desenvolvimento do software com o objetivo de avaliar o próprio 

processo; 

• Métricas da qualidade, que permitem indicar o nível de resposta 

do software às exigências explícitas e implícitas do cliente;  

• Métricas técnicas, nas quais encaixam-se aspectos como 

funcionalidade, modularidade e manutenibilidade. 

 

 Sob uma outra ótica, é possível definir uma nova classificação das 

medições: 

 

• Métricas orientadas ao tamanho, baseadas nas medições diretas 

da Engenharia de Software; 

• Métricas orientadas à função, que oferecem medidas indiretas;  

• Métricas orientadas às pessoas, as quais dão indicações sobre a 

forma como as pessoas desenvolvem os programas de 

computador. 

 
3.1. Métricas de Qualidade 
 

Medidas de qualidade incluem corretitude, manutenibilidade, 

integridade e usabilidade. [6] 

Corretitude defini-se pelo correto funcionamento do programa, 

caso contrário não atenderá seu usuário; ”corretitude é o grau em que 

o software executa a função que é dele exigida”. 

Manutenibilidade, é a facilidade de se aplicar manutenção no 

sistema como: correções de erros, adaptação a alterações de 

ambiente, etc. 

Integridade, mede a capacidade do sistema de suportar 

ataques acidentais como intencionais. 
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Usabilidade, mede o quanto o sistema é amigável ao usuário, 

ou seja se o usuário conseguira manipulá-lo e ser produtivo. 

 
3.2. Medidas de qualidade X Custo. 

 
Para se conseguir uma boa qualidade no projeto, devemos iniciar 

com o entendimento da real expectativa do cliente, ”A verdadeira melhoria 

da qualidade sempre se inicia com o saber o que os seus clientes 

querem”.[7] 

Uma das primeiras medidas que o gerente de projeto tentará 

executar será a medida de qualidade, como normalmente não se 

consegue ou não se realiza nada com a mesma, passaram a se 

concentrar em medir erros, declarando-os como medidas de qualidade. 

Alguns fatores que podem afetar a qualidade de um projeto: [7] 

• Mudanças na contabilidade dos custos; 

• Mudanças de ambientes; 

• Mudanças na imagem do produto; 

• Escolher corretamente publico alvo; 

A motivação para melhorar a qualidade inicia-se com o estudo do 

custo da qualidade, e não com o corte de custos do software ou na 

redução do tempo de desenvolvimento.[7] 

Não se pode confundir custo com valor, existe a contabilidade de 

custos (medidas do custo do projeto ou ponto de função) e a 

contabilidade de valor (medidas da satisfação do cliente ou valor 

comercial). 
 

3.3. Métrica de Análise de Pontos por Função. 
 

A métrica de Análise de Pontos por Função é empregada como 

geradora de indicadores para estimativas de prazos, à gerência de 
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recursos humanos e à elaboração de planos de trabalho de projetos, 

assim como na avaliação e acompanhamento do progresso de projetos e 

análise da produtividade de equipes.  

Segundo Pressman, ”Métricas de software orientadas à função são 

medidas indiretas do software e do processo por meio do qual ele é 

desenvolvido”. A métrica orientada a função tem por finalidade medir a 

“funcionalidade” e “utilidade” do sistema.[6] 

Para se computar os pontos por função, levamos em conta o 

número das seguintes características do domínio: [6] 

• Entradas apresentadas pelo usuário, distinguindo entradas 

de consultas, as quais serão contadas separadamente;  

• Saídas apresentadas pelo usuário, levando em conta 

relatórios, telas, mensagens de erros, etc; 

• Consultas do usuário, definidas como entradas que resultam 

em repostas imediatas; 

• Arquivos, onde cada agrupamento lógico de dados, é 

contado; 

• Interfaces externas, como por exemplo, arquivos de dados 

em fita ou disco, que serviram para transmissão de dados a 

outros sistemas. 

A Relação usada para se computar os pontos por função, utiliza-se 

de valores empíricos (0,65 0,01) calculados e analisados em vários 

projetos: [6] 

FP = contagem total x [0,65 + 0,01 x Soma dos valores de ajustes 

de complexidade de cada parâmetro de medida]. 
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Assim que calculados os pontos por função, os mesmos serão 

usados como medida de produtividade, qualidade e outros atributos de 

software:[6] 

• Produtividade = FP/pessoa mês; 

• Qualidade = defeitos/FP; 

• Custo = R$/FP; 

• Documentação = páginas de documentação/FP; entre 

outros. 

A medida do tamanho de sistemas, em conjunto com o tempo e 

custo, fornece estes indicadores, que constituem um sistema de 

informações gerenciais. A implantação de um programa de métricas, 

fundamentado nos indicadores obtidos através da utilização da Análise de 

Pontos   por Função irá permitir fornecer uma série de informações, como 

por exemplo: [2] 

• Capacidade de responder às solicitações do usuário 

(produtividade). 

