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          Esta obra tem como foco principal as Técnicas 
e Ferramentas para a Administração e 
Gerenciamento de Projetos de Software porque este 
tema abrange um conjunto de informações e 
enfoques extremamente necessários para garantir o 
sucesso do projeto de software. O tema foi subdivido 
em três tópicos básicos: Planejamento e controle do 
software, Aspectos humanísticos e Ferramentas 
utilizadas no gerenciamento do projeto. O primeiro 
tópico traz uma abordagem completa com relação ao 
gerenciamento do projeto, porém os aspectos sobre 
planejamento e controle do software formam o 
enfoque principal deste primeiro tópico onde são 
discutidos assuntos como: Análise de riscos, 
Estimativas e Estudo de Viabilidade. Já o segundo 
tópico retrata tudo aquilo que diz respeito à pessoa 
humana envolvida no projeto. Resultado de um 
estudo minucioso é que foi possível descrever 
situações comuns ao dia-a-dia da equipe de projeto, 
bem como fornecer dicas para melhorar o 
relacionamento e aumentar a produtividade e a 
motivação entre todos aqueles envolvidos no 
projeto. E por último, segue o tópico que informa as 
ferramentas consagradas no mercado que tornarão o 
trabalho do gerente de projeto bem mais fácil, rápido 
e seguro. Tudo isso foi realizado para servir de guia 
prático para quem tem a responsabilidade de fazer 
com que um projeto de software se torne algo 



concreto e de sucesso, porque não basta agregar 
valores e experiência, é necessário também saber 
como utilizar os recursos financeiros e humanos de 
forma correta baseando-se numa estratégia de 
sucesso montada por você e com auxílio desta obra 
que tenta transmitir as melhores dicas e informações 
para que seu projeto se torne num software de 
sucesso.
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1. INTRODUÇÃO
 

 

          A aplicação de técnicas formais para desenvolvimento de software, bem como a análise e projeto 

estruturado ou técnicas baseadas em objetos no ciclo de vida de desenvolvimento não são suficientes para 

o sucesso de um projeto de software. Se o projeto e as pessoas ligadas ao projeto não forem gerenciados, 

se não houver um acompanhamento do desenvolvimento e pontos de validação, não seremos capazes de 

dizer se o projeto será concluído no prazo, dentro dos custos esperados ou mesmo se será concluído.

          Este trabalho tratará de todos os aspectos administrativos, gerenciais e humanísticos no que tange 

ao  gerenciamento  e  a  administração  de  projeto  de  software.  Tais  aspectos  foram  cuidadosamente 

analisados  usando-se  como  base  livros  de  autores  consagrados  neste  ramo  da  informática,  além de 

experiências pessoais vivenciadas no Departamento de Informática do Martins Comércio e Distribuição 

S/A onde faço parte de uma equipe de desenvolvimento de projeto de software.



          A gerência de projetos é a primeira camada do processo de engenharia de software e ela abrange 
todo o processo de desenvolvimento, do início ao fim. Para conduzir um projeto de software bem-
sucedido, devemos compreender o escopo do trabalho a ser feito, os riscos em que incorremos, os 
recursos exigidos, as tarefas a serem executadas, os marcos de referência a serem acompanhados, o custo 
despendido e a programação a ser seguida. A gerência de projetos de software oferece essa compreensão. 
Ela começa antes do trabalho técnico, prossegue à medida que o software se desenvolve do modelo 
conceitual para a realidade e encerra somente quando o software se torna obsoleto e é aposentado.
          Antes de iniciar o planejamento de um projeto de software deve –se estabelecer os objetivos e o 
escopo, considerar soluções alternativas e identificar as restrições administrativas e técnicas. Sem tais 
informações, é impossível definir estimativas de custo razoáveis e realizar uma gerência de sucesso.
          Os objetivos e o escopo do projeto devem ser elaborados pelo desenvolvedor do software e o 

cliente. Os objetivos delimitam as metas principais do projeto, mas não detalha como essas metas serão 

atingidas.  Já  o  escopo  identifica  as  funções  básicas  que  o  software  deve  realizar  e,  o  que  é  mais 

importante ainda, tenta delimitar as funções quantitativamente.

          Foi pensando em esclarecer dúvidas comuns e inerentes aos gerentes de projeto que esta obra vem 

retificar que para desenvolver um projeto de software necessita-se muito mais do que se costuma pensar. 

O ambiente de trabalho, a equipe de desenvolvimento, o hardware utilizado e muitos outros fatores são 

comumente essenciais para o sucesso do projeto, mas não há projeto que resista à uma administração 

despreparada para enfrentar típicos problemas desta  fase.  Esta obra,  então,  ajuda a prever e adiantar 

alguns problemas e fornece tantas outras dicas que podem facilitar o dia-a-dia de um gerente de projeto. 

Assuntos  como:  avaliação  de  riscos,  estimativas  de  custos,  cronograma,  gestão  de  pessoal, 

relacionamento com usuário serão detalhadamente abordados de forma a fazer o leitor a  montar  sua 

própria estratégia nesta desafiadora função de administrar e gerenciar um projeto de software.

          Esta monografia está dividida em cinco capítulos: 

1º capítulo: é o capítulo atual que tenta delimitar o tema em questão e a convencer você, leitor, a ler os 

capítulos seguintes.

2º capítulo: trata das questões relacionadas ao planejamento e ao controle do projeto.

3º capítulo: indica as ferramentas para o auxílio no gerenciamento de projetos.

4º  capítulo:  mostra  os  resultados  da  pesquisa  e  conclui  todo  o  trabalho  demonstrado  nos  capítulos 

anteriores.

          O público alvo desta monografia é você que é ou almeja um cargo de gerente de projeto, ou diretor 

de informática, ou gerente de desenvolvimento, ou líder de equipe..., bem, o nome não importa e sim as 

funções relacionadas ao cargo. Para não ter dúvidas, cheque-as:

•        Supervisão de carreira e avaliação de desempenho dos membros de equipe.

•        Habilidade de detectar riscos relevantes e ajudar a equipe a remover questões principais que estão 



fora do controle da equipe.

•        Liderança de equipe que melhore o desempenho da equipe com base na experiência passada.

•        Ajuda  para  assegurar  que  a  equipe  se  mantém concentrada  e  as  dependências  da  equipe  são 

gerenciadas.

•        Coleção de informação técnica e avaliação de ferramentas de software que irão ajudar a economizar 

tempo valioso de desenvolvimento.

Se você tem no conjunto de suas atribuições profissionais algo que se enquadre nas funções acima, então 

você deveria continuar lendo os capítulos seguintes.

          Definitivamente, o estudo e a aplicação eficiente das estratégias para administração de um projeto é 

de fundamental importância para as empresas que dependem do software para sobreviver como 

produtoras ou como consumidoras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE 
PROJETOS
 

 

          Este capítulo irá tratar de assuntos referentes ao planejamento e ao controle do software. As 

informações aqui contidas objetivam facilitar o gerenciamento do projeto, através de técnicas de 

estimativa, avaliação de riscos e estudo de viabilidade, ou seja, tudo para tornar o seu planejamento em 

algo mais realista cujo produto final esperado é sempre um software coeso e eficiente, sem gerar muito 

ônus e sem prorrogação de prazos.

 

 

2.1. Como tomar uma boa decisão - sempre!
 

          A coerência é uma das características mais essenciais relacionada ao comportamento de um bom 

gerente de desenvolvimento ou líder. É preciso haver coerência sempre e em todas a decisões tomadas 

pelo gerente de desenvolvimento, caso contrário, a confiança e o respeito advindos dos outros membros 

da equipe tende a diminuir automaticamente. 

          Pra ser coerente sempre, basta seguir a uma mesma regra básica de prioridades, sempre. Claro, 

nenhum gerente pode ser coerente se a cada decisão ele priorizar um fator diferente, certo? Portanto, os 

pontos cruciais de desenvolvimento de produto são: empregados, clientes e a empresa. Tais critérios 

tendem a vir à tona repetidamente nas tomadas de decisão. Obviamente existem ainda outros critérios 

como: complexidade, cronogramas; porém os de maior influência, são os anteriormente citados.

          Já que definimos os fatores influenciáveis numa decisão a nível empresarial (empregados, clientes e 

empresa); devemos atentar ao grau de prioridade dos mesmos. Ou seja, se um gerente tomar decisões de 

desenvolvimento baseadas, em primeiro lugar, nas necessidades da empresa, então os negócios e a 

política seriam os condutores das decisões, e os clientes poderiam vir em segundo lugar em grau de 

prioridade e por último, os empregados representados pelos desenvolvedores. Entretanto, esta não é a 

melhor combinação de prioridades. E independente da melhor combinação, deve ficar bem claro o fato do 

gerente ter que se sentir à vontade o suficiente para apresentar a mesma combinação de prioridades a 



qualquer setor da empresa. Seria uma incoerência definir um conjunto diferente de prioridades para cada 

departamento; assim sendo o gerente iria dizer ao departamento financeiro que a prioridade nos negócios 

seria o fator empresa, em contrapartida, para o departamento de vendas o fator mais importante seria os 

clientes e para os desenvolvedores, o melhor seria priorizar os empregados, não é? Mas, dessa forma, 

onde estaria a coerência tão crucial a um bom gerente de desenvolvimento?

