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RESUMO 

Um projeto de desenvolvimento de sistemas envolve muitas áreas de 

conhecimento como tecnologias, linguagens de programação, metodologias de 

gerenciamento e outros que impactam diretamente no prazo de entrega, qualidade e 

preço do produto final. Se esses itens forem avaliados negativamente pode haver 

desconforto, quebras de contrato e consequentemente prejuízos financeiros. De 

fato, se na fase de entendimento e solicitação o novo software estiver bem definido é 

imprescindível que haja a aplicação de estimativas para medir o tamanho, a 

complexidade e o esforço para o desenvolvimento do mesmo, sendo que se essas 

estimativas estiverem coerentes e aplicáveis a possibilidade de sucesso na entrega 

e satisfação do cliente aumentam consideravelmente. Este estudo tem como 

proposta apresentar o conceito de estimativas para desenvolvimento de software 

utilizando a técnica de análise de pontos de função, que visa seguir um padrão 

baseado na complexidade de cada parte do software apoiando e auxiliando no 

desenvolvimento e gerenciamento no projeto como um todo. 

INTRODUÇÃO 

Segundo Simões (2004) e Monteiro (2005) ter conhecimento da dimensão do 

que está sendo gerenciado em um projeto sistêmico é uma das maiores dificuldades 

observadas nas empresas e equipes envolvidas. Em algumas situações no decorrer 

do desenvolvimento a complexidade do software torna-se muito maior do que 

aparentemente era no inicio, quando as definições foram feitas, fazendo com que o 

plano gerencial feito anteriormente se torne ineficaz. Para que isso seja de certo 

modo neutralizado alguns métodos informativos que medem a quantidade e 

qualidade do produto (desenvolvimento e progresso) se tornam indispensáveis. 

Boehm (2000) observa que o gerente de projetos tem responsabilidades que 

se não forem bem desempenhadas podem causar muitos problemas, algumas delas 

são: recursos alocados nas fases do projeto (inicio, meio e fim), esforço e 

negociação de cronograma.  

Para Monteiro (2005), as medidas do software (se bem estimadas), 

possibilitam que o gerente do projeto tenha o controle e entendimento de cada fase 

do desenvolvimento de forma mais segura e eficaz, visando à qualidade do produto 
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final. As pesquisas e estudos foram feitos devido à necessidade de ter informações 

assertivas sobre o processo de desenvolvimento, que se mal acompanhadas ou mal 

estimadas causam problemas com os prazos estabelecidos. 

Gomes (2003) descreve a relação entre os indicadores que medem a 

complexidade e quantidade de um produto (programa) diante de indicadores 

qualitativos observados anteriormente para prever desempenhos futuros como 

sendo métricas de software. 

Uma das partes mais importantes e que deve ser tratada com seriedade pela 

gerência é justamente a medição do software, sendo que feito isso a tomada de 

decisão será realizada com base em dados relevantes, garantindo planos e entregas 

reais no projeto de desenvolvimento (BARCELLOS 2010). 

Este estudo visa expor os conceitos, definições e aplicabilidade do método 

para estimativas baseadas em análise de pontos de função para um projeto de 

desenvolvimento de software. 

OBJETIVOS 

Geral 

O objetivo deste trabalho é auxiliar na definição e aplicação de estimativas em 

projetos de desenvolvimento de software utilizando a análise de pontos de função, 

visando boas práticas para obtenção de resultados positivos e otimizados. 

 

Específicos 

 Explicar e auxiliar o processo de estimativas utilizando a análise de pontos de 

função, e consequentemente apoiar gestão do projeto de desenvolvimento; 

 Mostrar que esta técnica viabiliza o controle na utilização de tempo de 

trabalho real da equipe evitando impactos negativos no esforço do que foi 

estimado e no que foi realmente realizado;  

 Expor os aspectos gerais da análise de pontos de função. 

METODOLOGIA 

A análise de pontos de função mede as funcionalidades de um software da 

perspectiva funcional, ou seja, do ponto de vista do usuário. As funcionalidades 

(fornecidas pelo software ao usuário) podem ser descritas como tarefas ou serviços. 
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Esta técnica de estimativas mede o tamanho do software de forma quantitativa 

(VAZQUEZ et al 2005).  