• Índice de defeitos.  

• Custo por ponto de função.  

• Precisão de estimativas.  

O objetivo principal da aplicação de medições na gestão do projeto 

está associado aos seguintes aspectos: [2]  

• Atingir o prazo inicialmente previsto; 

• Atingir o orçamento inicialmente previsto; 

• Geração de um produto de software de boa qualidade, 

adequado ao uso; 

• Satisfação do cliente / usuário; 
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• Fornecimento de informações à gerência de 

desenvolvimento para que possa melhorar, continuamente, 

os processos de planejamento, desenvolvimento de software 

e gestão do produto; 

• Motivar equipe; 

• Direcionar trabalhos provendo informações a tempo de 

afetar o próprio processo; 

• Identificar oportunidades de melhorias medindo o impacto de 

técnicas e ferramentas; 

• Prover a gerência de indicadores avaliando o ambiente de 

forma, a saber, se estamos no caminho certo.  

Existem diversas razões para que a realização de métricas seja um 

item de importância: [2] 

• Identificar a qualidade do software como produto; 

• Avaliar a produtividade dos elementos envolvidos no 

desenvolvimento do produto; 

• Avaliar os benefícios de métodos e ferramentas para o 

desenvolvimento de software; 

• Formar uma base de dados para as estimativas; 

• Justificar o pleito e aquisição de novas ferramentas e/ou 

treinamento adicional para membros da equipe de 

desenvolvimento. 

 
3.4. Métricas de Avaliação de Progresso 
 

Antes de entrar em detalhes com relação às métricas de 

avaliação de progresso será definido “progresso”; muitas vezes, passa-se 

desapercebido que a noção de progresso não é bem definida. O 

progresso de um determinado projeto de software corresponde a um 

indicador que fornece informação sobre quão bem o projeto está sendo 
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realizado com respeito ao cronograma de atividades e aos serviços que 

devem ser fornecidos para o cliente. Um indicador é quantificado através 

de métricas que resultam em valores que permitem obter uma avaliação 

precisa do status do indicador. 

Com a avaliação do progresso poderemos medir o custo e 

esforços exigidos em cada etapa, com medidas diretas como linha de 

código produzido e outras.[6] 

Métricas de avaliação de progresso são usadas para monitorar as 

atividades durante o ciclo de vida de desenvolvimento do software. Cada 

etapa do ciclo de vida tem atividades que devem ser realizadas e que 

podem ser quantitativamente medidas com métricas de processo. Além 

disso, cada atividade produz saída tangível tais como código fonte ou 

documentação do projeto de algum subsistema que podem ser 

efetivamente monitorados com métricas de produto. Tais métricas 

fornecem ao gerente informações não somente sobre o produto, mas 

também sobre o processo utilizado para desenvolver o produto. As 

métricas de avaliação de progresso podem ser classificadas em três 

categorias distintas, de acordo com o foco da avaliação. São elas:[2] 

• Desempenho; 

• Progresso das unidades de trabalho; 

• Capacidade incremental. 

As métricas de desempenho fornecem informações básicas sobre 

o progresso no cronograma de atividades e eventos de um determinado 

projeto. Tais métricas também ajudam a identificar e avaliar dependências 

entre atividades e eventos relativos ao desenvolvimento de um indicador 

é uma propriedade utilizada para monitorar algum aspecto do projeto.[2] 

Um processo de desenvolvimento iterativo representa o 

desenvolvimento do sistema através de um conjunto de procedimentos, 

onde cada procedimento representa um mini-projeto. 
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Um marco de referência representa a realização de alguma 

atividade que indique, nitidamente, que o projeto obteve melhoria no seu 

desenvolvimento.[2] 

Um build (construir/fabricar) é um conjunto de componentes que 

compõem o sistema em uma fase qualquer do desenvolvimento do 

mesmo.[2] 

Alguns exemplos de métricas utilizadas para avaliação do 

desempenho do projeto são: [2] 

• Número de iterações (somente para o caso de processo 

de desenvolvimento iterativo) que permite realizar uma 

validação prévia do esforço gasto no desenvolvimento; 

• Número de contratos concluídos que verifica quanto dos 

serviços que o sistema deve fornecer para satisfação do 

cliente foram desenvolvidos; 

• Datas dos marcos de referências que mede o desempenho 

da equipe de desenvolvimento para a realização marcos 

inicialmente previstos. 