          A solução para esse dilema da coerência está na adaptação correta desta lista de prioridades: em 

primeiro lugar está o cliente que é quem garante a sobrevivência de qualquer empresa. Em segundo lugar, 

está a empresa, pois numa empresa que afunda a cada dia por não ter clientes também não contará com 

um bom quadro de funcionários, estes últimos completam o terceiro nível de prioridade. Afinal, quem 

quer entrar num barco naufragando?

Atente ao fato de que:  não é  porque os empregados ficaram no terceiro nível  de importância  que a 

empresa não se importa com eles. Importa sim! E tanto, que é necessário, acima de tudo, garantir uma 

empresa sólida com bons clientes. Só assim, com o sucesso da empresa que depende, acima de tudo, da 

confiança de seus clientes é que o funcionário terá acesso a boas condições de trabalho e a um emprego 

estável.

 

 

2.2. Como Construir uma Estratégia de Trabalho Eficiente no 
Ambiente de Desenvolvimento
 

 

 

•        Quanto à participação do desenvolvedor

          Geralmente os profissionais de Informática não têm noção e nem dão a devida atenção à direção 

estratégica  de  trabalho  da  empresa  a  qual  fazem parte.  Isso  se  dá  porque  na  maioria  das  vezes  os 

profissionais de desenvolvimento não fazem idéia do trabalho exigido para construir uma estratégia.

          Então,  uma  dica  importantíssima  para  reverter  esse  quadro  seria  envolver  os  funcionários  no 

processo de criação da estratégia. Tal ação ajuda os funcionários a entender a estratégia e até mesmo na 

criação da mesma com possíveis idéias inovadoras que às vezes o gerente e os líderes da empresa não 

haviam considerado.



          Contudo, deve-se ter o seguinte cuidado: envolver os seus funcionários em todas as etapas do 

processo  de  criação  da  estratégia  pode  ser  trágico.  Pois,  a  peculiar  natureza  mutante  desse  tipo  de 

processo  poderá  alavancar  desmotivações  no  quadro  pessoal.  O  ideal  é  prover  a  participação  dos 

funcionários no início e depois no final do processo estratégico. Fica garantido assim, o bem-estar de 

ambos os lados: empresa e empregado; onde empresa só tem a ganhar com os benefícios gerados.

 

•        Quanto ao uso de consultores. 

          A  consultoria,  quando  bem utilizada,  é  uma  boa  opção  para  as  empresas  em busca  de  uma 

identidade  ou  estratégia.  Em  momentos  tortuosos  ela  pode  representar  um  grande  “alívio”  aos 

componentes da equipe. 

          Entretanto,  o  uso  excessivo  de  consultores  pode  gerar  uma  dependência  financeiramente 

desagradável e até mesmo, uma falta de confiança na própria gerência. A forma correta de se utilizar os 

consultores é apenas para aquisição de conselhos e para adquirir as melhores soluções para um problema 

específico. Se for necessário contratar consultores para implementar as sugestões de mudanças (porque 

sem eles você fatalmente irá falhar), então os consultores começam a tomar um espaço que não pertence a 

eles e sim à equipe de desenvolvimento que pode não estar tendo confiança na sua própria capacidade. E 

é  aí  onde  começa  um ciclo  vicioso.  Fazer  essa  análise  é  essencial  para  medir  se  a  participação  de 

consultores num projeto é positiva para a equipe de desenvolvimento.

 

•        Quanto à Elaboração da Estratégia.

            Depois de um sucesso devido à comercialização de um produto cabe ao gerente ajudar a empresa 

a dar o próximo passo e impulssioná-la para mais uma fase de sucesso. Para enfrentar esse próximo 

estágio de crescimento é importante a elaboração de uma estratégia, pois pequenas melhorias de produtos 

podem não ser suficientemente eficientes para expandir a empresa e permitir que ela cresça novamente.

          Uma estratégia dever ser dirigida o melhor possível e deve contar com a participação de toda a área 

de desenvolvimento. De preferência, faça uma sessão de brainstorming num lugar afastado do ambiente 

de trabalho com os desenvolvedores. Priorize, então, as melhores idéias para elaborar a estratégia que 

deve conter as seguintes informações mínimas:

1. Demonstrar uma visão do futuro.

2. Comunicar os benefícios ao cliente.



3. Ser realista e mostrar pelo caminho intuitivo ou explícito a direção à realização.

4. Ser mensurável.

          Veja abaixo um exemplo de estratégia de negócio que não deve ser seguido:

“Nosso objetivo é ser o fornecedor de aplicativos poderosos”.

Analisando essa estratégia você pode verificar que trata -se de uma estratégia vaga que não esclarece 

questões importantes do tipo: Como você saberá quando a  empresa atingiu a sua meta? Como você 

medirá o sucesso da mesma? Qual o produto em questão na estratégia acima?         

     Convertendo a estratégia acima num bom exemplo, teríamos:

     “Nosso objetivo é comercializar ferramentas direcionadas para a área de logística para complementar a 

crescente  comunidade de  empresas  que  se  preocupam com uma logística  eficiente.  É nossa meta 

disponibilizar a mais completa ferramenta em funções logísticas nas principais plataformas e sistemas 

operacionais que se tornarão os padrões de escolha, pelo ano 2000”. Esta estratégia contém todas as 

informações básicas, é mais dirigida e faz mais sentido aos ouvidos de qualquer um. Cabe ao líder de 

equipe fazer com que as melhores idéias venham à tona e combiná-las a uma estratégia coerente. Vale 

destacar que essa é a maior responsabilidade de um gerente de software.

 

•        Quanto à Comunicação da Estratégia.

          Esse parágrafo serve apenas para ratificar a importância da comunicação da estratégia finalizada. 

Não importa o meio pelo qual será divulgada tal estratégia: faixas no prédio, reuniões ou discursos. Não 

importa como e sim divulgar. E nunca se deve esquecer de redefinir a estratégia sempre que possível. Isso 

garante a perpetuação do espírito motivador entre os funcionários na empresa.

 

 

2.3. O Temido Cronograma
 

          Como o próprio título deste tópico sugere, o cronograma é sempre encarado com temor por está 

sempre  designando  prazos  curtíssimos  e  missões  quase  impossíveis.  Mas,  a  verdade  é  que  sem  o 

cronograma a equipe fica sem rumo e se não há uma diretriz a ser cumprida o projeto está enfadado ao 



fracasso. O cronograma serve para deixar as responsabilidades claras e os pontos críticos dos projetos 

também. Usado de forma adequada, o cronograma pode ser “motivador” em vez de ser “uma ameaça à 

criatividade”.

          O bom cronograma é aquele que é detalhado e não se resume em inclusões de início e fim. Deve 

conter alguns princípios básicos como:

•        Garantir facilidade de entendimento.

•        Proporcionar um meio simples para validar as principais realizações do projeto.

•        Incluir um grupo de diretrizes objetivas, bem como os responsáveis por cada tarefa.

•        Determinar se o projeto está dentro do prazo.

          O cronograma deve ser montado e atualizado devidamente pelo líder da equipe. À medida que uma 

tarefa é completada, novas etapas subseqüentes se tornam mais refinadas. E se algo der errado, ou seja, se 

alguma  etapa  atrasar,  então  você  nunca  deve  acreditar  que  irá  recuperar  este  atraso  num  próximo 

momento. Tenha em mente que, quando algum processo está atrasado, você deve mover o restante do 

cronograma de forma a ficar de acordo com o seu atraso atual ou reduzir a funcionalidade do software, de 

forma a tentar atingir as datas inicialmente previstas.

          Para  confeccionar  um  cronograma  sem  perder  tempo,  você  precisará  de  um  software  de 

gerenciamento de cronogramas.

          Existem técnicas para determinação de um cronograma de projeto. O PERT – Program Evaluation 

and Review Technique (método de avaliação e revisão de programa) e o CPM – Critical Path Method 

(método do caminho crítico) são dois métodos de determinação de cronogramas que podem ser aplicados 

no desenvolvimento de software. Ambas as técnicas desenvolvem uma descrição da rede de tarefas de um 

projeto, ou seja, uma representação pictórica ou tabular das tarefas que devem ser levadas a efeito desde o 

começo ate o final de um projeto. A rede é definida ao se desenvolver uma lista de todas as tarefas 

associadas  a  um projeto  específico,  a  qual  às  vezes  é  chamada WBS –  Work Breakdown Structure 

(estrutura de divisão de trabalho), e uma lista de disposições (às vezes chamada lista de restrições) que 

indica em que ordem as tarefas devem ser executadas.

          Tanto o PERT como o CPM proporcionam ferramentas quantitativas que permitem ao planejador 

de software:

(1)   Determinar o caminho crítico – a cadeia de tarefas que determina a duração do projeto;

(2)   Estabelecer as  estimativas de tempo mais prováveis  para tarefas individuais  ao aplicar  modelos 



estatísticos;

(3)   Calcular limites de tempo que definam uma “janela” de tempo para uma tarefa em particular.