A unidade de medida utilizada no processo da analise é chamada de PF 

(Ponto de Função). O PF é baseado no valor dos requisitos levantados para o 

projeto de desenvolvimento, ou seja, na funcionalidade do software, e não em como 

o mesmo foi ou irá ser construído.  

A figura 1 exibe os procedimentos para realizar a contagem de pontos de 

função. 

 

Figura 1 – Fluxo Contagem PF 

Explicando cada uma das etapas apontadas na figura 1 temos: 

 

 Obter a documentação disponível do projeto: Essa é a etapa em que os 

requisitos do projeto devem ser levantados e identificados. 

 Identificar o propósito da contagem: O propósito da contagem deve  

esclarecer a solução para um problema do negócio, ou seja, deve ficar 

evidente qual o resultado a se atingir com essa contagem. 

 Tipo de contagem: O tipo de contagem é determinado pelo anteriormente 

descrito propósito da contagem. Na análise dos pontos podem-se utilizar três 

tipos: 

- Projeto de desenvolvimento: mede uma funcionalidade de um 

software novo, entregue ao usuário pela primeira vez. 
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- Projeto de melhoria: conta as funcionalidades que já existem em um 

software, mas que estão em um processo de melhoria (alteração, 

inclusão ou exclusão de funcionalidades).  

- Aplicação: É a medição da aplicação que já está entregue aos 

usuários atualmente.  

 

 Determinar o escopo da aplicação: O escopo da aplicação define quais são 

os requisitos que entrarão na contagem. O escopo deve determinar o 

conjunto de funcionalidades que formam o software a ser entregue, tem 

relação direta e dependente com o propósito da contagem e pode incluir mais 

de uma aplicação envolvida (integrações). 

 Fronteira da aplicação: A fronteira da aplicação define o limite entre o 

software que está sendo medido, o usuário e outras aplicações (externas) 

envolvidas no projeto.  

 Contar funções de dados: Nesta parte são definidas as funcionalidades de 

dados que são internos e externos a aplicação, ou seja, são arquivos lógicos 

internos ou algum tipo de interface externa. Neste ponto temos dois tipos: 

- ALI (Arquivo Lógico Interno): Armazena dados por um ou mais 

processos na própria aplicação, ou seja, fica dentro da fronteira da 

aplicação. 

- AIE (Arquivo de Interface Externa): É mantido fora da fronteira da 

aplicação, isso quer dizer que a aplicação a ser medida faz uma 

referência a uma funcionalidade mantida em outro software. 

 Contar funções transacionais: Neste passo, as funcionalidades que fazem 

o processamento dos dados fornecidos pelo software ao usuário são 

representadas, e podem ser dos tipos: 

- Entradas Externas (EEs): Processam dados que entram pela 

fronteira da aplicação. A EE pode manter uma ou mais ALIs, ou pode 

também alterar o comportamento do sistema. 

- Saídas Externas (SEs): Envolve os processos que tratam dados 

logicamente pela aplicação, ou seja, que envolvem cálculos ou que 

criem outros dados e que são enviados para fora da fronteira da 

aplicação. 
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- Consulta Externa (CE): Envolve os processos que enviam dados 

para fora da fronteira da aplicação, mas diferente do comportamento 

das SEs, a CE apenas recupera a informação e envia. 

Após a identificação dos tipos de dados e tipos de transação é necessário que 

a complexidade das funcionalidades seja definida utilizando os itens: 

- Data Element Type (DET): É um campo único, reconhecido pelo 

usuário e não repetido. 

- Record Element Type (RET): É um Arquivo Lógico Interno, lido ou 

mantido por uma função de transação ou um Arquivo de Interface 

Externa lido por uma função de transação. 

 

 Calcular tamanho funcional: Este item tem como objetivo calcular o valor 

dos pontos não ajustados e calcular o valor do fator de ajuste. 

- Calcular pontos não ajustados: Estes pontos refletem a contagem 

como funcionalidades, mas na forma bruta, ou seja, sem contar com 

outras variáveis que podem impactar no esforço utilizado para o 

mesmo. 

- VAF (Valor do Fator de Ajuste): O valor do fator de ajuste é 

constituído por 14 características do sistema, dentre elas: comunicação 

de dados; processamento distribuído; performance; configuração 

altamente utilizada; taxa de transações; entrada de dados on-line; 

eficiência do usuário final; atualização on-line; processamento 

complexo; reutilização; facilidade de instalação; facilidade de operação; 

múltiplos locais e modificações facilitadas. 