Métricas de progresso das unidades de trabalho se preocupam 

em verificar o progresso baseado no quão completo estão as unidades de 

trabalho que se combinam para formar um produto ou atividade de 

software completa. Unidades de trabalho correspondem aos produtos que 

são gerados e documentados durante o desenvolvimento do projeto, por 

exemplo, componentes de software, requisitos e casos de teste. Se forem 

definidos critérios objetivos que indicam se uma unidade está ou não 

corretamente concluída, tais métricas se tornam extremamente efetivas 

para avaliar progresso em qualquer ponto do projeto. Algumas das 

principais métricas utilizadas para avaliação das unidades de trabalho do 

projeto são: [2] 

• Status dos componentes que conta o número de 

componentes de software que completaram uma atividade 

específica do desenvolvimento; 
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• Status dos requisitos que conta o número de requisitos 

que foram alocados a componentes de software e casos 

de teste;  

• Status dos casos de teste que conta o número de casos de 

teste especificados e realizados com sucesso; 

• Por fim, métricas que indicam a capacidade incremental 

verificam o incremento funcional no conteúdo do produto 

associado a cada distribuição (iteração).  

Uma distribuição incremental pode ser um produto a ser entregue 

para o cliente, ou um build interno distribuído para a próxima fase do 

desenvolvimento. Estas métricas são usadas para determinar se as 

funcionalidades previstas estão sendo desenvolvidas como planejado. 

Algumas das principais métricas utilizadas para avaliação da 

capacidade incremental do projeto são: [2] 

• Número de componentes do build que identifica os 

componentes incluídos em builds incrementais; 

• Número de funcionalidades do build que identifica a 

funcionalidade incorporada em builds incrementais. 

 
3.5. Métricas de Desempenho 
 

Uma representação gráfica permite observar a dependência entre 

as atividades planejadas e facilita a identificação de atividades em atraso. 

Apesar de importante, percebe-se que gráficos de atividades não são 

suficientemente no gerenciamento do desempenho das equipes em um 

determinado projeto. É necessária a utilização de métricas que indiquem 

quantitativamente o desempenho de cada equipe e que permitam manter 

uma base histórica para consultas e comparações com projetos futuros. 

Desse modo, podemos definir três métricas que auxiliam na avaliação do 

desempenho das equipes de desenvolvimento, são elas: [2] 
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A métrica “concluída”, representa o quanto uma determinada 

equipe já concluiu das atividades que estavam inicialmente planejadas 

para terminarem dentro do escopo de tempo da avaliação. Observe a 

equação 3.1 abaixo. 

     

 

Eq. (3.1) 

 

• Equipe indica a equipe que está sendo avaliada;  

• Atividade (equipe) representa o conjunto de atividades 

relacionadas com equipe que estavam inicialmente 

planejadas para serem concluídas no escopo de tempo de 

avaliação; 

• Concluído(x) considere na função que retorna o quando da 

atividade x se realizou, com 0<= concluído(x) <= 1;  

• Tempo estimado(x) é a função que retorna o tempo 

estimado para a atividade, ou seja, é a função que indica o 

quanto se espera que a atividade demore a ser realizada.  
A métrica atraso médio indica quantitativamente o percentual de 

atraso médio por atividade de uma determinada equipe de 

desenvolvimento e é dada pela equação 3.2 abaixo.[2]  

   
   
 
 
Eq.(3.2) 
 

 
• #Atividades (equipe) é a cardinalidade das Atividades 

(equipe); 
• Tempo estimado(x) é a função que retorna o tempo 

estimado para a atividade, ou seja, é a função que indica o 

quanto se espera que a atividade demore a ser realizada.  

       (equipe) Atividades #                                                                              

                 )estimado(x Tempo                                  pe)médio(Equi atraso   

(x) estimado  tempo-   )estimado(x tempo                                              
(equipe)atividades x 

=

∑
∈

µ

                               )estimado(x tempo      Equipe)concluído(  

x)concluído(   X   )estimado(x tempo                                          

(equipe)atividades x 

(equipe)atividades x 

∑

∑

∈

∈

=µ
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O cálculo das métricas atividades novas tem como objetivo 

indicar a porcentagem média de tempo gasto com novas atividades que 

surgem dentro do escopo da avaliação. Assim sendo, valores altos para 

atividades novas representam problemas de planejamento que aumentam 

os riscos no desenvolvimento do projeto e podem indicar problemas 

graves no desempenho das equipes. A métrica atividade nova é calculada 

através da equação 3.3: 

 

    

 

 Eq. (3.3) 

• Atividades iniciadas é o conjunto que contém as atividades 

realmente iniciadas dentro do esposo da avaliação;  

• Atividades planejadas é o conjunto que contém as 

atividades planejadas para serem iniciadas dentro desse 

esposo; 

• Tempo gasto(x) é a função que retorna a quantidade de 

tempo já trabalhado para  a realização da atividade x. 
 