          O cronograma não pode direcionar as decisões, caso isso aconteça, ele passa a ser uma ferramenta 

negativa ao desenvolvimento do projeto. Ele deve ser encarado como um “termômetro” para ajudar a 

gerência  a  determinar  o  status  de  um  projeto  a  qualquer  hora  e  para  manter  a  equipe  do  projeto 

concentrada em concluir os pontos intermediários de realização, conhecidos também como check points. 

Lembre-se  que  um  cronograma  descumprido  pode  reduzir  o  impacto  de  mercado,  criar  clientes 

insatisfeitos e elevar os custos internos.

 

 

2.3.1. Exemplo de Cronograma

 

          As técnicas de determinação de cronogramas descritas anteriormente podem ser implementadas 

com ferramentas  automatizadas  de  fixação  de  cronogramas  para  projetos,  as  quais  estão  disponíveis 

virtualmente  para  todos  os  computadores  pessoais.  Tais  ferramentas  são  relativamente  fáceis  de  ser 

usadas e tornam os métodos de análise disponíveis para todo gerente de projetos de software

          Este  tópico  apresenta  um  exemplo  de  determinação  de  cronograma  desenvolvido  por  uma 

ferramenta automatizada para esse fim, o Ms Project. A rede de tarefas para a elaboração de uma festa é 

ilustrada na figura 2.1. A data de início e a duração de cada projeto são especificadas. Além disso, o 

planejador determina os recursos (pessoas) que estarão trabalhando em cada tarefa e os custos desses 

recursos.

Figura 2.1: Exemplo de cronograma
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2.4. Estimativa
 

 

          Sabe qual é o verbo de maior importância quando se fala em gerenciamento de projetos? Planejar. 
Quando o projeto de software é planejado, estimativas do esforço humano exigido, duração cronológica 
do projeto e custo devem ser derivadas. Mas como planejar bem?
          Na maioria das vezes, as estimativas são feitas baseando –se apenas nas experiências passadas. Se 
um novo projeto for similar, em termos de tamanho e função, a um projeto anterior, provavelmente esse 
projeto herdará as mesmas características do projeto passado. Agora, se o novo projeto for algo inovador, 
então experiências do passado não poderão ser suficientes.
          A primeira atividade no planejamento de projetos de software é a determinação do escopo do 
software. A função e o desempenho atribuídos ao software durante o trabalho de engenharia de sistema 
computadorizado devem ser avaliados para que se possa estabelecer um escopo de projeto que devem ser 
avaliados para que se possa estabelecer um escopo de projeto que seja claro e compreensível tanto em 
nível técnico como administrativo. Uma declaração do escopo do software deve ser delimitada. 
          O escopo do software descreve a função, o desempenho, as restrições, as interfaces e a 
confiabilidade. As funções descritas na declaração do escopo são avaliadas e, em certos casos, refinadas 
para oferecer mais detalhes antes do início da estimativa. Uma vez que tanto as estimativas de custo como 
de prazo são funcionalmente orientadas, certo grau de decomposição muitas vezes é útil.
          A segunda tarefa de planejamento de software é a estimativa dos recursos exigidos para se levar a 
efeito o esforço de desenvolvimento do software. Existem basicamente três tipos de recursos: recursos 
humanos, recursos de hardware e recursos de softwares onde cada recurso é especificado segundo quatro 
características: descrição do recurso, uma declaração da disponibilidade, tempo cronológico em que o 
recurso será exigido e por quanto tempo o recurso será aplicado. 
 
 

2.4.1. Recursos Humanos

 

 

          O planejador começa a avaliar o escopo e a selecionar as habilidades exigidas para concluir o 
desenvolvimento do projeto. Tanto os postos organizacionais (por exemplo, gerente, analista sênior, etc) 
como as especialidades (por exemplo, telecomunicações, banco de dados, microprocessador) são 
especificados. Para projetos relativamente pequenos (1 pessoa-ano ou menos), uma única pessoa pode 
executar todas as etapas de engenharia de software consultando especialistas quando necessário.
          O número de pessoas exigido num projeto de software pode ser determinado somente depois que 
uma estimativa do esforço de desenvolvimento (por exemplo, pessoas-mês ou pessoas-ano) for feita. 
 
 

2.4.2. Recursos de Hardware 

 

          Referimo-nos ao hardware como um potencial de computação, mas dentro do contexto dos 
recursos, o hardware também é uma ferramenta para o desenvolvimento do software.
          Devemos considerar três categorias de hardware durante o planejamento do projeto: o hardware de 
desenvolvimento, o hardware de produção (de destino – target machine) e outros elementos de hardware 
do novo sistema. O hardware de desenvolvimento (também denominado host system) é um computador e 
os periféricos relacionados que serão usados durante o desenvolvimento do software. Por exemplo, um 



computador de 32 bits pode servir como hardware de desenvolvimento para um microprocessador de 16 
bits – o hardware de produção – no qual o software será por fim executado. O hardware de 
desenvolvimento tem como finalidade suportar múltiplos usuários (workstations – estações de engenharia 
dispostas em rede freqüentemente usadas como um ambiente de desenvolvimento, embora cada estação 
de trabalho suporte somente um único desenvolvedor), guardar grandes volumes de informações que 
podem ser compartilhadas pelos membros da equipe de desenvolvimento de software e suportar uma rica 
variedade de ferramentas de software. Uma vez que a maioria das organizações de desenvolvimento de 
software tem múltiplos clientes que requerem acesso ao hardware de desenvolvimento, o planejador deve 
prescrever cuidadosamente o espaço de tempo exigido e providenciar que os recursos estejam 
disponíveis.
          Outros elementos de hardware do sistema podem ser especificados como recursos para o 
desenvolvimento do software. Por exemplo, um projeto de software para composição tipográfica 
automatizada pode precisar de uma fotocompositora a certa altura do desenvolvimento. Cada elemento de 
hardware deve ser especificado pelo planejador.
 
 

2.4.3. Recursos de Software 

 

          De maneira similar que usamos hardware para construir um novo hardware, usamos software para 
auxiliar no desenvolvimento de um novo software. O bootstrapping, que executa uma rotina interna que 
testa a memória e os periféricos, carrega o sistema operacional e deixa o equipamento pronto para uso. 
Um tradutor de linguagem assembly foi usado para desenvolver um assembler mais sofisticado. Baseados 
nas capacidades da versão anterior, os desenvolvedores de software realizaram por fim o bootstrapping de 
compiladores de linguagem de alto nível e outras ferramentas. Será apresentada agora uma breve visão 
geral das principais categorias de ferramentas.

•        Ferramentas de Planejamento de Sistemas de Informações. Ao modelar os requisitos 
estratégicos de informação de uma organização, as ferramentas de planejamento de sistemas de 
informações proporcionam um “meta-modelo” a partir do qual sistemas de informações específicos 
são derivados. Essas ferramentas respondem a perguntas simples, mas importantes como: Onde se 
originam os dados críticos ao negócio? Para onde vão tais informações? Como elas são usadas? Como 
elas são transformadas à medida que realizam as funções do negocio? Quais novas informações são 
adicionadas? As ferramentas de planejamento de sistemas de informações ajudam os desenvolvedores 
de software a criar sistemas de informações que encaminham dados àqueles que precisam da 
informação e que resistem a enganar os membros de pessoal com informações irrelevantes. Na análise 
final, a transferência de dados é melhorada e as tomadas de decisão são agilizadas.
•        Ferramentas de Gerenciamento de Projetos. Usando estas ferramentas de gerenciamento, o 
gerente de projetos pode gerar úteis estimativas do esforço, custo e duração de um projeto de 
software; definir uma estrutura de divisão de trabalho (work breakdown structure – WBS); planejar 
uma programação de atividades de projetos em base contínua. Além disso, o gerente pode usar as 
ferramentas para compilar as métricas que estabelecerão uma linha básica (baseline) para a 
produtividade no desenvolvimento de software e qualidade do produto.
•        Ferramentas de Apoio. A categoria das ferramentas de apoio abrange as ferramentas de 
produção de documentos, software de sistemas em rede, bancos de dados, correspondência eletrônica, 
bulletin boards e ferramentas de gerenciamento de configuração, usadas para controlar e gerenciar a 
informação que é criada à medida que o software é desenvolvido.
•        Ferramentas de Análise e Projeto. As ferramentas de análise e projeto possibilitam que um 
engenheiro de software crie um modelo do sistema a ser construído. Essas ferramentas ajudam na 
criação do modelo bem como na avaliação de sua qualidade. Ao realizarem a verificação da 
consistência e da validade de cada modelo, as ferramentas de análise e projeto fornecem ao 
engenheiro de software esclarecimentos e ajuda para eliminar erros antes que estes se propaguem no 
programa.
•        Ferramentas de Programação. Utilitários básicos, editores, compiladores e depuradores 
(debuggers) são uma parte legítima de ferramentas CASE. Mas, além dessas, outras ferramentas de 



