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RESUMO

 

 

 

Nos últimos anos, a preocupação dos gerentes de software em busca de eficiência para administrar 

um projeto, seu dimensionamento, estimas de prazos, recursos, custos e controle de cronograma, vem 

crescendo. Isto porque, a grande maioria dos projetos de desenvolvimento de software termina fora do 

prazo (ou nem acaba) e , geralmente, não cumpre o orçamento. Um dos motivos que leva a esta realidade 

é a falta de métricas de avaliação e acompanhamento dos projetos. A análise de pontos por função é uma 

dessas métricas. Uma das mais utilizadas atualmente. Baseia-se na visão do usuário. contabilizando dados 

e funções.

 

A técnica de Análise de Pontos por função tem como objetivo medir indiretamente o “tamanho” 

do software e o processo pelo qual ele foi desenvolvido, ao invés de contar número de linhas se preocupa 

na funcionalidade e utilidade do programa em relação ao usuário.

 

A implantação de modelos de Qualidade tais  como, Normas ISO 9000, CMM, Gerência pela 

qualidade total, visando a melhoria contínua do Processo, necessita do estabelecimento de Indicadores 

Gerais, estes devem ser baseados em dados quantitativos obtidos através da combinação de métricas de 

software com outros atributos essenciais  para a gerência de projetos. 
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1 INTRODUÇÃO
 

 

O  gerenciamento  do  desenvolvimento  de  um  software deve  ser  auxiliado  pela  utilização  de 

métricas que permitam a mensuração do projeto e consequentemente a  geração de sua estimativa de 

prazo, custo e recursos.  Segundo Tom De Marco [2], “Não se consegue controlar o que não se pode 

medir”. 

 

O objetivo de aplicar medições no planejamento do projeto está associado aos seguintes aspectos [9]:  

 

Estimar consistentemente o tamanho previsto do software;

Estimar consistentemente o esforço previsto para o projeto;

Estimar consistentemente o custo do projeto;

Estimar consistentemente outros atributos do processo, tais como, o número de defeitos esperados.

 

Para tanto é necessário realizar o planejamento do projeto com qualidade, o que significa realizar 
estimativas confiáveis e que possibilitem controlar e monitorar o processo de desenvolvimento, buscando 
a manutenção da produtividade nos níveis previstos e removendo os defeitos introduzidos no projeto o 
mais cedo possível, reduzindo assim o esforço de retrabalho e possibilitando um controle efetivo sobre o 
orçamento.



 

A Análise de Pontos por Função é uma técnica utilizada para medir o tamanho de um software, baseando-
se na quantificação da funcionalidade executada pela aplicação do ponto de vista do usuário. Entretanto, 
essa medida por si só não é suficiente para um gerente administrar o projeto. É necessário que esta seja 
utilizada em conjunto com medidas fundamentais, tais como indicadores de qualidade, de produtividade, 
financeiros, entre outros afim de produzir métricas normalizadas.

 

Existem diversas técnicas de medição de software, mas a Análise de Pontos por Função vem ganhando 
adeptos em vários países e também no Brasil, por ter a abordagem de funções e características do 
software sob o ponto de vista do que ele faz para o usuário, num enfoque empresarial e não técnico.

 

A Análise de Pontos por Função pode ser usada em várias fases do ciclo de vida do desenvolvimento, 
inclusive para manutenção de software, e independente de plataforma tecnológica.  No entanto, as 
práticas de contagem dos Pontos por Função, se utilizam de um processo trabalhoso de levantamento de 
dados e de cálculos, o que requer o emprego de um sistema para viabilizar o seu uso.  

 

Esse sistema além de fornecer o tamanho do software em Pontos por Função, deve fornecer também 
outras medidas gerenciais decorrentes e necessárias para o projeto, tais como: produtividade da equipe e 
plataforma, esforço de desenvolvimento, comparação de produtividade, históricos, e outras.

 

Essas medidas são fundamentais ao processo de qualidade na gestão de desenvolvimento. O método  de 
qualidade CMM (Capability Maturity Model), que abrange práticas para planejamento, engenharia e 
gestão do desenvolvimento de software que, quando seguidas, melhoram a habilidade da organização.

 

A finalidade deste trabalho é produzir um texto que descreva a aplicatibilidade da Análise de Pontos por 
Função, aplicando os pontos conceituais e suas técnicas de funcionamento.

 

O capítulo II descreve O Gerenciamento e qualidade dos Projetos de Desenvolvimento de Software.

 

O capítulo III aborda as métricas de apoio e gerência de projetos de Software.

 

O capítulo IV abrange a Técnica de Análise de Pontos por Função.

 

O capítulo V é feito um estudo de caso de um sistema  em desenvolvimento aplicando a técnica de 
Análise de Pontos por Função.

 



 E por fim, o capítulo VII conclui todo trabalho.

 

A finalidade deste trabalho é produzir um texto que descreva a aplicabilidade da técnica de Pontos por 
Função associada a um estudo de caso da  contagem de Pontos por Função de um projeto em 
desenvolvimento. 



 

 

 

 

 

 

2 GERÊNCIA  E QUALIDADE DE PROJETOS 
DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

 

 

Gerência de Projetos, conhecida também como Administração de Projetos, é a parte da Ciência  

da  Administração  que  está  voltada  ao  planejamento  e  controle  de  projetos.  O planejamento  do 

projeto  está  ligado ao  estabelecimento  de  objetivos  e  metas,  a  definição  do  que  e  como deverá  ser 

realizado,  e  com que  recursos  serão  realizados.  Ao  controle  do  projeto,  cabe  a  função  de  medir  o 

progresso e performance deste, utilizando-se de um sistema lógico previamente estabelecido. Sempre que 

houver necessidade, deverão ser tomadas ações de ordem corretiva. Devido a estes aspectos, as vantagens 

obtidas com um projeto bem gerenciado, referem-se a execução deste de acordo com o estabelecido no 

planejamento, e, um bom planejamento, implica em custos e prazos menores [22].

 

Segundo Ricardo Viana Vargas [26], “projeto é um empreendimento único, não repetitivo, de duração 
determinada, formalmente organizado e que congrega e aplica recursos múltiplos e finitos visando o 
cumprimento de objetivos pré-estabelecidos”.  

 

Um Projeto é um empreendimento com começo e fim definidos, dirigido por pessoas, para 

cumprir metas estabelecidas dentro de parâmetros de custo, tempo e qualidade. A Gerência de Projetos é 

a combinação de pessoas, técnicas e sistemas necessários à administração dos recursos indispensáveis ao 

objetivo de atingir o êxito final do projeto [8].

 

 

Atualmente, o maior desafio dos gerentes de projetos é desenvolver novos métodos inovadores para a 
realização das atividades de planejamento e controle.



 

O progresso e os resultados dos projetos podem ser avaliados por Indicadores. Estas avaliações 

devem  levar  em  consideração  os  seguintes  fatores  críticos:  qualidade,  produtividade,  métodos, 

ferramentas,  tecnologia,  tempo  (prazo),  custo  (esforços  e  recursos  gastos)  e,  em  alguns  casos, 

desempenho operacional.

 

Estes fatores  e suas relativas importâncias devem ser as maiores preocupações do gerente de projetos, 
pois eles constituem um foco para a melhoria contínua do processo.

 

 

2.1 Características de um Projeto

 

As seguintes características devem ser consideradas para compreender com precisão o que constitui um 
projeto [22]:

 

§         Deve possuir um início e um fim – todo projeto deve possuir um cronograma com as 

suas datas e atividades iniciais e finais, estando este cronograma acertado entre as partes envolvidas; 

§         Utiliza-se de recursos múltiplos e finitos – os recursos utilizados podem variar em 

espécie: materiais, humanos e financeiros;

§         Possui um objetivo – deve-se explicitar claramente o alvo a ser atingido;

§         Seu progresso pode ser medido – o projeto pode ser avaliado através da utilização de 

ferramentas e mecanismos adequados, os quais irão demonstrar como está o seu andamento;

§         Deve possuir um líder e uma equipe – é necessário que haja um responsável que 

administre o projeto e um grupo de pessoas envolvidos no projeto, podendo esta responsabilidade ser 

dividida entre vários líderes, de acordo com o tipo e o tamanho do projeto a ser desenvolvido;

§         Deve ser planejado – um projeto deve ser submetido a um processo de planejamento 

de como e com que recursos e prazos será realizado;



§         Seu progresso deve ser medido – utilizando-se ferramentas e mecanismos adequados, 

é possível gerar informações que permitam avaliar o andamento do projeto;

§         Seu desempenho deve ser revisto e comparado com o plano – com base na avaliação 

sobre o andamento do projeto, deve haver uma verificação desta com o plano definido, a fim de 

constatar eventuais desvios que esteja ocorrendo;

§         Ele coexiste com outros projetos, porém difere destes – vários projetos podem estar 

sendo desenvolvidos ou executados ao mesmo tempo, tendo relacionamentos uns com os outros ou 

não, porém, cada um deverá manter as suas características próprias, sem perder sua identidade;

§         É afetado por forças internas e externas, as quais devem ser identificadas e 

encaminhadas – todo projeto poderá sofrer influências externas ou até mesmo vindas de si próprio. 

Estas influências devem ser detectadas e, posteriormente, deverão ser encaminhadas para uma 

possível solução;

§         É diferente de tudo que já foi feito antes – no mínimo porque o tempo e o ambiente 

mudaram.

 

 

2.2 Estimativas dentro de um Projeto

 

Uma das tarefas mais cruciais para um gerente de projeto é a elaboração de estimativas de esforço 

de desenvolvimento, prazo e custo de um projeto de sistemas. Uma das máximas em Gerência de Projetos 

é que: “negociar prazos e recursos para um projeto sempre deve acontecer no início do seu planejamento, 

jamais no meio ou no fim do projeto” [9]. Isto significa que os argumentos necessários para a revisão de 

prazos, durante a execução de um projeto, ficam frágeis quando não se estimou adequadamente esforço, 

prazos e custos quando iniciou a elaboração do Plano de Trabalho do projeto.

 

Para auxiliar o gerente de projetos existem muitos métodos de estimativas para estes, 

proporcionando uma maior qualidade no desenvolve-los, tais como Locs, Método Halstead, Cocommo, 

Método Histórico da Instalação, Método Feature Points e Bang.



 

 

2.3 Qualidade no Desenvolvimento de Sistemas

 

 A Qualidade de Software pode ser definida como um conjunto de propriedades de software a serem 
satisfeitas em determinado grau, de modo a satisfazer as necessidades de seus usuários [1].