Em toda avaliação de progresso, o escopo da avaliação define o 

intervalo de tempo que esta avaliação irá considerar, conseqüentemente, 

serão analisadas somente as atividades que estavam planejadas para 

serem executadas dentro desse intervalo de tempo. Porém, muitas vezes 

surgem novas atividades não planejadas que alocam o pessoal da equipe 

e prejudica o planejamento inicial e o desempenho.  
 
3.6. Métrica de Progresso Funcional 
 

Durante a definição do processo de avaliação de progresso 

verificou-se a necessidade de utilizar uma métrica (ou um conjunto de 

métricas) que permitisse visualizar o status do projeto de modo mais 

                              Gasto(x) tempo                                                       

  Gasto(x) tempo -   Gasto(x) tempo  Atividades µNovas

iniciadas atividades x 

)planejadas atividades  s(atividade x iniciadas atividades x 

∑

∑∑

∈

∩∈∈

=
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técnico, apresentando claramente o que foi desenvolvido e o que falta 

desenvolver. Desse modo, foi definido a métrica sistema, que indica 

quantitativamente o aspecto funcional já inserido no sistema. Esta métrica 

permite ao gerente de projeto fazer diversas considerações, tais como: [4] 

• Visualizar o crescimento percentual das funcionalidades 

desenvolvidas em relação às avaliações anteriores; 

• Comparar com resultados obtidos em outros projetos; 

• Permitir a análise de tendências que permitam identificar 

possíveis problemas no desenvolvimento. 

 

A métrica proposta verifica a incorporação de novas 

funcionalidades dentro do sistema a partir da inspeção dos artefatos que 

devem ser produzidos para realização de um determinado caso de uso. 

Dessa forma, o cálculo do progresso é baseado nos casos de uso do 

sistema que servirão como um guia, ou seja, o progresso do sistema 

como um todo será obtido a partir do cálculo do progresso funcional de 

cada caso de uso. [4] 

Como o progresso funcional do projeto deriva diretamente do 

progresso funcional dos diversos casos de uso relacionados ao sistema, a 

equação 3.4 pode ser retirada.[4] 
                             

             

n  i l Com <=<=                                                                       

                  Eq. (3.4) 

  

• P caso de uso indica o peso do caso de uso para o progresso 

do sistema; 

• µ caso de uso indica o processo do caso de uso; 

• DCU representa o conjunto do(s) diagrama(s) de caso de 

uso do sistema; 

                    (i) uso de caso P                                              

 (i) uso de caso   X  (i) uso de caso P          (i) Sistema 

DCU  uso de caso

DCU  uso de caso

∑

∑

∈

∈

= µµ
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• i indica a iteração na qual o projeto se encontra no 

momento da avaliação; 
• n representa o número de iterações planejadas para o 

projeto. 
 

A métrica relacionada ao progresso de um caso de uso considera 

as principais etapas necessárias para o seu desenvolvimento, partindo 

desde a identificação e documentação inicial do caso de uso até seu 

desenvolvimento e integração,observa a equação 3.5.[4] 

 

        

 

     Eq. (3.5) 

 

• i indica a iteração atual; 

• j representa a etapa de desenvolvimento do caso de uso 

avaliada; 

• P caso de uso (i,J) indica o peso relativo ao caso de uso na 

iteração i e etapa de desenvolvimento j; 

• µ caso de uso (i,J) indica o processo do caso de uso na 

iteração i e etapa de desenvolvimento j; 

• ETAPAS correspondem ao conjunto de etapas para o 

desenvolvimento do caso de uso. Um valor padrão a esse 

conjunto é: ETAPAS = {especificação inicial, análise e 

projeto, implementação, teste}, mas nada impede que esse 

conjunto seja alterado para cada caso de uso identificando 

as etapas que realmente devem ser realizadas para sua 

definição. 

O progresso de um caso de uso em uma determinada etapa é 

calculado a partir da contribuição dos diversos artefatos necessários para 

que esta etapa seja realizada. 

                    J)(i, uso de caso P                                                  

  j)(i, uso de caso  X j)(i, uso de caso P       (i) uso de caso

ETAPAS  j

ETAPAS  j

∑

∑

∈

∈

= µµ
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Desse modo, a equação 3.6 representa a dependência da 

métrica em relação aos artefatos, com a representação do conjunto de 

artefatos relevantes para a realização do caso de uso na iteração  e etapa 

de desenvolvimento. [4] 

 

           

 

        Eq. (3.6) 

 

• Px (caso de uso)  indica o peso do artefato x para 

construção do caso de uso; 

• µx (caso de uso) representa a métrica que indica se o 

artefato x já foi produzido ou alterado, de modo a realizar a 

etapa j no desenvolvimento de caso de uso; 

• Ag representa o conjunto de artefatos que devem ser 

produzidos ou atualizados na iteração i e etapa j. 
 