programação novas e mais poderosas podem ser acrescidas. Ferramentas de programação orientadas a 
objeto, linguagens de programação de quarta geração, sistemas avançados de consulta de consulta de 
banco de dados e um amplo conjunto de ferramentas de computadores pessoais (por exemplo, 
planilhas eletrônicas), todos caem nesta categoria de ferramentas CASE.
•        Ferramentas de Integração e Testes. As ferramentas de testes oferecem uma variedade de 
diferentes níveis de apoio aos passos de teste de software que são aplicados como parte do processo 
de engenharia de software. Algumas ferramentas, como, por exemplo, os analisadores de cobertura de 
caminho (path coverage analysers), oferecem suporte direto ao projeto de casos de teste e são usadas 
durante as primeiras etapas de teste. Outras ferramentas, como, por exemplo, os testes de regressão 
automáticos e as ferramentas de geração de dados de teste, são usadas durante os testes de validação e 
integração e podem ajudar a reduzir a quantidade de esforço aplicado ao processo de teste.
•        Ferramentas de Construção de Protótipo e Simulação. Tais ferramentas envolvem um amplo 
conjunto de ferramentas que variam em grau de sofisticação, partindo de simples screen painters até 
produtos de simulação para análise da determinação de tempo e de tamanho em sistemas embutidos 
de tempo real. As ferramentas de construção de protótipo concentram-se na criação de telas e 
relatórios que possibilitarão ao usuário entender o domínio de entrada e de saída de um sistema de 
informação ou aplicação de engenharia. As ferramentas de simulação são usadas para criar modelos 
de sistemas para aplicações de tempo real embutidas (por exemplo, modelar um sistema de controle 
de processos de uma usina). Os modelos criados por uma ferramenta de simulação podem ser 
analisados e, em certos casos, executados, de forma que o desempenho do run-time de um sistema 
proposto possa ser avaliado antes que o sistema seja construído.
•        Ferramentas de Manutenção. As ferramentas de manutenção podem ajudar a decompor um 
programa existente e proporcionam esclarecimentos ao engenheiro; porém, o engenheiro deve aplicar 
a intuição, a percepção de projeto e a inteligência humana para concluir o processo de engenharia 
reversa e/ou para fazer a reengenharia da aplicação. Esse componente humano é parte integrante das 
ferramentas de engenharia reversa e de reengenharia, e não é provável que seja substituído pela 
automação total num futuro próximo.
•        Ferramentas de Framework. Estas ferramentas disponibilizam uma plataforma da partir da qual 
um ambiente integrado de suporte a projetos (IPSE) pode ser criado. Na maioria dos casos, as 
ferramentas de framework realmente oferecem capacidades de gerenciamento de configuração e 
gerenciamento de bancos de dados juntamente com utilidades que possibilitam a integração ao IPSE 
de ferramentas de diferentes vendedores.

          A importante tarefa de planejar não precisa ser conduzida ocasionalmente. Existem técnicas para 
estimar o tempo e o esforço que serão descritas em seguida:
 
 

2.4.4. Técnicas de Decomposição 

 

          Os seres humanos desenvolveram uma abordagem natural à resolução de problemas: se o problema 
a ser resolvido for muito complicado, tendemos a subdividi-lo até que sejam encontrados problemas 
administráveis. Resolvemos, então, cada um deles individualmente e esperamos que suas soluções 
possam ser combinadas para que formem um todo.
          A estimativa de projetos de software é uma forma de resolução de problemas e, na maioria dos 
casos, o problema a ser resolvido (isto é, desenvolver uma estimativa de custo e de esforço para um 
projeto de software) é muito complexo para ser considerado como uma só peça. Por essa razão, 
decompomos o problema, caracterizando-o novamente como um conjunto de problemas menores(e, 
esperançosamente, mais administráveis).
 
 

2.4.4.1. Estimativas de Linhas de Código (LOC) e Pontos-por-Função (FP) 

 



          As linhas de código (LOC) e os pontos-por-função (FP) são os dados básicos a partir dos quais as 
métricas de produtividade podem ser computadas e são usados de duas maneiras durante a estimativa de 
projeto de software:

(1)   como variáveis de estimativa que são usadas para “classificar por tamanhos” cada elemento 
do software;
(2)   como métricas de linha básica (baseline) coletadas a partir de dados passados e usadas em 
conjunto com variáveis de estimativa para desenvolvermos projeções de custo e de esforço. 

          As estimativas LOC e FP são técnicas de estimativa distintas. Contudo, ambas têm uma série de 
características em comum. O planejador de projeto começa com uma declaração definida do escopo do 
software e, a partir dela, tenta decompor o software em pequenas subfunções que podem ser estimadas 
individualmente. As linhas de código (LOC) e os pontos-por-função (FP) são então estimado para cada 
subfunção. Métricas de produtividade de baseline (por exemplo, LOC/pm ou FP/pm5) são então aplicadas 
à variável de estimativa apropriada e o custo ou esforço para a função é derivado. As estimativas das 
subfunções são combinadas para produzir uma estimativa global para todo o projeto.
          As técnicas de estimativa LOC e FP diferem quanto ao nível de detalhes exigido para a 
decomposição. Quando LOC é usada como variável de estimativa, a decomposição funcional é 
absolutamente essencial e freqüentemente assume consideráveis níveis de detalhes. Uma vez que os 
dados exigidos para se estimar os pontos-por-função são mais macroscópicos, o nível de decomposição 
usado torna-se consideravelmente menos detalhado quando FP é a variável de estimativa. Deve-se notar 
também que LOC é estimada diretamente, enquanto FP é determinado indiretamente ao se estimar o 
número de entradas, saídas, arquivos de dados, consultas e interfaces externas, bem como os valores de 
ajuste da complexidade.
          O planejador do projeto tipicamente oferece um limite de valores para cada função decomposta, 
independentemente da variável de estimativa usada. Usando dados históricos ou a intuição, o planejador 
estima um valor LOC ou FP otimista, um, mais provável e outro pessimista para cada função. Uma 
indicação implícita do grau de incerteza é oferecida quando um limite de valores é especificado.
          É computado, então, o valor esperado para LOC ou FP. O valor esperado para a variável de 
estimativa, E, pode ser computado como uma média ponderada das estimativas otimistas (a), mais 
prováveis (m) e pessimistas (b). Exemplo:
 

E  =      a = 4m + b  
          6

 
dá o mais forte crédito à estimativa mais provável e segue uma distribuição de probabilidade beta.
          Vamos supor que exista uma probabilidade muito pequena de que o resultado real de LOC ou FP 
saia dos valores otimistas ou pessimistas. Usando técnicas estatísticas, você pode computar o desvio 
padrão das estimativas. Porém, deve-se observar que um desvio baseado em dados (estimados) incertos 
deve ser usado criteriosamente.
          Assim que o valor esperado para a variável de estimativa tiver sido determinado, é aplicado o dado 
de produtividade LOC ou FP. Nesta fase, o planejador pode aplicar uma dentre duas abordagens 
diferentes:

1.      O valor da variável de estimativa total para todas as subfunções pode ser multiplicado pela 
métrica de produtividade média correspondente à variável de estimativa. Por exemplo, se 
pressupormos que 310 FP sejam estimados no total e que a produtividade média de FP baseada em 
projetos passados seja igual a 5,5 FP/pm, então o esforço global para o projeto será:

 
Esforço =  310  =  56  pessoas-mês

                                                     4,5

                                                     

2.      O valor da variável de estimativa de cada subfunção pode ser multiplicado pelo valor de 
produtividade ajustado, que se baseia no nível de complexidade média, é usada a métrica de 
produtividade média. Porém, a métrica de produtividade média é ajustada para cima ou para baixo 



(um tanto subjetivamente) baseada num ponto maior ou menor do que a complexidade média para 
uma subfunção em particular. Por exemplo, se a produtividade média for de 490 LOC/pm 
(pessoas-mês), subfunções que sejam consideravelmente mais complexas do que a média 
poderiam refletir uma produtividade estimada de apenas 300 LOC/pm e funções simples, 650 
LOC/pm. 

          É importante observarmos que as métricas de produtividade médias devem ser corrigidas para 
refletir os efeitos inflacionários, maior complexidade do projeto, novas pessoas, além de outras 
características de desenvolvimento.
          As estimativas são corretas? A única resposta razoável a essa pergunta é: não podemos ter certeza. 
Qualquer técnica de estimativa, não importa quão sofisticada seja, deve sofrer uma verificação cruzada 
com outra abordagem. Mesmo assim. O senso comum e a experiência devem prevalecer. Agora, vale a 
pena considerarmos um breve exemplo para ilustrar as técnicas de estimativas LOC e FP.
          Considere um pacote de software a ser desenvolvido para uma aplicação de projeto auxiliado por 
computador (CAD). Para as finalidades deste exemplo, LOC será usada como uma variável de estimativa. 
Deve-se notar, porém, que FP também poderia ser usado e ofereceria estimativas dos valores do domínio 
de informação.
          Usando a Especificação do Sistema como guia, uma declaração preliminar do escopo de software 
pode ser desenvolvida:
          O software CAD aceitará dados geométricos bi e tridimensionais de um engenheiro. O engenheiro 
interagirá e controlará o sistema CAD por meio de uma interface com o usuário que exibirá 
características de um bom projeto de interface homem-máquina. Todos os dados geométricos e outras 
informações de apoio serão guardados num banco de dados CAD. Módulos de análise de projetos serão 
desenvolvidos para produzir a entrada desejada que será exibida numa variedade de dispositivos 
gráficos. O software será projetado para controlar e interagir com dispositivos periféricos, que incluem 
um mouse, um digitalizador, uma impressora a laser e um plotter.
          Esta declaração de escopo é preliminar e cada sentença teria de ser expandida para fornecer 
detalhes concretos e uma delimitação quantitativa. Para nossos propósitos, suponhamos que tenha 
ocorrido um aprimoramento adicional e que as seguintes principais funções de software sejam 
identificadas:

•        Facilidades de controle e interface com o usuário (UICF).
•        Análise geométrica bidimensional (2DGA).          
•        Análise geométrica tridimensional (3DGA).
•        Gerenciamento de bancos de dados (DBM).
•        Facilidades de display gráfico de computador (CGDF).
•        Controle periférico (PCF).
•        Análise de projetos (DAM).