 

A maioria das fases de Engenharia de  Software, como as metodologias de desenvolvimento de 

software e as técnicas de programação e testes, são inerentemente qualitativas. Mas os problemas do 

desenvolvimento do  software não são exclusivamente qualitativos. Existem também vários problemas 

quantitativos, como o tempo estimado de duração do projeto, o custo, a alocação de recursos e o esforço 

gasto. 

 

A qualidade de um sistema não significa apenas um aplicativo sem erros. Um software de qualidade deve 
possuir as seguintes  características [2]:

§         Funcionalidade: as funções devem ser as desejadas pelo usuário final;

§         Tempestividade: no prazo desejado pelo usuário;

§         Confiabilidade: funciona corretamente;

§         Manutenibilidade: facilidade de alteração;

§         Amigabilidade: facilidade de utilização;

§         Disponibilidade: estar disponível quando necessário.

 

No ciclo de desenvolvimento de sistemas, existem estudos na área que estimam que um certo defeito tem 

o custo de correção crescendo exponencialmente com o passar do tempo e o avanço no ciclo de 

desenvolvimento. A tabela a seguir sugere o custo de correção do problema com o passar das fases:   

 



Tabela 2.1 - Custo de Correção

Fases Multiplicador  

 Levantamento 1

 Análise 5

 Desenho 10

 Codificação 25

 Testes 50

 Implantação 100

Fonte: Software Engineering Institute (1993).[2]

 

 

 

2.4 Principais Fatores que influenciam a qualidade de Sistemas

 

No desenvolvimento de projetos, alguns fatores influenciam fortemente a qualidade de um sistema [2]:

§         Pessoal inexperiente: a inexperiência pode ser em desenvolvimento, no hardware 

utilizado ou ainda no software;

§         Cronograma irreal:  prazos políticos  ou definidos sem consistência  técnica vão 

pressionar negativamente o pessoal da área de desenvolvimento obrigando a entrega de um sistema 

com qualidade duvidosa;

§         Gerência inexperiente: um gerente que não domine tecnicamente o processo de 

desenvolvimento ou que não esteja familiarizado com a gerência de projetos terá muitas chances de 

tropeçar na condução do projeto e, consequentemente, entregar um produto final sem qualidade;

§         Falta de metodologia de gerenciamento de projetos: a ausência de um processo 

definido para o desenvolvimento de sistemas e consequentemente, seu  gerenciamento, pode gerar 

uma  falta  de  padronização  e  uma  maior  possibilidade  de  se  excluir  determinados  processos 

ocasionando perda de qualidade e facilitando a inclusão de falhas;



§         Falta  de  planejamento  da  fase  de  testes:  o  avanço  no  desenvolvimento  do 

aplicativo e consequentemente, a pressão pela sua colocação em produção fazem com que a fase de 

testes não possua um planejamento e execução adequados, evitando que falhas sejam detectadas e 

resultando em um produto sem a devida depuração.

 

 

2.5 Satisfação do Cliente

 

A qualidade alinha o negócio com as necessidades e expectativas, presentes e futuras dos clientes. 

A antiga definição de qualidade sugeria que era suficiente atingir as exigências do cliente, entretanto nos 

dias  de  hoje  exige-se  que  não  apenas  atinja  suas  necessidades,  mas  os  surpreenda,  superando  suas 

expectativas. 

 

A satisfação dos cliente possui diversos aspectos, sendo que os principais são [2]:

§         Qualidade: conformidade para com as exigências válidas do cliente;

§         Custo: o mais baixo possível, conforme as exigências válidas do cliente;

§         Distribuição: disponibilidade e confiabilidade dos sistema de informação onde e 

quando for exigido;

§         Entrega: pontualmente.

 

 

2.6 Componentes da Qualidade

 

O Gerenciamento da Qualidade Total possui três componentes-chave: planejamento, resolução de 

problemas e gerenciamento de processos [1]. Numa análise sucinta, pode-se dizer que a qualidade começa 

com as exigências do cliente (a voz do cliente) e termina com o cliente satisfeito. 

 



O Planejamento da Qualidade identifica em um nível superior, as exigências dos clientes com 

relação à qualidade dos sistemas de  software – confiabilidade, ciclo de vida, taxa de defeitos e custos. 

Este  planejamento  é  liderado  pela  alta-gerência,  avaliando  a  “voz  do  cliente,  do  negócio  e  dos 

empregados”, através de levantamentos, grupos focais, e outros instrumentos de coleta de dados. Assim, a 

alta-gerência  identifica  entre  três  e  cinco  das  principais  preocupações  de  seus  cliente  (incluindo  os 

funcionários), negociando com as hierarquias gerenciais para estabelecer metas, alvos e planos para a 

obtenção de melhoramentos excepcionais em cada uma destas áreas de satisfação do cliente.

 

A Resolução de Problemas,  onde se começa a melhorar a satisfação do cliente eliminando as 

causas básicas dos problemas no seu trabalho. Analistas de 

exigências identificarão as causas básicas das exigências inexistentes ou incorretas,  e os analistas de 

projetos identificarão as causas básicas da ausência, dos erros, ou das dificuldades  de interpretação das 

especificações dos programas. Programadores identificarão as causas básicas da codificação dos erros e 

defeitos e os testadores identificarão as causas básicas dos bugs não capturados em sua rede de casos 

teste.

 
 

2.7 Indicadores de Qualidade 

 

Ao iniciar um programa de métricas, é importante definir indicadores para monitorar a qualidade e a 
produtividade [2]. Pode-se dividir os indicadores de qualidade em três segmentos principais: Qualidade 
Técnica, Qualidade Processual e Qualidade Financeira.

 

2.7.1 Qualidade Técnica

 

Os indicadores de qualidade técnica basicamente analisam a aplicação através da quantidade de 
erros/falhas ocorridas em relação ao tempo e em relação aos Pontos por Função.  Os principais 
indicadores são [2]:

 



§         Taxa de estabilidade de uma aplicação: este indicador compara, em cada período 

de  tempo,  a  quantidade  de  defeitos  ocorridos  divididos  pelos  milhares  de  pontos  por  função da 

aplicação;

§         Taxa de defeitos por aplicação: este indicador analisa, dentro de um período de 

tempo, a quantidade de defeitos divididos pela quantidade de pontos por função de cada aplicação. 

Normalmente o período contabilizado é de um semestre ou um ano.

§         Defeitos  por  pontos  por  função  instalados:  este  índice  mede a  quantidade  de 

defeitos ocorridos mensalmente por cada mil pontos por função instalados;

§         Taxa de defeitos por fonte: este indicador mostra percentualmente em que fase do 

ciclo de desenvolvimento de sistemas foi introduzido o erro que gerou o   problema, se a falha foi 

decorrente da má qualidade de dados ou ainda por problema de operação.

 

2.7.2 Qualidade Processual

 

Os  indicadores  de  qualidade  processual  refletem  basicamente  a  aderência  da  aplicação  às 

especificações do usuário final, em termos de funções e expectativas. O objetivo é a visão do usuário 

final.  Alguns  destes  índices  são  identificados  através  de  pesquisas  realizadas  junto  aos  usuário, 

consequentemente são avaliações subjetivas. Fatores externos podem afetar os resultados. O momento 

que o usuário está vivendo pode influenciar sua avaliação real. Os principais indicadores são [2]:

 

 

§         Amigabilidade: este índice identifica a satisfação do usuário com a facilidade de 

uso do sistema. É obtido através de pesquisa, realizada semestral ou anualmente, entre os principais 

usuários de cada aplicação;

§         Usabilidade mensal: este índice é criado através da comparação do tempo total em 

que o aplicativo esteve disponível, dividido pelo tempo total em que o usuário normalmente utiliza o 

sistema. O log do sistema é uma fonte de informação para este índice.

§         Índice de satisfação geral: este índice é preparado através de pesquisa junto aos 

usuários finais e mede a satisfação do usuário com cada aplicativo.



 

2.7.3 Qualidade Financeira

 

Este tipo de qualidade é medido através da aderência do ciclo de desenvolvimento de sistema 

utilizado na criação da aplicação comparando com o ciclo de desenvolvimento de sistema padronizado 

pela empresa. Devem ser definidos os critérios mais importantes de acordo com a cultura da área de 

informática da empresa. Os principais indicadores são [2]:

 

§         Aderência aos esforços previstos: o objetivo deste indicador é comparar o prazo 

estimado e o prazo real  para cada ciclo de desenvolvimento de um certo projeto.  Este  indicador 

auxilia a melhorar a quantidade das estimativas;

§         Aderência a recursos: o objetivo deste indicador é comparar os recursos previstos 

com os  recursos  utilizados,  em quantidade  de  homem/mês,  em cada  uma  das  fases  do  ciclo  de 

desenvolvimento de sistemas de um certo projeto.

§         Aderência aos padrões: este indicador representa o número total de itens de dados 

utilizados na aplicação em comparação com a quantidade dos mesmos registrados no dicionário de 

dados.

 

 

 

 

 

2.8 CMM

 

O CMM (Capability Maturity Model ou Modelo de Maturidade Capacitada) é um modelo para 

avaliação do processo de desenvolvimento de software. Surgiu durante a década de 1980 como um 

modelo para avaliação de risco na contratação de empresas de software pela Força Aérea Norte-

Americana, que desejava ser capaz de avaliar os processos de desenvolvimento utilizados pelas empresas 

que concorriam em licitações, como indicação da previsibilidade da qualidade, custos e prazos nos 

projetos contratados [25].



 

O modelo abrange práticas para planejamento, engenharia e gestão do desenvolvimento de 

software que, quando seguidas, melhoram a habilidade da organização em atender metas para custos, 

cronograma, funcionalidade e qualidade do produto. O CMM fornece às organizações uma direção sobre 

como ganhar controle de seu processo de desenvolvimento de software e como evoluir para uma cultura 

de excelência na gestão de software. Está baseado em quatro conceitos:

 

§         A evolução é possível e leva tempo;

§         As fases de maturidade de processo são distinguíveis;

§         A evolução implica que algumas coisas devem ser feitas antes das outras;

§         A maturidade desmoronará a menos que seja sustentada.

 

Os processos de software das empresas são classificados pelo CMM em cinco níveis em relação a 
maturidade da organização, são eles:

 

 

 

 

Tabela 2.2 - Os 5 níveis de CMM [25]

Nível CMM
Descrição

1 – Inicial O processo de desenvolvimento é desorganizado e até  caótico. 

Poucos processos são definidos e o sucesso depende de esforços 

individuais e heróicos.

2 – Repetível Os  processos  básicos  de  gerenciamento  de  projeto  estão 

estabelecidos  e  permitem  acompanhar  o  custo,  cronograma  e 

funcionalidade.  É  possível  repetir  o  sucesso  de  um  processo 

utilizado anteriormente em outros projetos similares.