A métrica de avaliação do progresso funcional pode ser 

representada de duas maneiras distintas: tabelas e gráficos. A tabela 3.1 

resume todos os valores relativos ao status atual do projeto e dos seus 

diversos casos de uso de acordo com as etapas de desenvolvimento. [4] 

Já na forma de representação gráfica, cada gráfico considera o 

progresso de apenas um elemento do projeto, ou do projeto como um 

todo. Desse modo, cada caso de uso tem um gráfico associado indicando 

seu progresso em relação ao tempo. Além disso, existe um gráfico que 

expressa o incremento no progresso global do projeto em relação ao 

tempo. Os dois tipos de representação permitem avaliar o progresso 

funcional do projeto em termos de cada funcionalidade individualmente ou 

do projeto como um todo, permitindo comparar com resultado obtidos em 

projetos anteriores e realizar análise de tendências sobre os gráficos de 

∑

∑

∈

∈

=

Ag x 

Ag x 

                   uso) de (casoPx                                                      

uso) de (casox  X  uso) de (casoPx          j)(i, uso de caso µµ
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linha em busca de problemas em funcionalidades específicas. Exemplo: 

Figura 3.1. [4] 

 
Tabela 3.1. - Valores relativos ao status atual do projeto. 

 
Caso de 

uso 
Especificação 

Inicial 
Análise e 
Projeto 

implementação Teste Progresso 
Total 

1 0,66 0,66 0 0 0,33 
2 1 1 0,66 0,50 0,79 
3 0,75 0,66 0 0 0,35 
4 0,75 0,66 0 0 0,35 
5 1 1 1 1 1 

Projeto 0,94 0,92 0,64 0,58 0,77 

 

 
 
 

Figura 3.1. – Sistema X Progresso funcional 
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3.7. Conclusão 
 

Quanto mais cedo as empresas tomarem consciência de que 

devem usar métricas e técnicas em seus projetos computacionais, mais 

rápido mudarão o conceito de que atrasar a entrega de um projeto 

computacional é algo normal para uma empresa desenvolvedora dos 

mesmos. 

As métricas e técnicas usadas para medir os custos de projetos 

ainda são bastante novas e necessita de pesquisas e incentivos com o 

intuito de fornecer maior suporte para o processo de desenvolvimento de 

projetos computacionais.  

Um processo que formalize a utilização de um conjunto de 

métricas representa grande interesse para as empresas que necessitam 

de um maior controle sobre seus projetos e que estão dispostas a investir 

para obter tais recursos. 

No próximo capítulo foi desenvolvida a análise da Ferramenta 

que foi criada, assim será utilizado tudo o que já foi visto nos capítulos 

anteriores. 
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4. Ferramenta de Controle de Projetos. 
 

Com o estudo dos capítulos anteriores, foi desenvolvida a 

especificação da ferramenta, que terá como objetivo esclarecer e ajudar a 

definir orçamentos, cronogramas e recursos a serem usados para projetos 

computacionais usando métricas e técnicas para medir o custo e prazo dos 

mesmos. 

 
4.1. Escopo 

 

A ferramenta irá auxiliar no desenvolvimento de projetos 

computacionais, orientando o gerente de projeto sobre: tempo, custo de 

cada fase do mesmo, alocação de recursos e medidas de desempenho. 

Possuirá telas de cadastro dos recursos (funcionários), onde poderá ser 

registrado o nível de qualificação do mesmo, para que possa ser usado 

nos cálculos de horas de uma determinada tarefa que terá seu nível de 

dificuldade; com o nível dos recursos disponíveis e o nível de dificuldade 

das tarefas, será feitos uma boa estimativa de tempo e custo, com 

recursos e tempos de execução diferentes. A ferramenta possuirá o 

cadastro de cada uma de suas fases com os seus respectivos grupos de 

tarefas também devidamente cadastradas com o tempo de execução 

determinado pelo nível do recurso para que possam ser realizadas, com 

isso será possível calcular o valor de cada fase do projeto e 

subseqüentemente o valor de custo total do projeto computacional. 
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Ao cadastrar o cliente o gerente poderá definir o valor a ser 

cobrado por hora de projeto, como o projeto estará dividido em fases 

poderá ser dado um retorno do valor por fase e por projeto completo. 

A ferramenta possuirá também o controle de Contas a Pagar e 

Contas a Receber e Caixa. 

Através de métricas como: Tarefas concluídas, atraso médio por 

tarefa, o gerente de projeto poderá controlar melhor o avanço do projeto 

para que o mesmo seja terminado na data prevista. 