          Depois da técnica de decomposição, uma tabela de estimativas ilustrada na Tabela 2.1, é 
desenvolvida. Uma variedade de estimativas LOC é desenvolvida. Examinando as três colunas da tabela, 
pode-se concluir que o planejador tem bastante certeza das LOCs exigidas para a função do controle 
periférico (somente 450 linhas de código separam as estimativas otimistas das pessimistas). Por outro 
lado, a função da análise geométrica tridimensional é relativamente desconhecida, como indica a 
diferença de 4000 LOCs entre os valores otimistas e pessimistas.
          São realizados cálculos para o valor esperado que são colocados na quarta coluna da tabela da 
Tabela 2.2. Somando-se verticalmente a coluna do valor esperado, uma estimativa de 33.360 linhas de 
código é estabelecida para o sistema CAD.
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Tabela 2.1: Tabela de estimativas – extraído do livro Engenharia de Software.
 

Tabela 2.2: Tabela de estimativas – extraído do livro Engenharia de Software.
          A conclusão da tabela de estimativas exigida pela técnica de decomposição é ilustrada na Tabela 
2.3. As métricas de produtividade (derivadas de uma baseline histórica) são expressas por $/LOC e 
LOC/pessoa-mês. Neste caso, planejador usa diferentes valores de métricas de produtividade para cada 
função, baseado no grau de complexidade.
          
 

Tabela 2.3: Tabela de Estimativas – extraído do livro Engenharia de Software.
 
          Os valores contidos nas colunas referentes ao custo a aos meses são determinados tomando-se os 
produtos das LOC, $LOC e LOC/pessoa-mês, respectivamente. A partir dos dados da tabela de 
estimativas, o custo total estimado do projeto é de 657 mil dólares e o esforço estimado é de 145 pessoas-
mês.
 
 

2.4.4.2. Estimativa do Esforço 

 

          A técnica mais comum para se levantar os custos de qualquer projeto de desenvolvimento de 
engenharia é a estimativa do esforço. Um número de pessoas-dia, mês ou ano é aplicado à solução de 
cada tarefa do projeto. Um custo em reais é associado a cada unidade de esforço e um custo estimado, 
derivado.
          Como a técnica LOC ou FP, a estimativa do esforço inicia-se com um delineamento das funções do 
software obtidas a partir do escopo do projeto. Uma série de tarefas de engenharia de software – análise 
de requisitos, projeto, codificação e teste – deve ser executada para cada função. As funções e as tarefas 
de engenharia de software correlatas podem ser representadas como parte de uma tabela, que é ilustrada 
na Figura 2.2.
          O planejador estima o esforço (por exemplo, pessoas-mês) que será exigido para se concluir cada 
tarefa de engenharia de software para cada função de software. Esses dados compreendem a matriz 
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central da tabela da Figura 2.3. Taxas de mão-de-obra (isto é, custo/esforço unitário) são aplicadas em 
cada uma das tarefas de engenharia de software. Muito provavelmente, a taxa de mão-de-obra variará 
para cada tarefa. O pessoal de nível sênior envolver-se-á fortemente na análise de requisitos e nas 
primeiras tarefas de realização do projeto; o pessoal de nível júnior (que é inerentemente menos 
dispendioso) envolver-se-á nas últimas tarefas de projeto, codificação e nos primeiros testes.
 

Figura 2.2: Desenvolvimento de uma matriz do esforço.
 
          O custo e o esforço de cada função e tarefa de engenharia de software são computados como o 
último passo. Se a estimativa do esforço for realizada independentemente da estimativa LOC ou FP, 
teremos então duas estimativas para o custo e para o esforço que podem ser comparadas e reconciliadas. 
Se os dois conjuntos de estimativas demonstrarem razoável concordância, haverá uma boa razão para se 
acreditar que as estimativas são confiáveis. Se, por outro lado, os resultados dessas técnicas de 
decomposição exibirem pouca concordância, investigação e análise adicionais devem ser levadas a efeito.
 
 

2.4.5. Modelos Empíricos de Estimativa 

 
          Um modelo de estimativa para software usa fórmulas empiricamente derivadas para prognosticar 
informações de planejamento do projeto. Os dados empíricos que sustentam a maioria dos modelos 
derivam de uma amostra limitada de projetos. Por essa razão, nenhum modelo de estimativa é apropriado 
para todas as classes de software e em todos os ambientes de desenvolvimento. Por conseguinte, os 
resultados obtidos a partir de tais modelos devem ser usados criteriosamente.
          Os modelos de recursos consistem de uma ou mais equações empiricamente derivadas que 
prognosticam o esforço (em pessoas-mês), duração do projeto (em meses cronológicos), além de outros 
dados pertinentes de projeto. Existem quatro classes de modelos de recursos: modelos estáticos de 
variável simples, modelos estáticos de múltiplas variáveis, modelos dinâmicos de múltiplas variáveis e 
modelos teóricos.
          O modelo estático com uma só variável assume a forma:
 

Recurso = c1  x  (características estimadas) c2

 
onde recurso poderia ser o esforço, a duração do projeto tamanho do staff  as linhas de documentação do 
software. As constantes c1 e c2 derivam dos dados compilados de projetos passados. A característica 
estimada pode ser linhas de código-fonte, esforço (se estimado), além de outras características de 
software. Modelos que assumem a forma acima descrita podem ser derivados para um ambiente local se 
dados históricos suficientes estiverem à disposição.
          Os modelos estáticos de múltiplas variáveis, como as suas contrapartes de variável simples, fazem 
uso de dados históricos para derivar relacionamentos empíricos. Um modelo típico dessa categoria 
assume a forma:
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Recurso  =  c11e1 + c21e2 + ... 
Onde ei é a i-ésima característica do software e Ci1, Ci2 são constantes empiricamente derivadas para a i-
ésima característica.
          Um modelo dinâmico de múltiplos variáveis projeta os requisitos de recursos como uma função do 
tempo. Se o modelo for derivado empiricamente, os recursos são definidos numa série de passos que 
atribuem certa porcentagem de esforço (ou outro recurso) a cada passo do processo de tarefas. 
 
 

2.4.5.1. COCOMO 

 

          Barry Boehm,  em seu livro  sobre  engenharia  econômica  de  software  [BOE81] apresenta  uma 

hierarquia de modelos de estimativa de software que traz o nome de COCOMO, de  Constructive Cost 

Model (Modelo de Custo Construtivo). A hierarquia de modelos de Boehm assume a seguinte forma:

Modelo 1: O COCOMO básico é um modelo estático de valor simples que computa o esforço (e custo) de 

desenvolvimento de software como uma função do tamanho de programa expresso em linhas de código 

estimadas.

Modelo 2: O COCOMO intermediário computa o esforço de desenvolvimento de software como uma 

função do tamanho do programa e de um conjunto de “direcionadores de custo” que incluem avaliações 

subjetivas do produto, do hardware, do pessoal e dos atributos do projeto.

Modelo 3: O COCOMO avançado incorpora todas as características da versão intermediária, com uma 

avaliação do impacto dos direcionadores de custo sobre cada passo (análise, projeto, etc.) do processo de 

engenharia de software.

          Existem três classes de projetos de software onde o COCOMO pode ser aplicado. Com o auxílio da 

terminologia  de  Boehm,  são  elas:  (1)  modo  orgânico  -  projetos  de  software  simples,  relativamente 

pequenos, nos quais pequenas equipes com boa experiência em aplicações trabalham num conjunto de 

requisitos não tão rígidos (por exemplo, um programa de análise térmica desenvolvido para um grupo de 

transferência de calor); (2) modo semidestacado - um projeto de software intermediário (em tamanho e 

complexidade)  no  qual  equipes  com níveis  de  experiência  misto  devem atingir  uma  combinação de 

requisitos  rígidos  e  não  tão  rígidos  (por  exemplo,  um sistema de  processamento  de  transações  com 

requisitos fixos de hardware terminal e software de bandos de dados); (3) modo embutido - um projeto de 

software que deve ser desenvolvido dentro de um conjunto rígido de restrições operacionais, de hardware 

e de software (por exemplo, software para controle de vôo de aeronaves).