3 – Definido Tanto as atividades de gerenciamento quanto de engenharia do 

processo  de  desenvolvimento  de  software estão  documentadas, 



padronizadas e integradas em um padrão de desenvolvimento da 

organização. Todos os projetos utilizam uma versão aprovada e 

adaptada do processo padrão de desenvolvimento de software da 

organização.

4 – Gerenciado São  coletadas  medidas  detalhadas  da  qualidade  do  produto  e 

processo  de  desenvolvimento  de  software.  Tanto  o  produto 

quanto o processo de desenvolvimento de software são entendidos 

e controlados quantitativamente.

5 – Otimizado O melhoramento contínuo do processo é conseguido através de 

um “feedback” quantitativo dos processos e pelo uso pioneiro de 

idéias e tecnologias inovadoras.

 

Esta estrutura de maturidade do processo deve ser utilizada com uma metodologia de avaliação e 

gerência. A avaliação ajuda uma organização a identificar seu status de maturidade específico e, uma vez 

que sua posição de maturidade seja definida,  a  organização pode concentrar-se naqueles itens que a 

ajudarão a avançar para o próximo nível.

 

 

 

 

 

 

 

2.9 ISO 9000

 

A ISO 9000 é  um sistema normativo internacional  de gerência da Qualidade assegurada.  Ela 

estabelece a estrutura e os processos organizacionais para assegurar a produção de bens e serviços que 

atendam a  níveis  de  qualidade  pré estabelecidos  para  os  clientes  de uma empresa.  A ISO tem uma 

característica própria que é a de poder se adequar a qualquer tipo de organização [34].

 

As normas ISO 9000 são produzidas por um consenso de fidelidade com o intuito de criar um 

padrão global de qualidade para produtos e serviços. O conjunto de normas forma um  SGQ – Sistema de 



Gestão da Qualidade. O principal objetivo da ISO é facilitar o comércio internacional  através de um 

conjunto de normas de orientação sistêmica e internacional. 

 

 

2.10 Conclusão

 

O Gerenciamento  do  desenvolvimento  de  um  software  deve  ser  auxiliado  pela  utilização  de 

métricas que permitam a mensuração de um projeto e consequentemente a geração de uma estimativa de 

prazo, custo e recurso.

 

Para  estimar  prazos,  viabilidade,  custos  de  um projeto  é  necessário  primeiramente  avaliar  o 

tamanho do projeto. Além do tamanho do aplicativo, algumas variáveis interferem no processo.

 

A  medição  do  Software  é  muito  importante  bem  como  os  indicadores  gerenciais  para  a 

implantação.  A  busca  da  melhoria  do  Software  vem  crescendo,  devido  as  premiações  Nacionais  e 

Internacionais, os modelos e qualidade adotados no desenvolvimento vem aumentando.



 

 

 

 

 

 

3 MÉTRICAS DE APOIO A GERENCIA DE 
PROJETOS DE SOFTWARE
 

 

            Historicamente, os gerentes de informática preocupam-se em poder medir o tamanho de um sistema 

antes de desenvolvê-lo. Diante disso, foram criados alguns métodos. 

 

As métricas de software são utilizadas para medir atributos específicos de um produto de software, ou de 
um processo de desenvolvimento de software. Pode ser utilizada para derivar uma base para estimativas, 
para acompanhar o progresso dos projetos, para determinar a complexidade relativa, para ajudar a 
entender quando se consegue alcançar um estado desejado de qualidade, para analisar defeitos e para 
validar experimentalmente as melhores práticas. As métricas ajudam a tomar melhores decisões.

 

 

3.1 Ciclo de vida do Desenvolvimento de Software

 

O ciclo de vida de um Software são diversas fases pelas quais ele passa desde o seu surgimento até 

a o momento no qual ele não será mais útil. 

 

O ciclo de vida requer uma abordagem de princípios seqüenciais ao desenvolvimento do software, 

que se inicia no nível do sistema e avança ao longo da análise, projeto, codificação, teste e manutenção.  

Modelado em função do ciclo de engenharia convencional, o paradigma do ciclo de vida abrange as 

seguintes atividades:[22] 



 

 



§         Análise e engenharia de sistemas:  Uma vez que o 

software sempre faz  parte de um sistema amplo, o trabalho 

inicia-se com o estabelecimento dos requisitos para todos os 

elementos do sistema e prossegue com a atribuição de certo 

subconjunto desses requisitos ao software. Essa visão do sistema 

é essencial quando o software deve fazer interface com outros 

elementos, tais como hardware, pessoas e banco de dados. A 

análise e engenharia de sistemas envolve a coleta dos requisitos 

em nível do sistema, com uma pequena quantidade de projeto e 

análise de alto nível.

 

§         Análise de requisitos de software:  O processo de 

coleta de requisitos é intensificado e concentrado 

especificamente no software. Para entender a natureza dos 

programas a serem construídos, o engenheiro (“analista”)de 

software deve compreender o domínio da informação para o 

software, bem como a função, desempenho e interface exigidos. 

Os requisitos, tanto para o sistema como para o software, são 

documentados e revistos com o cliente.

 



§         Projeto:  O projeto de software é, de fato, um 

processo de múltiplos passos que se concentra em quatro 

atributos distintos do programa: estrutura de dados, 

arquitetura de software, detalhes procedimentais e 

caracterização de interface. O processo de feitura do projeto 

traduz as exigências numa representação do software que pode 

ser avaliada quanto à qualidade antes que a codificação se 

inicie. Como os requisitos, o projeto é documentado e torna-se 

parte da configuração do software.

 

§         Codificação: O projeto deve ser traduzido numa 

forma legível por máquina.  A etapa de codificação executa essa 

tarefa. Se o projeto for executado detalhadamente, a codificação 

pode ser executada mecanicamente.

 

§         Teste:  Assim que  o  código  for  gerado,  inciar-se-á  a  realização  de  testes  do 

programa. O processo de realização de testes concentra-se nos aspectos lógicos internos do software, 

garantindo  que  todas  as  instruções  tenham  sido  testadas,  e  concentra-se  também  nos  aspectos 

funcionais externos, ou seja, realizando testes para descobrir erros e garantir que a entrada definida 

produza resultados reais que concordem os resultados exigidos.

 

§         Manutenção: Indubitavelmente, o software sofrerá mudanças depois que for entregue 
ao cliente (uma possível execução é o software embutido). Ocorrerão mudanças porque erros foram 
encontrados, porque o software deve ser adaptado a fim de acomodar mudanças em seu ambiente 
externo ou porque o cliente exige acréscimo funcionais ou de desempenho. A manutenção de software 
reaplica cada uma das etapas precedentes do ciclo de vida a um programa existente, e não a um novo.

 



 

3.2 Principais Benefícios de um Programa de Métrica

 

Principais benefícios de um programa de métrica [2]:

§         Validação de ferramentas de software, tecnologias, metodologias e métodos através 

de comparação de resultados.

§         Identificação das práticas com melhor desempenho visando a sua propagação na 

empresa.

§         Melhorar a  gerência dos projetos

§         Qualificar níveis de performance atuais, em termos de: Produtividade, qualidade e 

custos.

§         Medir a satisfação do usuário em relação às soluções desenvolvidas e o processo de 

emprego.

§         Quantificar a contribuição da informática para atingir os objetivos empresariais.

§         Melhorar as estimativas de projetos, permitindo prever com maior primor e em fases 

iniciais do ciclo de desenvolvimento de sistemas.

§         Justificar necessidades de pessoal ou recursos.

§         Melhorar o processo de desenvolvimento e manutenção, através da análise de pontos 

fortes, pontos fracos, causas de problemas e custos de falhas.

§         Melhorar o relacionamento da informática com os usuários finais dos diversos 

departamentos.

§         Melhorar a qualidade dos contratos de terceirização.

 

 

3.3 Implantação de um programa de métricas

 

Os principais passos para implantação de um programa de métricas são[2]:



§         Avaliação da técnica:  Avaliar a opinião de funcionários treinados, verificar  os 

benefícios .

§         Aprovação: Criar um plano de implantação inicial do programa de métricas na 

empresa envolvendo benefícios e custos.

§         Definir plano de implantação detalhado:  Definição do grupo de métricas do qual 

farão parte membros da equipe de desenvolvimento, tal grupo será responsável pela implantação do 

programa de métricas. O plano de implantação deve abordar os custos de treinamento, consultoria, 

coleta de dados, tempo alocado, indicadores, padrões, entre outros. Deve descrever os objetivos e 

benefícios esperados em cada fase e o envolvimento esperado de cada participante.

§         Selecionar Indicadores: Definir indicadores para monitorar os objetivos que serão 

atingidos. Não monitorar apenas para ter números.

§         Definir medições e padronizá-las – Quem, Quando, Onde, O que, Como: Definir 

as medidas que serão feitas e padronizar as unidades de medidas, definir a forma de coleta de dados,  

armazenamento e análise da montagem dos indicadores. Definir um repositório para o armazenamento 

dos dados. Analisar as medidas mais importantes para suportar o programa de métrica, tais como:

∗        Esforço

∗        Cargos

∗        Custo

∗        Tamanho

∗        Defeitos

∗        Fases do ciclo de desenvolvimento de sistemas

∗        Tipos de manutenção

∗        Tipos de plataforma

∗        Tipos de linguagens

§         Definição  de  formulário:  Criar  um  formulário  simples  em  que  somente  as 

informações necessárias estejam definidas.

§         Treinamento: Definir e realizar o treinamento formal do pessoal técnico que será 



envolvido no programa de métricas.

§         Medir:  O  treinamento  prático  auxiliando  a  consolidação  e  padronização  na 

empresa e a identificação do tamanho do portfolio. Neste processo é sugerido o acompanhamento de 

um consultor externo para minimizar as dúvidas que inevitavelmente irão surgir.

§         Divulgação  dos  primeiros  resultados:  Mostrar  o  indicador  e  sua  evolução, 

procurando analisá-lo e interpretá-lo .

§         Revisão do programa: Após um certo período da implantação do programa, é 

necessário um revisão.

 

 

3.4 LOCs

 

            As primeiras tentativas de se medir o tamanho de um sistema levou em consideração as LOCs 

(Linhas de Código) [2]. Entretanto, a análise do tamanho de um sistema mostrou-se enganosa, ou seja, o 

fato de um sistema possuir um maior número de linhas de código que outro, não significa que seja mais 

complexo. 

