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1 RESUMO 

 

Questões como preço e tempo de entrega do produto são variáveis de grande 

interferência na qualidade de um software, por isso o planejamento, estimativa de esforço 

de desenvolvimento e a métrica de software são fundamental em um sistema. Pensando 

nisso será criado um protótipo de um software web, a ser desenvolvido na linguagem 

JAVA, que tenha um interface simples e que possibilite os usuários alcance seu objetivo 

mais rápido, e apresente as estimativas necessárias que o engenheiro de software 

precisa. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Ao avaliar os recursos e o custo no desenvolvimento de um sistema é possível se 

estimar a quantidade de esforço e a quantidade e experiência da equipe alocada no 

projeto. 

Analise de ponto de função (APF) é independente da linguagem de programação 

usada, tornando-se ideal para aplicações que usam linguagens convencionais e não 

procedimentais e se baseia em dados que são mais conhecidos no começo do projeto, 

tornando essa técnica mais atraente no momento da estimativa. (PRESSMAN, 1995). 

De acordo com Vazquez et al. (2013), a APF pode medir todas as funcionalidades 

do sistema, apenas as funcionalidades usadas pelo cliente ou apenas algumas funções 

específicas. A APF mede o número entradas externas (EE), saídas externas (SE), 

consultas externas (CE), arquivos lógicos internos (ALI) e arquivos de interface externas 

(AIE). 

         

3 OBJETIVOS 

 

Desenvolver um protótipo de um software web para métricas e estimativas em 

projeto de sistema, baseado em Análise de Pontos de Função, visando facilidade e 

confiabilidade para que o engenheiro de software possa apenas executá-lo e gerenciá-

lo, não necessitando de projeções manuais. 



    

 
 

 

4 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento desse projeto inicialmente é uma pesquisa exploratória, com 

a seleção de material bibliográfico adequado, entre eles, livros, artigos e trabalhos 

relacionados. 

Em seguida, foram realizados estudos sobre engenharia de software, qualidade 

de sistemas, planejamento e estimativas de projetos e métricas de software, No estudo 

realizado, foi dado o maior destaque na medição por APF, incluindo seu conceito, 

características e descrição da mesma  

A pesquisa realizada tem como objetivo a construção de um protótipo de um 

sistema para estimativa utilizando a técnica de ponto por função.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Para calcular os pontos de função não ajustados ou brutos, é a soma dos pesos 

das funções de tipo de dado e de transação, que é determinado pela complexidade da 

função, podendo ser simples, média ou complexa, conforme a Figura 1. 

 
          Figura 1 – Complexidade dos tipos funcionais. 
          Fonte: Hazan (2008). 

  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O protótipo deve calcular os pontos de função, e apresentar as estimativas para o 

usuário utilizá-las ao longo do projeto. O sistema tem que apresentar interface clara e 



    

 
 

que obtenha resultados precisos, devido a dificuldades em determinar a exatidão do 

custo e do esforço no desenvolvimento do projeto e a data de sua conclusão. Antes disso, 

o que pode ser feito são estimativas que auxiliam a aproximação, e servem como 

indicador para próximos projetos. 

Depois de calcular a estimativa de tamanho, procede-se com a geração da 

estimativa de esforço. Deve-se obter, primeiramente, um índice de produtividade por 

meio de análise do banco de dados de histórico de projetos antigos, observando-se os 

atributos do projeto em questão e o esforço realizado em projetos similares. O cálculo 

nada mais é do que o produto entre o valor obtido da estimativa de tamanho com o 

número de horas para produzir um ponto de função. 

Vazquez et al. (2013) afirma para determinar o cronograma do projeto a partir do 

esforço estimado. Esta estimativa é uma das atividades das quais exigem mais 

experiências e conhecimento dos aspectos envolvidos em sua execução. 

Ainda de acordo com o autor, a estimativa de custo deve considerar o valor do 

salário da equipe alocada ao projeto, bem como outros custos envolvidos no projeto, 

como ferramentas, deslocamentos, consultoria, etc. O ideal é ter dados históricos de 

custo por PF de projetos concluídos, possibilitando a derivação direta da estimativa de 

custo a partir da estimativa de volume em Pontos de Função. 
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