          As equações COCOMO básicas assumem a forma:

 



E = ab(KLOC) exp (bb)

D = cb(E exp(db)

 

onde E é o esforço aplicado em pessoas-mês, D é o tempo de desenvolvimento em meses cronológicos e 

KLOG, o número estimado de linhas de código do projeto (expresso em milhares). Os coeficientes ab e cb 

e os expoentes bb e db são fornecidos na Tabela 2.4.

 

Projeto de Software ab bb cb db

Orgânico 2,4 1,05 2,5 0,38

Semidestacado 3,0 1,12 2,5 0,35

Embutido 3,6 1,20 2,5 0,32

Tabela 2.4: COCOMO básico

 

          O modelo básico é ampliado com a finalidade de levar em consideração um conjunto de “atributos 

direcionadores do custo” [BOE81] que podem ser agrupados em quatro grandes categorias:

1.  Atributos do produto

a.  Confiabilidade exigida do software.

b.  Tamanho do banco de dados da aplicação.

c.       Complexidade do produto.

2.  Atributos do hardware

     a.  Restrições ao desempenho de run-time.

b.  Restrições de memória.

      c.  Volatitilidade do ambiente de máquina virtual.



      d.  Tempo de tunaraound (tempo para completar o ciclo) exigido.

3.  Atributos de pessoal

     a.  Capacidade de análise.

     b.  Capacidade em engenharia de software.

     c.  Experiência em aplicações.

d.      Experiência em máquina virtual.

      e.   Experiência em linguagens de programação.

4.   Atributos do projeto

 a.   Uso de ferramentas de software.

 b.   Aplicação de métodos de engenharia de software.

c.       Cronograma de atividades de desenvolvimento exigido.

Cada um dos quinze atributos é classificado de acordo com uma escala de 6 pontos que varia de “muito 

baixo”a  “extremamente  elevado”(em  importância  e  valor).  Baseando-se  na  classificação,  um 

multiplicador de esforços é determinado a partir das tabelas publicadas por Boehm [BOE81] e o produto 

de todos os resultados de multiplicadores de esforços torna-se um fator de ajustamento de esforço (EAF). 

Os valores típicos do EAF variam de 0,9 a 1,4.

          A equação do COCOMO intermediário assume a forma:

 

E = ai(LOC) exp(bi) x EAF

 

Onde E é o esforço aplicado em pessoas-mês e LOC, o número estimado de linhas de código para o 

projeto. O coeficiente ai e o expoente bi são fornecidos na Tabela 2.5.

 

Projeto de Software ai bi



Orgânico 3,2 1,05

Semidestacado 3,0 1,12

Embutido 2,8 1,20

Tabela 2.5: COCOMO intermediário.

 

2.4.5.2. Modelo de Estimativa de Putnam

 

          Trata-se de um modelo dinâmico de múltiplas variáveis que pressupõe uma distribuição de esforço 

específica ao longo da existência de um projeto de desenvolvimento de software [PUT78]. O modelo foi 

construído a partir de distribuições de mão-de-obra encontradas em grandes projetos de software menores 

é possível.

          A distribuição de esforço para grandes projetos de software pode ser caracterizada como mostra a 

figura 2.3. As curvas ilustradas na figura assumem uma forma clássica que foi descrita pela primeira vez 

por Lorde Rayleigh. Também foram usados dados empíricos sobre desenvolvimento de sistemas, 

compilados por Norden [NOR80] para consubstanciar as curvas. Daí, a distribuição de esforço indicada 

na Figura 2.3 ser denominada curva de Rayleigh-Norden.

          A curva de Rayleigh-norden pode ser usada para derivar uma “equação de software” [PUT78] que 

relaciona linhas de código (instruições-fontes) ao tempo e esforço de desenvolvimento:

 

L = CKK1/3td4/3

 

onde Ck é uma constante do estado de tecnologia e reflete as “restrições de throughput  que impedem o 

progresso  do  programador”.  Os  valores  típicos  poderiam  ser:  Ck =  2.000  para  um  ambiente  de 

desenvolvimento de software pobre (por exemplo, sem metodologia, documentação e revisões precárias, 

modo de execução batch);  Ck = 8.000 para um ambiente  de desenvolvimento de software bom (por 



exemplo,  metodologia  posta  em  prática,  documentação/revisões  adequadas,  modo  de  execução 

interativo);  Ck =  11.000  para  um  ambiente  “excelente”  (por  exemplo,  ferramentas  e  técnicas 

automatizadas).  A constante  Ck pode  ser  derivada  para  condições  locais  usando-se  dados  históricos 

compilados de esforços de desenvolvimento passados. Ao efetuarmos um novo arranjo da equação de 

software vista, podemos chegar a uma expressão para esforço de desenvolvimento K:

 

                                               K =      L  3  

                                                      Ck3td4

 

onde K é o esforço despendido (pessoas-ano) ao longo de todo o ciclo de vida para desenvolvimento e 

manutenção do  software,  td é  o  tempo de  desenvolvimento  em anos.  A equação  para  o  esforço  de 

desenvolvimento pode ser relacionada com o custo de desenvolvimento mediante a inclusão de um fator 

de taxa de mão-de-obra ($/pessoa-ano).
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Figura 2.3: Distribuição do esforço – grandes fases (extraído do livro Engenharia de Software)

 

          Devido ao relacionamento de alta ordem exibido pela equação de software, pode-se demonstrar 

[PUT78] que o relacionamento entre o esforço aplicado e o tempo cronológico até a entrega é altamente 

não-linear.

 

2.4.5.2. Ferramentas de Estimativa Automatizadas 

 
          As técnicas de decomposição e os modelos de estimativa empíricos descritos nas seções 
precedentes podem ser implementados em software. Essas ferramentas de estimativa automatizadas 
permitem que o planejador estime os custos e o esforço e realize análises “o que se...”de importantes 
variáveis de projeto, tais como a data de entrega e a composição do pessoal. Não obstante existam muitas 
ferramentas de estimativa automatizadas, todas elas exibem as mesmas características gerais e exigem 
uma ou mais das seguintes categorias de dados:

1.      Uma estimativa quantitativa do tamanho do projeto (por exemplo, LOC) ou da 
funcionalidade (dados de pontos-por-função).
2.      Características de projeto qualitativas, tais como complexidade, confiabilidade exigida ou 
caráter crítico com relação ao negócio.
3.      Alguma descrição do pessoal responsável pelo desenvolvimento e/ou ambiente de 
desenvolvimento.
Com esses dados, o modelo implementado pela ferramenta de estimativa automatizada oferece 
estimativas do esforço exigido para se concluir o projeto, custos, composição do pessoal e, em 
certos casos, cronograma de desenvolvimento e riscos associados. Cada ferramenta de estimativa 
produz uma estimativa de duração de projeto por mês, produtividade média em LOC/pm e custo 
por mês. Esses dados podem ser desenvolvidos para cada fase do processo de engenharia de 
software separadamente ou para todo o projeto. A seguir, examinaremos seis ferramentas 
representativas:

•        BYL (Before You Leap) é uma ferramenta de estimativa automatizada que exige que 
o usuário forneça estimativas preliminares de LOCs. Essas estimativas são distribuídas em 
categorias por linguagem de programação e tipo (isto é, código adaptado: código reusado, 
novo código). O usuário também especifica valores para direcionadores de custo.
•        SLIM é um sistema de determinação de custos automatizado que aplica o modelo se 
software de Putnam, a programação linear, a simulação estatística e a técnica Pert para 
derivar estimativas de projeto de software. Este sistema possibilita que o planejador de 
software execute as seguintes funções numa sessão interativa: (1) calibrar o ambiente de 
desenvolvimento do software local ao interpretar os dados históricos fornecidos pelo 
planejador; (2) criar um modelo de informação do software a ser desenvolvido ao evocar 
características de software básicas, atributos pessoais e considerações ambientais e (3) 
realizar a determinação de tamanho (sizing) do software – abordagem usada no SLIM é 
uma versão mais sofisticada, automatizada, da técnica de determinação de custos por LOC. 
Logo que o tamanho do software (isto é, as LOCs para cada função de software) tiver sido 
estabelecido, o SLIM comuta o desvio padrão do tamanho (uma indicação da incerteza de 
estimativa), um perfil da sensibilidade que indica o potencial desvio de custo e de esforço 
e uma verificação da consistência com os dados compilados para sistemas de software de 
tamanho idêntico.
•        ESTIMACS é um “modelo de macroestimativa” que usa um método de estimativa 
de pontos-por-função ampliado para acomodar uma variedade de fatores de projeto e de 
pessoal. Esta ferramenta contém um conjunto de modelos que possibilitam ao planejador 
estimar (1) o esforço de desenvolvimento do sistema; (2) o pessoal e o custo; (3) a 



configuração do hardware; (4) os riscos e (5) os efeitos sobre o portfolio de 
desenvolvimento. Usando dados do modelo de esforço de desenvolvimento de sistemas, a 
ESTIMACS pode desenvolver a composição de pessoal e custos usando um “banco de 
dados customizável” sobre o ciclo de vida para fornecer informações respeito da 
distribuição e organização de trabalho. O nível de risco associado à implementação bem-
sucedida do sistema proposto é determinado em função das respostas a um questionário 
que examina fatores de projeto, tais como tamanho, estrutura e tecnologia. Finalmente, a 
ESTIMACS leva em conta os efeitos de outros trabalhos concorrentes (portfolios de 
desenvolvimento).
•        O SPQR/20 exige que o usuário complete um conjunto de perguntas de múltipla 
escolha a respeito de tipo de projeto, escopo do projeto, metas, classe de projeto, tipo de 
aplicação, novidade, requisitos de projeto, documentação do usuário entre outros fatores. O 
SPQR/20 estima também o total de páginas de documentação de projeto, o potencial de 
defeitos total para o projeto, a eficiência de remoção de defeitos cumulativos.