 

            A primeira dificuldade diz respeito a tecnologia, pois não faz sentido comparar LOCs escritas em 

linguagens diferentes. Exemplificando, 10 linhas de código em Visual Basic é mais simples e fácil do que 

escrever 10 linhas de código em Assembler. Sem esquecer que provavelmente a funcionalidade provida 

por 10 linhas de código em Visual Basic é maior que o resultado obtido em Assembler. Assim, fica claro 

que os LOCs não permitem comparação entre programas escritos em linguagens diferentes. 

 

Além disso, uma determinada função pode ser codificada por um programador experiente em 200 

linhas de código, enquanto um inexperiente codificaria 400 linhas de código. Ou seja, mesmo utilizando a 

mesma linguagem, a diferença entre dois profissionais influencia no número de linha de código. 

 

É importante destacar que não é viável estimar o tamanho de um sistema utilizando LOCs, pois é 

preciso codificar o sistema. Assim, não pode ser utilizada para estimar prazos e custos de 



desenvolvimento.         

            

Muitas empresas utilizaram e ainda utilizam as linhas de código como medida de tamanho para o 

software que produzem. Sua utilização, entretanto, vem diminuindo devido às dificuldades já citadas, cujo 

impacto é ampliado pelo grande volume de mudanças na área da tecnologia.

 

 

3.5 Método Halstead 

 

            Visando medir o tamanho de um programa, Maurice Halstead, da Universidade de Purdue, 

desenvolveu uma técnica que se baseia no conceito de que a complexidade de um programa varia em 

função da quantidade de seus operandos (itens de dados) e operadores (comandos de linguagem). Assim, 

considera as características da linguagem de programação utilizada [2]. 

 

Suponha-se um conjunto de funções codificada paralelamente por dois profissionais (um sênior e 

outro trainee), onde o programador inexperiente utilizaria mais comandos e mais itens de dados para 

codificar uma mesma função, ou seja, o tamanho de sua solução seria maior privilegiando sua 

inexperiência. Na comparação ente programas escritos em linguagens diferentes, os benefícios são ainda 

menores.

 

Assim, apesar desta técnica manter uma certa consistência, não pode ser utilizada em estimativas, 

pois só tem sentido aplicá-la após a codificação do projeto, o que limita seus benefícios.

 

 

3.6 COCOMO  

 

Este método foi desenvolvido por Barry Boehm para estimar esforço, prazo, custo e tamanho da 



equipe para um projeto de software. O método foi desenvolvido a partir de uma amostra de 63 projetos 

concluídos, cobrindo áreas tais como: negócios, controle, científica, suporte e sistema operacional.

 

Existem três modelos neste método, que são [9]:

 

- COCOMO Básico: é uma versão aplicável à grande maioria dos projetos de software, de porte pequeno 

a médio, desenvolvidos in-house. Entretanto, as estimativas fornecidas pelo COCOMO Básico são 

limitadas, pois desconsideram alguns fatores como restrições de hardware, qualificação e experiência 

pessoal, uso de modernas técnicas e ferramentas e outros atributos do projeto.

-  COCOMO  Intermediário:  este  modelo  adiciona  as  deficiências  do  modelo  anterior, 

proporcionando estimativas mais acuradas.

-  COCOMO Detalhado: apresenta técnicas para estimar tanto em nível de módulo, quanto em 

nível de subsistema e sistema, individualizando, a cada fase do projeto, os atributos de custo.

O COCOMO categoriza os projetos de software em três tipos fundamentais:

- Modo Orgânico: caracteriza-se por equipes relativamente pequenas que desenvolvem sistemas num 

ambiente altamente “familiar” (in-house), onde a maior parte das pessoas engajadas no projeto tem 

experiência prévia com sistemas similares na organização. Caracteriza-se por algoritmo simples, prêmio 

relativamente baixo para término antes do prazo e projetos na faixa de 50.000 instruções-fontes;

- Modo Difuso: representa um estágio intermediário entre os modos orgânico e restrito, pois significa 

uma mistura das características dos dois modos. Neste modo, a equipe mescla grande e pouca experiência 

com a aplicação, pouca experiência com a tecnologia e o tamanho do software varia até 300.000 

instruções-fontes.

- Modo Restrito: a principal característica de projetos de software deste modo é a necessidade de operar 

conforme grandes restrições. O produto deve operar dentro de um contexto complexo de hardware, 

software, regras e procedimentos operacionais, como um sistema de transferência eletrônica de fundos ou 

um sistema de controle de tráfego aéreo. Estes tipo de projetos não tem a opção de modificar facilmente 

suas especificações, requerem altos custos de verificação e validação, contribuindo para baixar a 

produtividade e proporcionando valores altos para prêmio de término antes do prazo.

 



 

3.7 Método Histórico da Instalação

 

Este método baseia-se no registro histórico (real)  dos projetos de instalação.  Utiliza a  mesma 

classificação  adotada  pelo  COCOMO em termos  de  tipo  de  projetos  (orgânico,  difuso  e  restrito)  e 

tamanho, em KDSI (milhares de instruções fontes entregues), ou os Pontos por Função utilizados pelo 

método APF (Análise de Pontos por Função).

 

O Método Histórico da Instalação associa-se a quantidade de KDSI/Tipo de Projeto ou os Pontos 

por  Função  para  associar  ao  esforço,  prazo  e  equipe  efetivamente  consumidos,  tendo  em  vista  a 

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da instalação. Entretanto, para que este método funcione, é 

fundamental a atualização destas tabelas sempre que um projeto for concluído.

 

Assim, a utilização deste método é eficaz quando associada aos métodos COCOMO ou Análise de 

Pontos  por  Função,  pois  serve como base para  comparação e  análise  da efetividade dos  outros  dois 

métodos [10].

 

 

3.8 Método Feature Points (Pontos  Característicos)

 

            Esta técnica foi proposta no final dos anos 80 por Capers Jones e propunha analisar Algoritmos 

em complemento às funções básicas da técnica de Análise de Pontos por Função (arquivos, interface, 

entradas, saídas e consultas). Propunha algumas alterações como a diminuição do peso dos Pontos por 

Função dos arquivos [2].

 

 

3.9 Bang

 



Criada por Tom de Marco (conhecido como um dos "papas" da Análise Estruturada), permite medir total 

de um sistema desenvolvido e que é determinada a partir das funcionalidades descritas nas especificações 

formais. O algoritmo de baseia-se no cálculo de dados e funções, mas tem como inconveniente o fato de 

necessitar o anteprojeto para permitir o dimensionamento do sistema e posterior comparação [9].

 

 

 

 

3.10 McCabe

 

 

Proposta por Thomas McCabe, baseia-se a representação no fluxo de controle de um programa, 

definindo na complexidade ciclomática de um gráfico de um programa para um módulo. Esta pressupõe 

que a complexidade depende do número de decisões, é adicionável e correspondente ao número máximo 

de percursos linearmente independentes através de um programa, consiste em determinar o número de 

regiões num gráfico planar. Uma região pode ser representada como uma área incluída no plano do 

gráfico, onde o número de regiões é computado contando-se todas as áreas delimitadas e a área não 

delimitada fora do gráfico. Caso o número de decisões aumente com o número de caminho de decisão e 

laços, a métrica oferece uma medida quantitativa da dificuldade de fazer testes e uma indicação da 

confiabilidade final.[22]

 

Um estudo foi apresentado onde concluiu-se que a produtividade diminui de forma não linear, à 

medida que aumenta a densidade de pontos de decisão.[38] A métrica ciclomática pode ser usada para 

estimar custos a partir do desenho detalhado dos módulos. Alterações foram propostas no cálculo desta 

métrica no sentido de melhorar sua validade, sendo que o interesse apresentado pela mesma, levou a sua 

normalizada. 

 

Posteriormente McCabe definiu outras cinco métricas: complexidade da unidade real, 

complexidade essencial, complexidade do desenho de módulo, complexidade total e complexidade da 



integração. Estas métricas tem sido utilizadas para identificar e minimizar código não estruturado, decidir 

sobre o número de testes necessários para uma cobertura total das hipóteses de execução, eliminar lógica 

redundante e para restringir a complexidade de módulos produzidos a um nível aceitável.[38]

 

 

3.11 Métrica dos Nós
 

“É uma métrica proposta por Woodward que corresponde ao número de cruzamentos (nós) no 

desenho que traduz a seqüência de controle de execução num programa.”[38]

 

 

3.12 Métrica de Oviedo
 

É uma métrica de complexidade que é calculada a partir da soma ponderada de um métrica de 

controle de fluxo (número mínimo de percursos independentes) e uma métrica de utilização de dados.

 

Por ser uma métrica complexa, não fica claro perceber que atributo pretende medir, o que dificulta a sua 

interpretação e utilização. [38]

 

 

3.13 Métrica dos Fluxos de Informação
 

Proposta por Henry e Kafura supondo que os fluxos de informações na estrutura de um programa 

(interconectividade) é um medida da sua complexidade.



 

A métrica é calculada para quantificar a complexidade de cada procedimento ou módulo, da 

seguinte forma [38]:

Complexidade = comprimento * (fan_in * fan_out)

 

onde, “fan_in” é o número de parâmetros de entrada do módulo e “fan_out” o número de parâmetros de 

saída. 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 Conclusão

 

Em um processo de desenvolvimento de software é preciso medir custo, produtividade e qualidade 

não só do produto final, mas também de todo o processo.

 

Com a implantação de um sistema de coleta de métricas,  os desenvolvedores poderão avaliar 

melhor a sua produtividade e adaptabilidade ao processo de desenvolvimento e, com isso, estimar melhor 

o tempo necessário para executar cada tarefa.

 

A princípio, é necessário determinar o que se quer medir, afim de se definir como os dados serão 

coletados. Essas decisões devem ser compatíveis com o processo de desenvolvimento. Uma metodologia 

de métrica e estimativa não vai solucionar de imediato os problemas de um processo de desenvolvimento, 

no  entanto  esta  deve  ser  utilizada  para  tornar  possível  o  entendimento  do  processo,  para  facilitar  a 

previsão de suas fases e mostrar como controlá-las.

 



Estimar é necessário sim, mas com forte embasamento teórico e prático, mas estimar não é adivinhar.



 

 

 

 

 

 

 

4 ANÁLISE DE PONTOS POR FUNÇÃO
 

A técnica de Análise de Pontos por Função (APF) é um método padrão que procura definir o 

“tamanho” do que faz o software, independente de como possa ser produzido e implementado, sob o 

ponto de vista do usuário [31]. 

            

A Análise de Pontos por Função permite a melhoria do processo interno de desenvolvimento e 

profissionaliza a tomada de decisões de seus líderes [2]. 