Para sua criação será usado o Visual Basic 6.0 para o 

desenvolvimento, e SQL Server da Microsoft Corporation para o controle 

de Banco de Dados. 

Configuração mínima de Hardware: Processador 233 MHz com 

32 Mb Ram. 
 

4.2. Diagrama de Contexto. 
O diagrama de contexto, figura 4.1, exibe o fluxo de dados entre o 

sistema e entidades externas que interagir-se-ão.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. – Diagrama de Contexto 

Dados_Cadastra_Proj

 
Sistema de 
controle de 

projetos 
 

Cliente 

Gerente de projeto 

Dados_Cliente_Can
cela 

Dados_Gerente_Canc

Dados_Aprovar_Projet
o 

Dados_Projeto_Can

Relatórios_Contro

Gerente de Projeto 

Recurso 

Dados_Cadastrar_Clie

Dados_Cadastrar_Re
Dados_Conf_Cadastro 

Dados_Liberar_Projeto 

Alocar Recurso 

Dados_Criar_Fases 

Dados_Finalizar_Proje

Transferir 

Dados_Encomenda_Proj

Recurso_Removido 

Progressão_Tarefas 
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4.3. Lista de Eventos. 
 

Nesta lista de eventos será descrido: o evento a ser analisado, 

descrição do mesmo, estímulo que ativará o evento, ação a ser realizada 

e resposta ao estímulo. 

Tabela 4.1. – Lista de Eventos 
 
Nº Evento Descrição Estímulo Ação Resposta 

01 Cadastrar 

Cliente 

O Cliente envia 
seus dados para o 
cadastro e recebe 
uma confirmação 
positiva ou não. 

Dados_Cadastrar

_Cliente 

Efetuar 

cadastro do 

cliente 

Dados_Conf_Ca

dastro 

02 Cliente 

Cancela o 

projeto 

Quando o cliente 

cancela o pedido 

de encomenda do 

projeto ou um 
projeto em 

andamento. 

Dados_Cliente_C

ancela 

Cancelar 

Encomenda ou 

projeto. 

 

Dados_Projeto_

Cancela 

03 Encomenda 

do projeto 

O Cliente 

encomenda o 

projeto a ser 

desenvolvido. 

Dados_Encomend

a_Projeto 

Aprovar o 

projeto a ser 

desenvolvido 

ou não. 

Dados_Aprovar_

Projeto 

04 Cadastrar 

Recurso 

O Recurso envia 
seus dados para 

ser cadastro. 

Dados_Cadastrar

_Recurso 

Efetuar 

cadastro do 

Recurso 

-------------- 

05 Alocar 

Recurso 

O recurso será 

alocado em uma 

fase de um projeto 

já aprovado. 

Alocar_Recurso Alocar Recurso -------------- 

06 Transferênc

ia de 

Recurso 

Um recuso pode ter 

que ser transferido 

de um projeto para 

outro no meio de 
uma determinada 

fase. 

Transferir_Recurs

o 

Remover o 

recurso do 

projeto 

Recurso_Removi

do 
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Nº Evento Descrição Estímulo Ação Resposta 

07 Cadastrar 

projeto 

O projeto será 

cadastrado para 

ser repartido em 

fases 

Dados_Cadastrar

_Projeto 

Executar o 

cadastro do 

projeto. 

 

08 Criar fases 

do projeto 

Repartir o projeto 

em fases como: 

Levantamento, 

analise, 
desenvolvimento 

etc. 

Dados_Criar_Fas

es 

Criação das 

fases do 

projeto 

 

09 Relatórios 

de controle 

do projeto 

Relatórios como: 

andamento do 

projeto, recursos 

disponíveis etc; 

ajudaram no 

controle do projeto. 

Relatórios_Control

e 

Pedir relatórios 

de 

acompanhame

nto 

 

10 Gerente 
Libera 

Projeto 

Quando o gerente 
libera o inicio de 

desenvolvimento 

do projeto 

computacional. 

Dados_Liberar_Pr
ojeto 

Inicia-se o 
desenvolviment

o do projeto. 

---------------- 

11 Finalizar 

Projeto 

O gerente declara 

o projeto como 

concluído e o 

finaliza.  

Dados_Finalizar_

Projeto 

Encerrar o 

projeto como 

concluído. 

------------------ 

12 Controlar 
Tarefas do 

Projeto 

O gerente 
controlará de perto 

o inicio e o final de 

todas as tarefas do 

projeto 

Controlar_Tarefas Fiscalizar o 
andamento das 

tarefas de cada 

fase. 