          Resumindo, estimativas de projeto precisas geralmente fazem uso de pelo menos duas das três 
descritas anteriormente. Ao comparar e ajustar as estimativas derivadas usando diferentes técnicas, o 
planejador tem maior probabilidade de derivar uma estimativa que se aproxime bastante da realidade. 
Vale ratificar que as estimativas de projetos de software jamais poderão ser uma ciência exata, mas uma 
combinação de bons dados históricos com técnicas sistemáticas pode melhorar a precisão estimativa.
 
 

2.5. Análise de Riscos
 
          Toda vez que um software for construído haverá inúmeras incertezas do tipo: as necessidades do 
computador são de fato entendidas? As funções que devem ser implementadas podem ser realizadas antes 
do prazo final do projeto? Surgirão problemas técnicos difíceis que atualmente estão fora de nossa visão? 
As mudanças que invariavelmente ocorrem durante qualquer projeto farão com que a programação se 
desvie muito do curso? Tantas dúvidas justificam a importância da análise de riscos para um bom 
gerenciamento de projeto de software. A conclusão tirada é: devemos atacar ativamente os riscos, senão 
eles nos atacarão.
          A análise dos riscos é uma série de passos de administração de riscos que nos possibilita “atacar” o 
risco: identificação dos riscos, projeção e avaliação dos riscos, disposição dos riscos por ordem de 
prioridade, estratégias de administração dos riscos, resolução dos riscos e monitoração dos riscos.
 
 

2.5.1. Identificação dos Riscos 

 
          Antes de ser tomada qualquer atitude é importante identificar todos os riscos que sejam óbvios 
tanto aos gerentes como aos profissionais. É possível dividir os riscos em três categorias: os riscos de 
projeto identificam problemas orçamentários, de cronograma, de pessoal, de recursos, de clientes e de 
requisitos, e o impacto dos mesmos sobre o projeto de software. Os riscos técnicos identificam potenciais 
problemas de projeto, implementação, interface, verificação e manutenção. Os riscos técnicos ocorrem 
porque um problema é mais difícil de ser resolvido do que imaginávamos. Os riscos do negócio são 
insidiosos porque podem destruir os resultados até mesmo dos melhores projetos de software. Entre os 
candidatos aos cinco riscos do negócio de maior destaque encontram–se:  
(1) construir um excelente produto que ninguém realmente que - risco de mercado;
(2)  construir um produto que não mais se encaixe na estratégia global de produtos da empresa;
(3)  construir um produto que a equipe de vendas não sabe como vender;
(4) perder o apoio da alta administração devido à mudança de enfoque ou mudança de pessoas – risco 
administrativo;
(5)  perder o compromisso orçamentário ou de pessoal – risco orçamentário.
Contudo, deve-se ter em mente que, essa divisão em categorias nem sempre funcionará. Alguns riscos são 



simplesmente impossíveis de ser prognosticados antecipadamente.
          Um dos melhores métodos para se entender cada um dos riscos é usar um conjunto de perguntas 
que ajude o planejador do projeto a compreender os riscos em termos técnicos ou de projeto. Tente o uso 
do “checklist de itens de risco” – um conjunto de perguntas que seja pertinente a cada fator de risco. 
Segue um exemplo prático de checklist para facilitar a identificação dos riscos:

 
•        As pessoas estão corretamente alocadas, de acordo com suas habilidades?
•        As pessoas envolvidas no projeto são as melhores pessoas envolvidas?
•        Há pessoas suficientes à disposição?
•        Existe comprometimento por parte do pessoal envolvido? 
•        Há algum membro que está alocado para o projeto somente por tempo parcial?
•        Os desenvolvedores têm as expectativas certas sobre o projeto?
•        Os membros da equipe tiveram o treinamento necessário?

          Raramente você conseguirá responder a cada pergunta com um “sim” ou “não”, pois não é possível 
avaliar os riscos em termos tão absolutos. Uma abordagem melhor poderia ser a de se dar uma resposta de 
acordo com uma escala de probabilidades qualitativa que tivesse os seguintes valores: altamente 
improvável, improvável, moderado, provável, altamente provável. 

 
 

2.5.2. Projeção dos Riscos 

 
          A projeção dos riscos ou estimativa dos riscos baseia –se em classificar cada risco de duas formas: - 
a probabilidade de que o risco seja real e as conseqüências dos problemas associados ao risco, caso ele 
ocorra. O planejador do projeto, juntamente com outros gerentes e o pessoal técnico deve executar quatro 
atividades de projeção dos riscos:
(1) Estabelecimento de uma escala que reflita a probabilidade percebida de ocorrência de um risco;
(2) Delineamento das conseqüências do risco;
(3) Estimativa do impacto do risco sobre o projeto e o produto;
(4) Anotação da precisão global da projeção dos riscos de forma que não haja mal-entendidos.
          Os riscos são ponderados em função do possível impacto percebido sobre o projeto e depois 
colocados em ordem de prioridade. Três afetam o impacto: sua natureza, seu escopo e seu tempo de 
ocorrência. A natureza do risco indica os problemas prováveis se ele ocorrer. O escopo do risco combina 
a gravidade ou quão sério ele é com sua distribuição global (quanto do projeto será afetado ou quantos 
clientes serão prejudicados?). Finalmente, o tempo de ocorrência de um risco considera quando e por 
quanto tempo o impacto será sentido.
 
 

2.5.3. Avaliação dos Riscos 

 
          A fim de que a avaliação seja útil, um nível de risco referente deve ser definido. Para a maioria dos 
projetos de software, o custo, os prazos e o desempenho representam três níveis de risco referentes 
típicos. Ou seja, há um nível para o excesso de custos, para o descumprimento do cronograma ou para a 
degradação do desempenho fará com que o projeto seja encerrado. Se uma combinação de riscos criar 
problemas que façam com que um ou mais desses níveis referentes sejam ultrapassados, o trabalho 
encerrar-se-á.
          No contexto da análise dos riscos de software, um nível de risco referente tem um ponto simples, 
denominado ponto referente ou break point, em que as decisões de continuar o projeto ou de encerrá-lo 
são igualmente aceitáveis.
          Portanto, durante a avaliação dos riscos, as seguintes etapas devem ser efetuadas:
1.   Definimos os níveis de risco referentes para o projeto.
2. Prevemos o conjunto de pontos referentes que define uma região de encerramento, delimitada por uma 
curva ou áreas de incerteza.



3.  Tentamos prever como associações combinadas dos riscos afetarão um nível referente.
 
 

2.5.4. Gerenciamento e Monitoração dos Riscos 

            
          A atividade de gerenciamento e monitoração dos riscos baseia-se em definir o trio (descrição, 
probabilidade e impacto dos riscos) associado a cada risco. Após a observação de um risco e seu impacto, 
você deve seguir os seguintes passos de administração:
 

•        Reunir-se com o pessoal atual para determinar as causas da rotatividade de pessoal (por 
exemplo, condições de trabalho ruins, salários baixos, mercado de trabalho competitivo).
•        Tomar providências para mitigar aquelas causas que estejam sob nosso controle antes que o 
projeto se inicie.
•        Assim que o projeto se iniciar, pressupor que haverá rotatividade de pessoal e desenvolver 
técnicas para garantir a continuidade quando as pessoas saírem.
•        Organizar equipes de projeto de forma que as informações a respeito de cada atividade 
sejam amplamente difundidas.
•        Definir padrões de documentação e estabelecer mecanismos para se certificar de que os 
documentos sejam desenvolvidos de maneira oportuna.
•        Realizar revisões de todo o trabalho com os colegas de forma que mais de uma pessoa esteja 
a par das atividades desenvolvidas.

          Vale observar que esses passos de administração dos riscos acarretam custos de projeto adicionais. 
Parte administração dos riscos, portanto significa avaliar quando os benefícios advindos das atividades 
tomadas para evita-los são ultrapassados pelos custos associados à implementação dos mesmos.
          O Plano de Administração e Monitoração dos Riscos (PAMR) é um documento onde está 
organizado todo o trabalho executado como parte da análise de riscos e é usado pelo gerente de projetos 
como parte do Plano de Projeto Global. 
          Assim que o PAMR tiver sido desenvolvido e o projeto iniciado, começa a monitoração dos riscos 
que é uma atividade de rastreamento do projeto com três objetivos primordiais:
(1)   Avaliar se um risco previsto, de fato, ocorre;
(2)  Garantir que os passos de reversão definidos para o risco estejam sendo adequadamente aplicados e
(3)   Coletar informações que possam ser usadas em analises de risco futuras.
Outra tarefa da monitoração dos riscos é tentar atribuir “culpa” ao longo do projeto: qual risco causou 
quais problemas.