 

 

4.1 História da Análise de Pontos por Função

 

Durante muitos anos, adotou-se formas de medir o tamanho de um sistema, através das quais os 

programas eram codificados e somente então poderiam ser mensurados. 

 

No ano de 1972, Maurice Halstead da Universidade de Purdue (EUA) começou a estudar uma outra 

alternativa, que consistia em registrar o número de operadores e operandos utilizados em cada programa. 

Esta técnica, posteriormente chamada Sistema Métrico de Halstead, permitia o cálculo do tamanho do 

programa e o esforço de programação. Independentemente da linguagem utilizada, esta técnica se baseava 

na sintaxe dos programas e não considerava o conteúdo dos mesmos. Além disso, seu processo era 

incompreensível para os usuários finais[9]. 



 

As duas técnicas citadas acima, devido ao fato de obrigarem que os programas fossem codificados 

primeiro, não permitiam estabelecer uma estimativa para projetos.

 

A pedido de um grupo de usuários IBM, pesquisadores do Serviço de Processamento de Dados da 

IBM começaram,  no  início  da  década  de  70,  a  analisar  centenas  de  programas,  com o  objetivo  de 

encontrar e isolar variáveis críticas, as quais determinam a produtividade da programação.

 

Descobriram então, que poderiam fundamentar a avaliação de um sistema, baseando-se na medição dos 

valores das funções executadas pelos programas, ao invés de tomar como padrão o volume ou 

complexidade do código dos programas [2].

 

Em 1979, Allan J. Albrecht (IBM), prosseguindo essas pesquisas, introduziu uma técnica de avaliação 

conhecida como Análise de Pontos por Função (FPA – Function Point Analysis) [20].  

 

No ano de 1986, foi criado o Grupo Internacional de Usuários da APF (IFPUG – International  

Function Point Users Group), que teve como tarefa a divulgação de informações e novas implementações 

da técnica aos seus associados [2].

 

A criação desta técnica causou uma revolução na engenharia de software pois, pela primeira vez 

na história, fatores importantes que afetam o software puderam ser medidos mais precisamente.

 

 

4.2 O que são Pontos por Função?

 

            Os Pontos por Função são uma unidade de medida utilizada para determinar o tamanho de uma 

aplicação. A técnica se baseia nas funções (do ponto de vista do usuário) executadas pela aplicação. O 

tamanho dos Pontos por Função não mede a produtividade ou o esforço do desenvolvimento, nem a 



forma como software é desenvolvido ou implementado e, sim, o tamanho do que o software faz. 

 

Dado um conjunto de requisitos de usuário, o tamanho funcional  do software será o mesmo, seja 

ele desenvolvido com a utilização de COBOL ou CLIPPER, usando desenvolvimento rápido de 

aplicações (RAD) ou métodos estruturados de desenvolvimento. O tamanho funcional de um software se 

baseia um uma avaliação padronizada dos requisitos lógicos do usuário [7].

 

 

4.3 Objetivos da Análise de Pontos por Função

 

O principal objetivo da APF é medir a funcionalidade de um software ou aplicativo, baseando-se 

primeiramente no desenho lógico,  de acordo com a perspectiva do usuário.  De acordo com Antônio 

Braga [2], destacam-se também os objetivos complementares, que são:

 

§         medir o desenvolvimento do sistema e sua manutenção, independentemente da 

tecnologia utilizada para a implementação, possibilitando a comparação de produtividade entre 

ambientes de desenvolvimento;

§         prover uma unidade padrão de medida de  software.  Essa unidade permitiria  a 

criação de métricas na área de produtividade e qualidade de software;

§         prover  um veículo  para  estimativas  de  desenvolvimento  de  sistemas.  Com o 

crescente  aumento  da  complexidade  dos  sistemas  e,  consequentemente,  dos  prazos  de 

desenvolvimento, é necessário estimar, cada vez mais cedo, os prazos para cada fase do ciclo de vida 

do desenvolvimento de sistemas;

§         ser consistente através de diferentes projetos e utilizando por diferentes empresas, 

permitindo que as empresas troquem informações visando à melhoria dos seus processos e produtos;

§         ser utilizável desde o início do ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema, 

onde não se tem ainda, todas as informações necessárias sobre o sistema, mas já precisa-se fazer 

estimativas de tempo, recursos e custos.            

 



 

4.4 Principais Benefícios

 

            A Análise de Pontos por Função tem como benefícios [2]:

 

§         dispor  uma  métrica  para  apoiar  a  análise  de  produtividade  e  qualidade  de 

software;

§         propiciar um fator de normalização para a comparação de sistemas;

§         ser uma ferramenta que determina o tamanho de um pacote, os custos e recursos 

envolvidos para o desenvolvimento e/ou manutenção de software, através da contagem dos Pontos por 

Função que este possui;

§           ser  uma ferramenta  de  auxílio  para  determinar  os  benefícios  que  um pacote 

aplicacional pode oferecer a uma empresa, através da contagem dos Pontos por Função que refletem 

suas necessidades;

§         possibilitar a implantação de um programa de métricas;

§         oportunizar  o  acompanhamento  da  qualidade  e  produtividade  visando  à 

otimização do processo de desenvolvimento de sistemas;

§         ser uma ferramenta para auxiliar a decisão entre a compra de um pacote ou o 

desenvolvimento do aplicativo na empresa.

 

 

4.5 IFPUG

 

            No início de 1986, um grupo de 12 pessoas se reuniu em Toronto para discutir experiências sobre o 

uso do APF, nascendo o IFPUG (International Function Point Users Group ou Grupo Internacional de 

Usuários  de  Pontos  por  Função).  Após  seis  meses,  ocorreu  a  segunda  reunião  em Chicago  com a 

participação de 45 profissionais de 25 empresas [2].

 



            Conforme Antônio Braga [2], o objetivo do IFPUG é limitar-se a uma versão da técnica por ano. 

Contribuições dos clientes são fundamentais para a depuração e evolução da técnica. Nenhuma alteração 

é realizada sem um debate profundo na contagem dos Pontos por Função dos sistemas.

 

            Hoje, o número de empresas associadas ao IFPUG já ultrapassou 600, distribuídos em mais de 20 

países do mundo. Com isso, associações nacionais começaram a surgir. 

 

Em 1999, foi criada uma representação do IFPUG do Brasil, o BFPUG (Brazilian Function Points  

Users Group ou Grupos de Usuários de Pontos de Função no Brasil). Atualmente, o presidente do 

BFPUG é Maurício Aguiar [3].

 

 

4.6 Comparações entre os Métodos

 

            Diante dos métodos vistos no capítulo anterior, segue abaixo  algumas comparações entre as 

métricas pesquisadas com a Análise de Pontos por Função, destacando vantagens e desvantagens:

 

 

4.6.1 Linhas de Código x Pontos por Função

 

            As medidas mais utilizadas para a medição de software, tanto no mundo acadêmico quanto na 

indústria, são as linhas de código e os pontos por função. 

 

As linhas de código possuem a grande vantagem da medição automática, através de programas de 

computador.  Isso  não  é  possível  com os  pontos  por  função,  embora  algumas  ferramentas  busquem 

realizar essa tarefa com graus variáveis de acerto. Por outro lado, é difícil estimar linhas de código no 

início de um projeto, quando ainda não se tem definida a arquitetura; além disso, a quantidade de linhas 



de código varia com a linguagem utilizada e, o que é pior, com o próprio estilo de programação da 

equipe. 

 

Essas  dificuldades  têm  contribuído  para  a  crescente  disseminação  dos  pontos  por  função, 

regulamentados e periodicamente atualizados pelo IFPUG. A análise de pontos por função, ao contrário 

das análise por linhas de código, é independente de tecnologia e de plataforma, e está disponível desde o 

início do projeto. 

 

            4.6.2 COCOMO x Pontos por Função

 

            Segue abaixo um quadro comparativo entre o métodos COCOMO e APF:

Tabela 4.1  -     Comparativo COCOMO x APF [10]

Características COCOMO
APF

Estimativas de Esforço de Desenvolvimento
SIM SIM

Estimativas de Esforço de Manutenção SIM SIM

Estimativas de Prazo SIM SIM

Estimativas de Equipe SIM NÃO

Estimativas de Esforço de Desenvolvimento por Fases do Projeto SIM NÃO

Estimativas de Prazo por Fases do Projeto SIM NÃO

Estimativas de Equipe por Fases do Projeto SIM NÃO

Estimativas de Produtividade SIM SIM

Estimativas de Custo SIM SIM

 

Diante destas comparações,  os autores [10]  sugerem que o método COCOMO pode ser  mais 

adequado  para  ambientes  de  desenvolvimento  não  convencionais  (sistemas  científicos,  aplicações 



técnicas  complexas),  enquanto a  Análise  de  Pontos  por  Função é  mais  adequada para ambientes  de 

aplicações comerciais.

 

4.6.3 Método Halstead x Pontos por Função

 

            Segue a seguir um quadro comparativo entre o métodos Halstead e APF:

 

Tabela 4.2 – Comparativo Método Halstead x PFA [5]

Características Método 

Halstead

Pontos por 

Função

1. Independência de tecnologia Sim Sim

2. Produção de resultados consistentes Sim Sim

3. Avaliação por usuários sem conhecimento de PD Não Sim

4. Significância para o usuário final Não Sim

5. Utilizado em Estimativas Não Sim

 

 

4.7 Indicadores de Produtividade da APF

 

O “índice de produtividade” ou “índice de desenvolvimento de projeto” é definido pelo número médio de 

horas necessárias de desenvolvimento para realizar um Ponto por Função. Esse índice de produtividade é 

baseado em experiências anteriores de projetos completos. Para minimizar distorções é importante que a 

medida do produto do trabalho seja padronizada e uniforme para tarefas iguais ou similares e é preferível 

que o esforço seja medido em termos de dedicação exclusiva ao trabalho em questão. 

 



O  tamanho  funcional  (números  de  Pontos  por  Função)  multiplicado  pelo  índice  previsto  de 

produtividade  do  projeto  (horas  previstas  requeridas  por  Ponto  por  Função)  fornece  a  base  para  o 

orçamento do projeto. 

 

Segundo Cláudia Hazan [3], os Indicadores de Produtividade apresentados a seguir fornecem uma 

verificação de validade das ações gerenciais  que suportam tanto o aumento da produtividade quanto 

reduções no tempo de ciclo do processo de software: 

 

4.7.1 Indicador de Custo para Produzir um Ponto de Função

 

O custo para produzir um PF pode ser estimado a partir da divisão do valor total gasto no projeto, 

pelo número total de pontos por função necessários para o desenvolvimento do próprio projeto.