Progressão_taref
as 

 
4.4. Dicionário de Dados. 

Este dicionário de dados está organizado por ordem alfabética de 

entidades, e dará uma visão clara do desenvolvimento das tabelas 

utilizadas na ferramenta. 
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Cliente 

Cliente que encomenda o projeto a ser gerenciado e desenvolvido. 

Tabela 4.2. – Atributos do Cliente 
 

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Cli Número inteiro. Chave que identifica cada Cliente. 

Cd_Pes Número inteiro. Chave estrangeira que identifica o cliente 
como pessoa. 

Tipo_Cli String de tamanho 20. Descrição do cliente. 

Fase 

Representa cada fase do projeto. 

Tabela 4.3. – Atributos da fase 

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Fase Número inteiro. Chave que identifica cada fase do projeto. 

Cd_Tipo_Fase Número inteiro. Chave estrangeira que identifica o tipo da 
fase. 

Cd_Proj Número inteiro. Chave estrangeira que identifica de qual 
projeto a fase pertence. 

Dt_Final Data Data proposta de finalização da fase. 

Dt_Inicial Data Data inicial da fase. 

Dt_Final_Real_Fase Data Data de real finalização da fase 

Nível 

Representa cada nível de um recurso a ser utilizado no projeto. 

 

Tabela 4.4. – Atributos do nível do recurso 

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Nível Número inteiro. Chave que identifica cada nível. 

Ds_Nível String de tamanho 20. Descrição do nível. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

40 

Parcela 

Parcela(s) de um determinado projeto. 

Tabela 4.5. – Atributos da(s) parcela(s)  

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Parcela Número inteiro. Chave que identifica cada parcela. 

Cd_Proj Número inteiro. Chave estrangeira que identifica de qual projeto 
a parcela pertence. 

Vlr_Parcela Número Decimal. Valor da parcela. 

Dt_Vencimento Data Data de vencimento da parcela. 

Dt_Pagamento Data  Data do pagamento da parcela. 

Dt_Emissão Data Data da emissão da parcela. 

Status_Parcela String de tamanho 1 Se a parcela foi paga ou não 

Obs_Parcela String de tamanho 40 Qualquer comentário sobre a parcela. 

Pessoa 

Campos pertinentes a qualquer tipo de pessoa. 

Tabela 4.6. – Atributos de pessoa 

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Pés Número inteiro. Chave que identifica cada pessoa 

Nm_Pés String de tamanho 30. Nome da pessoa. 

End_Pés String de tamanho 40. Endereço da pessoa. 

Bairro_Pés String de tamanho 18. Bairro onde a pessoa mora. 

Fone_Pés String de tamanho 18. Telefone da pessoa. 

Celular_Pés String de tamanho 18. Celular da pessoa. 

CPF_CNPJ_Pés String de tamanho 18. CPF OU CNPJ da pessoa. 

OBS: Se a pessoa for física o campo CPF_CNPJ_PES será 

preenchido com o CPF se for jurídica será preenchido com o CNPJ. 

Projeto 

Cadastro do projeto.  
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Tabela 4.7. – Atributos do projeto 

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Proj Número inteiro. Chave que identifica cada projeto. 

Cd_Rec_Ger Número inteiro. Chave estrangeira que identifica o gerente 
(recurso) a liderar o projeto. 

Cd_Cli Número inteiro. Chave estrangeira que identifica do cliente 
que encomendou o projeto. 

Ds_Proj String de tamanho 30. Descrição do projeto 

Obj_Proj String de tamanho 30. Objetivo do projeto 

Dt_Inic_Proj Data Data do inicio do projeto 

Dt_Final_Proj Data Data proposta de finalização do projeto. 

Dt_Final_Real_Proj Data Data real da finalização do projeto. 

Vlr_Hora_Proj Número Decimal Valor a ser cobrado por cada hora do 
projeto. 

Status_Proj String de tamanho 1  Identifica se o projeto está ou não aberto. 

OBS: O valor hora pode ser cobrado igualmente por todas as 

fases, por isso que está na tabela de projeto. 

Recurso 

Recursos a serem utilizados na criação do projeto. 

Tabela 4.8. – Atributos do recurso 

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Rec Número inteiro. Chave que identifica o recurso 

Cd_Pés Número inteiro. Chave estrangeira que identifica o recurso 
como pessoa. 

Cd_Nível Número inteiro. Chave estrangeira identifica o nível. 

Dt_Adm Data Data da admissão do recurso. 

Dt_Dem Data Data de demissão do recurso. 

Vlr_Hora_Rec Data Valor a ser pago hora do recurso. 

Recurso_Tarefa 

Representa a locação do recurso em uma determinada tarefa. 
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Tabela 4.9. – Atributos da locação do recurso  

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Tarefa Número inteiro. Chave estrangeira que identifica a tarefa. 