 

 

2.6. Estudo de Viabilidade
            
          Na verdade, todos os projetos são viáveis – desde que tenham ilimitados recursos e tempo infinito! 
Infelizmente, o desenvolvimento de um sistema baseado em computador é afetado pela escassez de 
recursos e datas de entrega críticas (se não absolutamente irrealísticas). Tanto é necessário como prudente 
avaliar-se a viabilidade de um projeto o mais cedo possível. Tempo, dinheiro e esforços podem ser 
poupados se um sistema mal concebido for reconhecido logo na fase de definição.
          A viabilidade e a análise de riscos são relacionadas de muitas maneiras. Se o risco do projeto for 
grande, a viabilidade de se produzir um software de qualidade é reduzida. Durante o trabalho de 
engenharia de sistema, entretanto, concentre sua atenção em quatro áreas de interesse fundamentais:
Viabilidade econômica. Uma avaliação do custo de desenvolvimento confrontada com a renda ou 



benefício últimos derivados do sistema desenvolvido.
Viabilidade técnica. Um estudo da função, do desempenho e das restrições que possam afetar a 
capacidade de se conseguir um sistema aceitável.
Viabilidade legal. Uma determinação de qualquer infração, violação ou responsabilidade legal que possa 
resultar do desenvolvimento do sistema.
Alternativas. Uma avaliação das abordagens alternativas ao desenvolvimento do sistema.
          Um estudo da viabilidade não tem razão de ser para sistemas em que a justificação econômica seja 
óbvia, os riscos técnicos sejam baixos, poucos problemas jurídicos sejam esperados e não exista nenhuma 
alternativa razoável. Entretanto, se faltar qualquer uma das condições precedentes, o estudo deve ser 
realizado.
          A viabilidade legal abrange uma ampla variedade de preocupações que inclui contratos, 
responsabilidade legal, violação e uma infinidade de outras armadilhas muitas vezes desconhecidas do 
pessoal técnico.
          O estudo da viabilidade é revisto primeiramente pelo gerente de projetos (para avaliar a 
confiabilidade do conteúdo) e pela administração superior (para avaliar o status do projeto). O estudo 
deve resultar numa decisão de prosseguir/não prosseguir.
 
 

2.6.1. Análise Econômica 

 
          A justificação econômica geralmente é a consideração “primária” para a maioria dos sistemas. Na 
análise econômica as informações mais importantes estão contidas na analise de custo-benefício – uma 
avaliação da justificativa econômica para um projeto de sistema baseado em computador. A análise de 
custo-benefício delineia os custos para o desenvolvimento do projeto e compara-os com os benefícios 
tangíveis e intangíveis do sistema.
          A análise de custo-benefício é dificultada por critérios que variam de acordo com as características 
do sistema a ser desenvolvido, pelo tamanho relativo do projeto e pelo retorno sobre o investimento 
esperado, desejados como parte do plano estratégico de uma empresa. Além disso, muitos benefícios 
derivados dos sistemas baseados em computador são inatingíveis (por exemplo, melhor qualidade de 
projeto mediante a otimização iterativa, maior satisfação do cliente por meio do controle programável e 
melhores decisões empresariais mediante dados de vendas previamente analisado).
          Os benefícios de um sistema novo são sempre determinados em relação ao modo de operação 
existente. Como exemplo, consideremos um sistema XLS – projeto auxiliado por computador – que 
substituirá elementos de um processo de projeto manual. O analista de sistema deve definir as 
características mensuráveis do sistema existente (projeto manual) e do sistema proposto (XLS). Fixando o 
tempo para produzir um cálculo matemático complexo (t-calculo) como umas das muitas quantidades 
mensuráveis, o analista descobre que uma redução de quatro para um em termos de t-calculo se originará 
do sistema XLS. Para quantificar esse benefício ainda mais, os seguintes dados são determinados:
 
t-calculo, tempo médio de calculo = 4 horas
d, custo por hora de calculo = R$20,00
n, número de cálculos por ano = 8.000
p, porcentagem de cálculos a ser feita no sistema XLS = 60%.
 
          Conhecendo-se os dados acima, uma estimativa das economias de custo anuais – o benefício – pode 
ser determinada: Economias de custo tempo de desenho = redução x t-calculo x n x c x p = R$96.0000 
por ano.
          Outros benefícios tangíveis provenientes do novo sistema seriam tratados de forma semelhante. Os 
benefícios intangíveis (por exemplo, melhor qualidade de projeto e moral mais elevado dos empregados) 
podem ter valores atribuídos em dinheiro ou ser comentados para dar sustentações a uma recomendação a 
ser encaminhada, se isso for indicado.
          Somente despendendo tempo para avaliar a viabilidade é que reduziremos as chances de extremo 
embaraço nas últimas etapas de projeto de um sistema. O esforço gasto numa analise de viabilidade que 
resulte no cancelamento de um projeto proposto não é um esforço perdido.



 
 

2.6.2. Análise Técnica 

 
          Freqüentemente, a viabilidade técnica é a área mais difícil de ser avaliada nesta etapa do estudo de 
viabilidade. Uma vez que os objetivos, as funções e o desempenho são um tanto vagos, qualquer coisa 
parece possível se forem feitas as pressuposições corretas. É fundamental que o processo de análise e 
definição seja conduzido paralelamente à avaliação da viabilidade técnica. Entre as considerações que 
normalmente são associadas à viabilidade técnica incluem-se:
 
Riscos de desenvolvimento. O sistema pode ser projetado de forma que a função e o desempenho 
necessários sejam obtidos dentro das restrições reveladas durante a análise?
Disponibilidade de recursos. Existe um pessoal competente à disposição para desenvolver o sistema em 
questão? Os demais recursos necessários (hardware e software) estão à disposição para a construção do 
sistema?
Tecnologia. A tecnologia progrediu para um estado que suporte o sistema?
          Durante a análise técnica, o analista os méritos técnicos da concepção do sistema e, ao mesmo 
tempo, coleta informações adicionais sobre desempenho, confiabilidade, manutenibilidade e capacidade 
de reutilização. Em certos casos, essa etapa da análise de sistemas também inclui uma quantidade limitada 
de pesquisa e projeto.
          A análise técnica inicia-se com uma avaliação da viabilidade técnica do sistema proposto. Quais 
tecnologias são exigidas para executar a função e o desempenho do sistema? Quais materiais, métodos, 
algoritmos ou processos novos são exigidos e qual é o risco de desenvolvimento dos mesmos? Como 
essas questões tecnológicas afetarão o custo?
          As ferramentas disponíveis para a análise técnica derivam das técnicas de modelagem e otimização 
matemáticas – probabilidade e estatística, teoria das filas e teoria do controle – só para citarmos algumas 
fontes. É importante observar, entretanto, que a avaliação analítica nem sempre é possível. A modelagem 
seja matemática ou física é um mecanismo efetivo para a análise técnica de sistemas baseados em 
computador.
          Os resultados obtidos da análise técnica formam a base para outra decisão de prosseguir/não 
prosseguir com o sistema. Se os riscos técnicos forem graves, se os modelos indicarem que a função ou o 
desempenho desejados não podem ser obtidos, se as peças não se encaixarem completamente de forma 
harmoniosa – o negócio é voltar para a prancheta de projeto.
 
 

2.6.3. Análise de Custo/Benefício

 
          As técnicas de cálculo do custo/benefício compõem uma importante parte do esforço de análise de 
qualquer sistema. Seu objetivo é demonstrar aos usuários do novo sistema, bem como a outros grupos de 
diretores da empresa, que os benefícios do novo sistema excedem os custos esperados.
          Como gerente de projeto, não é da sua competência insistir em que deva ser efetuado um calculo de 
custo/benefício; afinal de contas, o sistema é do usuário, e se ele quiser construí-lo sem justifica-lo, é 
prerrogativa dele. Entretanto, é uma boa idéia descobrir se foi feito um cálculo de custo/benefício para o 
projeto e, caso afirmativo, se ele é razoável. Se não existir esse estudo, ou se os benefícios forem muito 
vagos, você deve compenetrar-se de que o projeto é vulnerável.
 

2.6.4. Análise de Custos

 
          O objetivo desta atividade é, naturalmente, calcular antecipadamente todos os custos associados ao 
sistema – não somente o custo de construir o sistema, mas também o custo de sua instalação, operação e 



manutenção, bem como os custos agregados.
 

 

2.6.4.1. O Custo da Construção do Sistema

 

          Você não só precisa calcular o custo dos programadores e dos analistas de sistemas, mas também o 

de todas as outras pessoas envolvidas no desenvolvimento do sistema:

•   
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