 

4.7.2 Esforço de Desenvolvimento 

 

É fundamental que a quantidade de esforço de trabalho envolvido em projetos de  software seja 

quantificada. O esforço pode ser definido como a quantidade de pessoas por tempo de trabalho necessário 

para o desenvolvimento de um projeto. O Indicador de Esforço é apresentado abaixo [3]:

 

Esforço de Desenvolvimento = Tamanho do Projeto de Desenvolvimento (PF)

                                                  Esforço do Desenvolvimento (Pessoa x Tempo)

 

Para  o  cálculo  do  Indicador  de  Esforço  do  projeto  de  desenvolvimento  de  software,  deve-se 

calcular o tamanho deste em Pontos por Função (PF) e, após o seu término, dividir-se o número de PF 

pelo número de pessoas e pelo tempo de duração do projeto (em meses). O indicador é expresso em: 

PF/Pessoa-mês. 
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O Indicador de Esforço do processo de desenvolvimento de software é bastante útil na estimativa de 

prazos e alocação de equipes durante a elaboração do cronograma dos projetos. 

 

4.7.3 Esforço de Manutenção (Melhoria Funcional)

 

Esforço de Manutenção do tipo Melhoria Funcional é a média de esforço gasto de Pontos por 

Função para mudar a funcionalidade do negócio de um conjunto de funções. O indicador é calculado da 

seguinte forma [3]:

            

            Esforço de Manutenção =  Tamanho do Projeto de Manutenção (PF)

                                                           Esforço do Crescimento

 

O Tamanho é obtido calculando-se o tamanho do projeto de manutenção em Pontos por Função 

(PF). O Esforço são as horas gastas pela equipe fazendo alterações na aplicação, desde a sua concepção 

até sua aceitação pelo usuário. O Indicador de Esforço de Manutenção é expresso em: PF/Pessoa-mês.

 

4.7.4 Taxa de Entrega

 

A Taxa de Entrega reflete a medida em que as saídas são liberadas, expressa como a razão das 

saídas produzidas para o tempo gasto. A saída (produto) pode ser medida em Pontos por Função (PF) e o 

tempo gasto em meses ou anos. O indicador é obtido conforme a fórmula abaixo [3]:

            

            Taxa de Entrega =  Tamanho (em PF)

                                               Tempo Gasto 
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Para obtenção deste indicador, calcula-se o tamanho de todas as aplicações, em Pontos por Função 

(PF),  entregues  pela  organização  durante  um  período  de  tempo  e  divide-se  pelo  número  de  meses 

contidos  no  período  analisado.  O  Indicador  de  Taxa  de  Entrega  é  expresso  em:  PF  (aplicação)  / 

(hora/dia/mês).

 

4.7.5 Produtividade de Manutenção

 

A Produtividade de Manutenção de software é a quantidade de Pontos por Função mantidos por 

uma  pessoa  em  um  determinado  período  de  tempo.  São  consideradas  manutenções,  correções  ou 

pequenas implementações (solicitações menores que 20 Pontos por Função). Este indicador é expresso 

em PF/Pessoa-mês e calculado de acordo com a fórmula abaixo [3]:

 

Produtividade de Manutenção =      PF (Produção)

                                                               Equipe/tempo (em meses)

            

 

4.7.6 Defeito de Ponto por Função

 

O Indicador Defeito de Ponto por Função, visto sob a perspectiva da organização, relaciona o 

número de defeitos com o tamanho do software. Este indicador é bastante útil para a organização avaliar a 

qualidade de seu processo de desenvolvimento de software baseando-se na qualidade de seus produtos de 

software desenvolvidos. Este indicador é expresso em Defeito/Ponto por  Função e é calculado conforme 

a fórmula a seguir [3]:
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4.8 Programa de Métricas

 

Para que uma organização tire proveito de todos os benefícios que a Análise de Pontos por Função 

pode proporcionar,  é  fundamental que seja  implantado um programa de métricas.  Segundo Maurício 

Aguiar [3], este programa pode ser efetuado em 8 passos, resumidamente descritos abaixo: 

 

1)    Documentar o processo de desenvolvimento atualmente utilizado e padronizá-lo (sem 

buscar a realização de melhorias, mas tão somente a estabilização do processo); 

2)      Estabelecer  os  objetivos  do  programa  de  métricas (por  exemplo,  determinar  a 

produtividade); 

3)      Definir as métricas necessárias ao alcance dos objetivos pretendidos  (por exemplo: 

tamanho funcional em Pontos por Função, esforço em horas, etc.); 

4)      Identificar os dados a serem coletados (por exemplo: horas trabalhadas de cada técnico 

envolvido, tamanho funcional de cada uma das solicitações de alteração do sistema, etc.); 

5)      Definir o processo de coleta de dados (identificar os pontos de coleta, periodicidade, 

formulários ou sistema de coleta, etc.); 

6)      Obter ferramentas (construir e/ou adquirir as ferramentas que permitam implementar o 

processo de coleta anteriormente definido); 

7)      Criar um banco de dados de métricas (implementar um repositório que possa abrigar, de 

forma organizada e acessível, todos os dados que virão a ser coletados); 

8)      Definir um mecanismo de feedback (uma maneira que permita à equipe de métricas 

receber feedback de todos os participantes do processo). 

 

É importante o comprometimento da gerência e a clara definição dos objetivos do programa de 

métricas, de modo a garantir que as métricas geradas sejam aquelas necessárias e efetivamente utilizadas. 

Uma vez implantado o programa de métricas, a organização começará a obter dados de produtividade. 



Em uma organização imatura, ainda no nível 1 da classificação CMM, é provável que a produtividade 

varie de forma incorreta, refletindo no que está sendo medido. Gradativamente, será possível separar os 

projetos por plataforma, ramo de negócio, localização geográfica, perfil da equipe e outros fatores que 

estejam  influenciando  os  resultados.  O  tratamento  de  categorias  separadas  tenderá  a  reduzir  a 

variabilidade.  Após  a  estabilização  dos  fatores  mais  influentes,  será  possível  estabelecer  uma 

produtividade média para cada categoria definida.

 

 

4.9 Conclusão

 

Os conceitos de Pontos por Função, foram inicialmente introduzidos por Allan Albrecht da IBM 

em 1979.

 

A Análise de Pontos por Função é uma medida indireta do Software e do processo pelo qual  ele é 

desenvolvido, contrariamente ao invés de contar o número de linhas se preocupa na funcionalidade ou 

utilidade do programa. 

 

Pontos de Função é apenas uma unidade-padrão da área de informática que associada a outras medidas 
lhe permite definir,  criar e monitorar indicadores de qualidade, produtividade e financeiros.



 

 

 

 

 

 

 

5 PROCESSO DE CONTAGEM
 

 

            O Processo de contagem contém sete passos, que são descrito ao longo deste capítulo. De acordo 

com o manual da IFPUG [13], antes de iniciar a contagem é altamente recomendável que se tenha em 

mãos o Modelo de Dados e o Modelo Funcional (ou similares) do sistema a ser pontuado. 

 

O processo de contagem exposto neste trabalho está baseado no manual de Práticas de Contagem de 

Pontos por Função da IFPUG, o qual está sintetizado na figura abaixo:

 

 

 

Figura 5.1 - Processo de Contagem de PF [13]

 

 

 

 

 

5.1 Determinar o Tipo de Contagem
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            O primeiro passo no processo de contagem dos Pontos por Função é determinar o tipo de cálculo a 

ser realizado. A técnica da Análise de Pontos por Função pode ser aplicada tanto no dimensionamento de 

aplicações já implantadas 

quanto  no  dimensionamento  de  projetos  de  desenvolvimento  de  novas  aplicações  ou  de  projetos  de 

manutenção. 

 

Existem três formas de cálculo para se obter os Pontos por Função de acordo com o tipo de projeto [13]:

 

§         Dimensionamento do Projeto de Desenvolvimento: é utilizado para dimensionar, 

em Pontos por Função, o tamanho de um projeto de desenvolvimento de uma nova aplicação. O 

cálculo tem por objetivo contabilizar as funções solicitadas e entregues pelo usuário da aplicação, 

incluindo as funções referentes ao processo de conversão de dados. O valor resultante, subtraindo-se 

os Pontos por Função relativos ao processo de conversão, torna-se o tamanho da aplicação após o seu 

desenvolvimento;

§         Dimensionamento  do  Projeto  de  Manutenção:  este  cálculo  é  utilizado  para 

dimensionar o tamanho de um projeto de manutenção em uma aplicação já existente. Consiste na 

medição das modificações que envolvem a inclusão, alteração e exclusão de funções já entregues ao 

usuário, incluindo as funções referentes ao processo de conversão de dados. Ao final do projeto, o 

cálculo dos Pontos por Função da aplicação devem ser refeitos para refletir as alterações efetuadas na 

aplicação.  Para  efeitos  de  cálculos,  considera-se  Projeto  de  Manutenção  apenas  as  manutenções 

evolutivas (como uma melhoria    funcional) e adaptativas (como a adaptação dos sistemas para o 

ano       2000).

§         Dimensionamento de uma Aplicação: é utilizado para dimensionar o tamanho real 

de uma aplicação instalada em termos de Pontos por Função. Esta contagem representa a medida atual 

dos  Pontos  por  Função  fornecidos  ao  usuário  da  aplicação.  Este  número  é  calculado  após  o 

desenvolvimento  da  aplicação,  e  deve  ser  atualizado após  qualquer  projeto  de  manutenção.  Não 

devem ser consideradas as funções do processo de conversão de dados.

 

Um aspecto importante que deve ser considerado é que os requisitos do usuário evoluem durante as 

diversas fases do projeto, ocasionando modificações nas funções que a aplicação visa atender: 

necessidades da empresa, ao risco tecnológico e do negócio associado ao projeto, recursos e tecnologia 

disponíveis e influência de usuários e desenvolvedores a partir de comentários e sugestões.



 

 

5.2 Escopo de Contagem e a Fronteira da Aplicação

 

            O Escopo da Contagem define a funcionalidade que será incluída em uma contagem de Pontos por 

Função. O Escopo define um conjunto ou subconjunto do sistema que está sendo medido, identificando 

quais funções serão incluídas no processo de contagem. Dentro do escopo pode-se incluir mais de uma 

aplicação,  sendo  que  neste  caso  múltiplas  fronteiras  serão  identificadas.  No  caso  de  um Projeto  de 

Manutenção,  o  escopo  abrange  todas  as  funções  incluídas,  alteradas  e  excluídas.  Já  no  Projeto  de 

Desenvolvimento, o escopo abrange todas as funções impactadas pelas atividades do projeto. Por último, 

uma  aplicação  pode  abranger  em relação  ao  seu  escopo  duas  situações:  somente  as  funções  sendo 

utilizadas pelo usuário ou todas as funções entregues [13].