Cd_Rec Número inteiro. Chave estrangeira que identifica o recurso. 

Dt_Conclusão_RT Data Data de conclusão da tarefa. 

Tempo_Gasto_RT Hora Tempo gasto na tarefa. 

Tarefa 

Tarefa(s) de uma determinada fase. 

Tabela 4.10. – Atributos da(s) tarefa(s)  

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Tarefa Número inteiro. Chave que identifica cada tarefa. 

Cd_Fase Número inteiro. Chave estrangeira que identifica de qual fase a 
tarefa pertence. 

Ds_Tarefa String de tamanho 40  Descrição da tarefa. 

Peso_Tarefa Número Decimal Nível de dificuldade da tarefa. 

Tempo_Tarefa Hora Tempo a ser gasto na tarefa. 

Status_Tarefa String de tamanho 1 Indica tarefa concluída ou não. 

Dt_Inicial Data Data inicial da tarefa. 

Dt_Final Data Data final da tarefa. 

Tempo_Real_Tarefa Hora Tempo real gasto na tarefa. 

Tipo_Fase 

Descrição das fases de um projeto. 

Tabela 4.11. – Atributos tipos de fases  

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Tipo_Fase Número inteiro. Chave que identifica cada tipo de fase. 

Ds_fase String de tamanho 30. Descrição da fase. 

Métrica 
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Métricas de um projeto. 

Tabela 4.12. – Atributos de métricas 

ATRIBUTO TIPO DESCRICAO 

Cd_Met Número inteiro. Chave que identifica cada registro de métricas. 

Cd_Proj Número inteiro. Chave estrangeira identifica de qual projeto 
pertence estas métricas. 

Dt_Medida Data Data que foi cadastrada as métricas. 

Nr_Met_Atraso_Medio Número Decimal Média calculada  com a Métrica de Atraso Médio. 

Nr_Met_Concluído Número Decimal Média calculada  com a Métrica de tarefas 
concluídas. 

Nr_Met_Nova_Atividade Número Decimal Média calç. com a Métrica de Novas Atividades. 

 

4.5. Diagrama de Entidades e Relacionamento 
 

D.E.R. criado para modelar e relacionar as informações que 

serão tratadas na ferramenta de controle de projetos, figura 4.2.   
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Figura 4.2. – Diagrama de Entidades e Relacionamento 
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4.6. Gráfico de Métricas 
 

Exemplo de gráfico que demonstra a progressão do projeto 

através de métricas de: atraso médio, concluído e novas atividades, figura 

4.3. 

 
 

Figura 4.3. – Gráfico de Métricas 
 

4.7. Relatório de Custos com Recursos 
 

Exemplo de um relatório de controle, este demonstra o custo com 

recursos em um projeto específico, agrupando por fases do projeto, figura 

4.4. 
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Figura 4.4. – Relatório de Custos com Recurso 
 
4.8. Conclusão 
 

Há uma grande necessidade de se utilizar uma ferramenta com 

métricas que auxilie a gerenciar projetos computacionais. Por falta de 

cronogramas e orçamentos corretos, ocorrem atualmente vários prejuízos 

a  empresas desenvolvedoras de software, e a maioria, por atrasos na 

entrega. 

No mercado há alguns tipos de ferramentas de controle de 

projetos, mas a maioria das empresas que utilizam tal tecnologia, 

desenvolve as suas próprias, pois o ganho de conhecimento em gerência 

de projetos é grande, o fonte da ferramenta que foi desenvolvida nesta 

monografia esta anexada em um disquete, o qual pode ser estudado por 

qualquer pessoa interessada.  
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5. Conclusão 
 

Com toda a tecnologia de desenvolvimento de software que 

existe no mercado atualmente, pouco se está sendo utilizado na fase 

inicial de um projeto computacional, como: Orçamentos e Cronogramas. 

Constatado esta deficiência, foi desenvolvido esta ferramenta de controle 

de projetos com ênfase em métricas, que auxiliará futuros gerentes de 

projetos a um melhor desenrolar neste inicio tão complexo. 

No mercado há ferramentas de controle de projetos que não são 

específicas para projetos computacionais, e outras que não possuem um 

tratamento de métricas, por isso a importância do estudo e 

desenvolvimento desta ferramenta. 

Esta ferramenta ainda pode ser melhorada, como por exemplo: O 

sistema lida com projetos de modelo relacional o que pode ser passado 

para o modelo orientado a objeto, o que possibilitaria a aplicação de 

métricas voltadas a este tipo de modelo; e também poderia ser adicionada 

inteligência artificial utilizando método de aprendizagem, para que a 

ferramenta adquira o tão cobiçado conhecimento de experiências de 

projetos anteriores. 
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