 

A  Fronteira  da  Aplicação  separa  a  aplicação  que  esta  sendo  contada  de  outros  sistemas  da 

organização, indicando o limite entre o software que está sendo medido e o usuário, e depende da visão 

do  negócio  em si,  ou  seja,  independente  das  considerações  e/ou  implementações  técnicas  de  outros 

sistemas que estão sendo medidos.

 

As fronteiras  são  utilizadas  para  estabelecer  o  escopo  do  produto  que  está  sendo  medido,  e 

identificar a  propriedade do dado e das funções para saber se pertencem à aplicação que está sendo 

contada. 
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Figura 5.2 - Diagrama de Função e a Fronteira da Aplicação [37]

 

Para identificar as fronteiras deve-se aplicar três regras fundamentais [13]: 

 

§         A fronteira é determinada baseando-se na visão do usuário, cujo foco estende-se 

sobre o que o usuário pode entender e descrever;

§         A fronteira entre a aplicação sendo contada e as outras aplicações com as quais ela 

se relaciona é baseada na funcionalidade do negócio sob o ponto de vista do usuário, não levando em 

conta as considerações técnicas;

§         Nos caso de projetos de manutenção, a fronteira inicial deve estar de acordo com a 

conformidade da fronteira já estabelecida para a aplicação que está sendo modificada.

 

No caso de haver mais de uma aplicação incluída no escopo de um mesmo projeto,  todas as 

fronteiras devem ser identificadas.

 

            O  processo  de  identificação  das  fronteiras  pode  ser  resumido  em  duas  etapas:  identificar  as 

fronteiras de aplicação através do uso das regras; e documentar a fronteira identificada, o propósito da 

contagem e as suposições nas quais a contagem foi baseada.



 

            As seguintes dicas podem auxiliar na identificação das fronteiras [2]:

 

§         Usar as especificações ou um diagrama de fluxo de dados do sistema e desenhar 

as fronteiras ao redor do sistema para realçar as funções internas à aplicação;

§         Utilizar  a  própria  definição  do  propósito  da  contagem  para  auxiliar  na 

determinação das fronteiras;

§         Observar como ocorre a manutenção de cada grupo de dados;

§         Identificar funções empresariais através da associação de propriedade de certos 

tipos de objetos (como entidades de processo elementares) ao sistema;

§         Observar as medidas associadas à contagem, tais como esforço, custo e defeitos. 

As fronteiras para a contagem dos pontos de funções devem ser as mesmas para os outros tipos de 

medidas.

 

 

5.3 Identificar as Funções de Dados

 

As Funções de Dados representam a funcionalidade proporcionada ao usuário para atender seus requisitos 

de dados internos e externos a aplicação. A técnica da APF classifica as Funções de Dados como 

Arquivos Lógicos Internos (ALI) ou Arquivos de Interface Externa (AIE) [13].

 

O termo arquivo, neste contexto, não tem o mesmo significado que o utilizado tradicionalmente em 

processamento de dados. Refere-se a um grupo de dados logicamente relacionados e não à implementação 

física de tais grupos.

 



Para realizar a identificação das Funções de Dados, alguns conceitos são fundamentais como: Processo 

Elementar, Informações de Controle e Processamento Lógico [13].

 

O Processo Elementar é a menor unidade de atividade significativa para o usuário e deve ser “auto-

suficiente” para tornar consistente o negócio da aplicação que está sendo contada. 

 

As Informações de Controle são dados utilizados pela aplicação para garantir a conformidade com os 

requisitos de negócio especificados pelo cliente, e que influenciam o processo elementar da aplicação que 

está sendo contada. Especifica o que, quando e como os dados devem ser processados. Estas informações 

são dinâmicas, registrando o processo que ocorre durante a execução da aplicação, referindo-se apenas ao 

controle do negócio, e nunca da implementação. 

 

O Processamento Lógico consiste em requisitos do usuário para completar o Processo Elementar, o que 

inclui ações como: edição, algoritmos e cálculos.

 

Para finalizar, ao buscar a identificação das funções de dados, é importante ter o modelo de dados 

(Modelo Entidade-Relacionamento ou similar) e a relação dos atributos das tabelas (no nível lógico, 

primeira forma normal) referenciados pela aplicação que está sendo contada. 

 

5.3.1 Arquivos Lógicos Internos

 

            Arquivo Lógico Interno (ALI) é um grupo de dados logicamente relacionados (ou informação de 

controle) mantidos dentro das fronteiras da aplicação. O ALI eqüivale, em um diagrama de fluxo de 

dados, a um depósito de dados, e em um modelo de entidade relacionamento, a uma entidade [13].

 

 

            Pode-se exemplificar os Arquivos Lógicos Internos por [9]:



§         Cadastro de empregados;

§         Arquivos-mestres da aplicação;

§         Tabelas criadas para atender a aplicação;

§         Dados de segurança da aplicação;

§         Dados de auditagem;

§         Mensagens de auxílio (help);

§         Mensagens de erro.

 

Para definir os ALI, dois conceitos são fundamentais, Registros Lógicos e Itens de Dados [13].

 

Os Registros Lógicos são subgrupos de dados encontrados dentro de um ALI que se relacionam por meio 

de uma natureza comum. Por exemplo, um ALI que além de ter informações cadastrais do empregado 

possui informações de seus dependentes.

 

Os Itens de dados são os campos (ou atributos) que compõem um registro lógico. Para a contagem 

de  PF  deve-se  identificar  a  quantidade  de  itens  de  dados  reconhecidos  pelo  usuário  como  únicos 

(incluindo chaves estrangeiras)  sendo mantidos no ALI..  Deve-se contar um item de dado para cada 

campo (ou atributo) em cada registro lógico do arquivo que é mantido ou lido em um ALI, exceto para os 

casos de campo idênticos encontrados em registros lógicos distintos.  Os itens de dados presentes no 

arquivo que não são referenciados na aplicação não devem ser considerados.

 

Dentro do processo de contagem, a identificação dos Arquivos Lógicos Internos e dimensionamento em 

PF corresponde em cinco passos [13]

 

1.             Identificar os agrupamentos lógicos de dados ou informações de controle .

Um agrupamento lógico de dados é  um conjunto de  dados que  se  relacionam através de  um 



objetivo  lógico  comum.  Por  exemplo,  as  informações  cadastrais  dos  contribuintes  formam  um 

agrupamento lógico. Conforme visto no capítulo 5.3, as informações de controle influenciam um processo 

elementar da aplicação que está sendo contada

 

2.                  Garantir que os agrupamentos lógicos satisfazem os requisitos do usuário 

Todo ALI deve ser reconhecido pelo usuário como sendo parte necessária e integrante do sistema. O 

usuário deve entender que o dado armazenado preenche os requisitos funcionais e de armazenamento 

especificados por ele na definição do sistema. Assim, dados ou grupos de dados introduzidos na aplicação 

por exigência da tecnologia escolhida para implementação não devem ser considerados no cálculo de PF.

 

3.                  Identificar Registros Lógicos e Itens de Dados 

Conforme visto anteriormente neste capítulo.

 

4.                  Determinar a complexidade Funcional 

Os ALI são classificados de acordo com a quantidade de registros lógicos e itens de dados, a partir 

da qual é atribuída uma complexidade para o ALI. Esta complexidade é definida em três níveis conforme 

segue abaixo:

 

§         Simples: poucos tipos de registros e poucos itens de dados. Nenhuma consideração 

importante referente a performance e recuperação;

§         Médio: o arquivo lógico interno não é simples nem complexo, corresponde a um 

nível intermediário;

§         Complexo: muitos tipos de registros e muitos itens de dados. As considerações de 

performance e recuperação são importantes.

 

A partir dos níveis acima é criada a tabela abaixo que apresenta a matriz de complexidade para os ALI de 

acordo com a quantidade de Registros Lógicos e Itens de Dados:



 

Tabela 5.1 -  Matriz de complexidade para ALI [13]

 1 a 19 itens de dados 

referenciados

20 a 50 itens de 

dados referenciados

51 ou mais itens de 

dados referenciados

1 Registro Lógico SIMPLES SIMPLES MÉDIA

2 a 5 Registros Lógicos SIMPLES MÉDIA COMPLEXA

6 ou mais Registros Lógicos MÉDIA COMPLEXA COMPLEXA

 

5.                  Calcule os PF Não Ajustados do Arquivo Lógico Interno

            De acordo com a complexidade encontrada, o ALI será pontuado conforme o quadro abaixo:

Tabela 5.2 - Complexidade do ALI [13]

SIMPLES MÉDIA COMPLEXA

7 PF 10 PF 15 PF

 

 

5.3.2 Arquivos de Interface Externa

 

            Arquivo de Interface Externa (AIE) é um grupo de dados logicamente relacionado (ou informação 

de controle) mantidos externamente às fronteiras da aplicação, ou seja, cada grupo lógico principal de 

dados do usuário que passa de uma aplicação para outra, ou que é compartilhado pelas aplicações [13]

 

Pode-se exemplificar os Arquivos de Interface Externa por [9]:

§         Tabela de estados;

§         Arquivos-mestres de outras aplicações;

§         Tabelas criadas para atender a outras aplicações;



§         Mensagens de auxílio ou de erro criadas para atender a outras aplicações.

 

Dentro do processo de contagem, a identificação dos Arquivos de Interface Externa e dimensionamento 

em PF (semelhante aos ALI) corresponde em cinco passos [13].

 

1.                  Identificar os agrupamentos lógicos de dados ou informações de controle 

Um agrupamento lógico de dados é  um conjunto de  dados que  se  relacionam através de  um 

objetivo lógico comum. No caso de AIE, estes dados estão situados fora da fronteira da aplicação, e não 

podem ser mantidos pela aplicação que está sendo pontuada por meio de um processo interno. Os AIE 

representam dados geralmente requisitados por consultas a bases existentes em outras aplicações para 

atender a necessidade de algum processo do sistema. 

 

2.                  Garantir que os agrupamentos lógicos satisfazem os requisitos do usuário 

Conforme visto no item 2 do capítulo 5.3.1.

 

3.                  Identificar Registros Lógicos e Itens de Dados 

Conforme visto no capítulo 5.3.1, lembrando que todo AIE da aplicação que está sendo contada 

são ALI de outra aplicação.

 

4.                  Determinar a complexidade Funcional 

Os AIE são classificados de acordo com a quantidade de registros lógicos e itens de dados, a partir da 

qual é atribuída uma complexidade para o AIE. Esta complexidade é definida em três níveis conforme 

segue abaixo:

 

§         Simples: poucos tipos de registros e poucos itens de dados. Nenhuma consideração 

importante referente a performance e recuperação, e a conversão de dados é simplificada;

§         Médio: o arquivo lógico interno não é simples nem complexo, corresponde a um 



nível intermediário;

§         Complexo: muitos tipos de registros e muitos itens de dados. As considerações de 

performance e recuperação são importantes, e a conversão de dados é complexa.

 

A partir dos níveis acima, é criada a tabela abaixo que apresenta a matriz de complexidade para os 

Arquivos de Interface Externa de acordo com a quantidade de Registros Lógicos e Itens de Dados:

 

Tabela 5.3 - Matriz de complexidade para AIE [13]

 1 a 19 itens de dados 

referenciados

20 a 50 itens de 

dados referenciados

51 ou mais itens de 

dados referenciados

1 Registro Lógico SIMPLES SIMPLES MÉDIA

2 a 5 Registros Lógicos SIMPLES MÉDIA COMPLEXA

6 ou mais Registros Lógicos MÉDIA COMPLEXA COMPLEXA

 

 

5.                  Calcule os PF Não Ajustados do Arquivo de Interface Externa

De acordo com a complexidade encontrada, o AIE será pontuado conforme o quadro abaixo:

 

Tabela 5.4 - Complexidade do AIE [13]

SIMPLES
MÉDIA COMPLEXA

5 PF 7 PF 10 PF

 

 

 

 



 

 

 

5.4 Funções Transacionais

 

            As Funções Transacionais representam a funcionalidade proporcionada aos usuários para processar 

os dados da aplicação. Existem três tipos de Funções Transacionais: Entradas Externas, Saídas Externas e 

Consultas Externas [13].

 

            É importante observar que se a aplicação que está sendo pontuada utilizar rotinas genéricas, estas 

também devem ser contadas como fazendo parte da funcionalidade da aplicação. Apesar de não ter gasto 

esforço para o 

desenvolvimento destas rotinas, esta funcionalidade foi solicitada pelo cliente e a APF mede a aplicação 

do ponto de vista do usuário.       

 

5.4.1 Entrada Externa

 

            As Entradas Externas (EE) processam dados (ou informação de controle) oriundos de fora das 

fronteiras da aplicação. São as ocorrências de entrada de dados ou de controle do usuário que atravessam 

a fronteira externa da aplicação em questão, e os dados de inclusão ou alteração de um arquivo lógico 

interno [13].

 

Pode-se exemplificar as Entradas Externas por [9]:

§         Entrada de dados on-line, como operações de inclusão, exclusão e alteração de 

registros;



§         Entrada de dados batch.

 

Deve-se considerar uma entrada quando ela tiver um formato diferente, ou se o projeto exigir uma 

lógica de processamento diferente de outros tipos de entradas que tenham o mesmo formato.

 

Dentro do processo de contagem, a identificação da EE e dimensionamento em PF corresponde em cinco 

passos [13]:

 

1.                  Verificar se a função transacional é um processo elementar 

Deve-se  verificar  se  a  atividade  ocorre  na  aplicação  é  considerada  um  processo  elementar, 

conforme conceito visto no capítulo 6.3.

 

2.                  Verificar se a função atende ao objetivo principal para ser considerada Entrada Externa

 

O  objetivo  principal  da  EE  é  manter  um  ou  mais  arquivos  lógicos  internos  ou  mudar  o 

comportamento do sistema.

 

3.                  Validar as regras de contagem para a Entrada Externa

Para ser uma EE, o processo elementar deve atender as seguintes regras:

 

§         O dado (ou a informação de controle) é recebido de fora da fronteira da aplicação;

§         Pelo menos um ALI deve ser atualizado ou a informação de controle deve alterar 

o comportamento da aplicação;

§         Para  cada  processo  identificado,  a  lógica  de  processamento  é  única  quando 

comparada  com  outras  lógicas  de  EE  da  mesma  aplicação,  ou  o  conjunto  de  itens  de  dados 

atualizados (ou referenciados) pela EE são diferentes de outras Entradas da mesma aplicação.



 

4.                  Determinar a complexidade

As EE são classificadas de acordo com o número de arquivos e de itens de dados referenciados, a partir 

da qual é atribuída uma complexidade para a EE. Esta complexidade é definida em três níveis conforme 

segue abaixo:

 

§         Simples: há poucos itens de dados na entrada, a qual está ligada a poucos arquivos 

lógicos internos. As considerações ligadas ao fator humano não afetam a estrutura da entrada;

§         Médio:  a  entrada  não  é  simples  nem  complexa,  corresponde  a  um  nível 

intermediário;

§         Complexo:  a entrada compreende muitos itens de dados e está ligada a muitos 

arquivos  lógicos  internos.  As  considerações  sobre  o  fator  humano  afetam  significativamente  a 

estrutura da entrada.

 

A partir destes níveis, é criada a tabela abaixo que apresenta a matriz de complexidade para as Entradas 

Externas de acordo com a quantidade de Itens de Dados e Arquivos Referenciados:

 

Tabela 5.5 - Matriz de Complexidade de EE [13]

 1 a 4 itens de dados 

referenciados

5 a 15 itens de dados 

referenciados

16 ou mais itens de 

dados referenciados

0 ou 1 Arquivo Referenciado SIMPLES SIMPLES MÉDIA

2 Arquivos Referenciados SIMPLES MÉDIA COMPLEXA

3 ou mais Arquivos 

Referenciados

MÉDIA COMPLEXA COMPLEXA

 

Para identificar os arquivos referenciados deve-se contar um arquivo para cada ALI mantido, e um 

arquivo para cada ALI ou AIE lido durante o processamento da EE. 

 



Na identificação do itens de dados referenciados, deve-se contar um item para cada campo, não 

repetido, reconhecido pelo usuário que entra e sai da fronteira da aplicação para efetivar a EE. Não deve-

se contar os campos que são recuperados ou derivados pelo sistema e armazenados em um ALI durante 

um processo elementar se estes campos não atravessam a fronteira da aplicação. Também conta-se um 

item de dado para a capacidade da função de enviar uma mensagem (de erro, confirmação, validação, 

etc.) para fora da fronteira. Assim como os itens de dados que aparecem mais de uma vez em um arquivo 

por causa da tecnologia ou técnica de implementação devem ser contado apenas uma vez. Como por 

exemplo, as chaves utilizadas para relacionar as tabelas, as quais são contadas uma única vez.

 

5.                  Determinar o valor PF da Entrada Externa

            De acordo com a complexidade encontrada, a EE será pontuada conforme o quadro abaixo:

Tabela 5.6 - Complexidade do EE [13]

SIMPLES
MÉDIA COMPLEXA

3 PF 4 PF 6 PF

 

 

5.4.2 Saída Externa

 

            As Saídas Externas (SE) processam dados (ou informação de controle) que são enviados para fora 

das fronteiras da aplicação. São as ocorrências de saída de dados ou de controle do usuário que 

atravessam a fronteira externa da aplicação em questão [13]. 

 

Pode-se exemplificar as Saídas Externas por [9]:

§         Totais calculados;

§         Listar todas as contas a pagar da empresa;

§         Gerar e imprimir faturas;



§         Gerar disquete com ordem de pagamento;

§         Dados transferidos para outra aplicação;

§         Relatórios;

§         Gráficos gerados em forma de texto.

 

Deve-se contar uma saída externa caso tenha um formato diferente, ou se o projeto exigir uma lógica de 

processamento diferente de outros tipos de saídas. Também deve-se considerar as saídas que se dirigem 

diretamente ao usuário ou a outras aplicações como relatórios e mensagens.

 

Dentro do processo de contagem, a identificação da SE e dimensionamento em PF corresponde em cinco 

passos [13]:

 

1.                  Verificar se a função transacional é um processo elementar 

Deve-se  verificar  se  a  atividade  ocorre  na  aplicação  é  considerada  um  processo  elementar, 

conforme conceito visto no capítulo 6.3.

 

2.                  Verificar se a função atende ao objetivo principal para ser considerada Saída Externa

O objetivo principal da SE é apresentar informações para o usuário por meio de um processamento 

lógico  adicional  à  recuperação  de  dados.  Este  processamento  deve  ter  pelo  menos  uma  fórmula 

matemática,  cálculo ou gerar  dados derivados.  Considera-se dados derivados a  existência  de alguma 

totalização,  edição,  formatação  ou  compactação  de  dados.  Uma  SE  pode  manter  ALI  ou  alterar  o 

comportamento do sistema.

 

3.                  Validar as regras de contagem para a Saída Externa

Para identificar as SE deve-se observar todos os processos que enviam dados ou informações de controle 

para fora da fronteira da aplicação. Para o processo identificado, uma das seguintes regras deve ser 

aplicada:



 

§         A lógica do processamento é única quando comparada com outras lógicas diferentes 

de outras SE da mesma aplicação;

§         O conjunto de itens de dados que compõem a saída são diferentes de outras SE da 

mesma aplicação;

§         Os ALI e AIE referenciados na Saída são diferentes dos arquivos referenciados em 

outras saídas da aplicação.

 

4.                  Determinar a complexidade

As SE são classificadas de acordo com o número de arquivos e de itens de dados referenciados, a partir da 

qual é atribuída uma complexidade para a SE. Esta complexidade é definida em três níveis conforme 

segue abaixo:

 

§         Simples: há poucos itens de dados na saída, a qual está ligada a poucos arquivos 

lógicos internos. As considerações ligadas ao fator humano não afetam a saída;

§         Médio:  a  saída  não  é  simples  nem  complexa,  corresponde  a  um  nível 

intermediário;

§         Complexo:  a  saída  compreende  muitos  itens  de  dados  e  está  ligada  a  muitos 

arquivos lógicos internos. As considerações sobre o fator humano afetam a saída.

 

Para os relatórios, as seguintes definições de complexidade devem ser utilizadas:

 

§         Simples: uma ou duas colunas, com transformações simples de itens de dados;

§         Médio:  várias  colunas  com  subtotais  e/ou  muitas  transformações  de  itens  de 

dados;

§         Complexo: transformações complexas de itens de dados, com ligações múltiplas e 

complexas entre os arquivos, e com considerações significativas de performance.



 

A partir dos níveis acima, a tabela abaixo apresenta a matriz de complexidade para as Saídas Externas de 

acordo com a quantidade de Itens de Dados e Arquivos Referenciados:

 

 

Tabela 5.7 - Matriz de Complexidade de SE [13]

 1 a 5 itens de dados 

referenciados

6 a 19 itens de dados 

referenciados
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