 

Cada item desta lista deverá ser levado em conta para ajustar os pontos de 

função, cujos valores variam de zero a cinco, conforme a tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Valores Características Sistêmicas 
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- Calcular os pontos de função ajustados: Este passo expõe os dados obtidos 

nos cálculos anteriores em forma de pontos de função estimados de forma completa, 

considerando as características sistêmicas. 

DESENVOLVIMENTO 

No desenvolvimento deste projeto foi observado um estudo de caso que 

utilizará a técnica de análise de pontos de função para estimar o esforço de 

desenvolvimento necessário para a construção de um software de controle de 

agendas de representante de vendas. Nele, o vendedor poderá agendar visitas nos 

clientes, alterar as datas cadastradas e cancelar o compromisso. Apresenta-se a 

seguir uma descrição sucinta dos casos de uso referente a esta proposta. 

 

Atores: Vendedores 

Casos de uso: Agendar visita, Alterar visita, Cancelar visita. 

 

Especificação do Caso de Uso – Agendar visita 

Descrição: O vendedor poderá agendar uma visita.  

Ator Envolvido: Vendedor.  

Cenário Principal 

1. O vendedor clica em “Agendar Visita” na tela de agendamento do sistema. A tela 

para o agendamento da visita é exibida. 

2. O vendedor digita os seguintes dados: Nome do cliente, telefone, data da visita e 

horário.  

3. O vendedor salva os dados do agendamento.  

4. Sistema exibe mensagem de agendamento cadastrado com sucesso. 

 

Cenário Alternativo: Se já houver alguma visita agendada para o dia e horário 

informados pelo vendedor, o sistema exibirá uma mensagem de alerta informando 

que o horário já esta ocupado e irá retornar ao passo 2. 

 

Especificação do Caso de Uso – Alterar Visita  

Descrição: Permite que o vendedor altere visitas anteriormente agendadas. 

Ator Envolvido: Vendedor.  

Cenário Principal Alterar Visita 
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1. Vendedor clica em “Alterar Visita” na tela das Visitas agendadas.  

2. O vendedor seleciona a visita que deseja alterar.  

3. Sistema exibe a tela “Agendar visita” preenchida com os dados da visita 

anteriormente selecionada. 

4. O vendedor altera os dados desejados na visita 

5. O sistema exibe mensagem de alteração realizada com sucesso.  

Cenário Alternativo: Caso já exista outra consulta marcada com data e horário 

igual, o sistema deve exibir uma mensagem explicando o ocorrido e retornar ao 

passo 3. 

 

Especificação do Caso de Uso – Cancelar Visita  

1. O vendedor clica na opção “Cancelar Visita” na tela principal do sistema.  

2. O sistema exibe a tela de visitas agendadas  

3. O vendedor seleciona a visita que deseja cancelar 

4. O sistema cancela e exibe mensagem de cancelamento.  

 

Considerando o diagrama entidade-relacionamento (DER), a entidade Visitas 

será representada de acordo com a figura 2. 

 

Figura 2 – DER Visitas 

 

Definindo os DETs e RETs (complexidade) segue: 

 

Registrar Visita 

DET: Nome do cliente, telefone, data da visita e horário. + Mensagem e 

Comando. 

RET: 1  

 

Alterar Visita 

DET: Nome do cliente, telefone, data da visita e horário. + Mensagem e 

Comando. 



                

8 

 

RET: 1 

 

Cancelar Visita  

DET: Nome do cliente, telefone, data da visita e horário. + Mensagem e 

Comando. 

RET: 1  

 

A tabela 2 exibirá a listagem de ALI, AIE, EE, SE, CE e classificação. 

 

 

Tabela 2 – Pontos de função não ajustados 

 

A Tabela 3 exibe os valores das características gerais do sistema para o 

cálculo do fator de ajuste. 

 

Tabela 3 – Valores Características Gerais do Sistema 

 

Dada a fórmula: 

FATOR DE AJUSTE = (SOMA DO NÍVEL DE INFLUÊNCIA * 0,01) + 0,65 
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Temos: 

FATOR DE AJUSTE = (16 * 0,01) + 0,65 = 0,81 

 

Em seguida, os valores obtidos anteriormente serão aplicados na fórmula 

para obter os valores dos pontos de função ajustados como segue. 

PF_AJUSTADOS = PF NÃO-AJUSTADOS * FATOR DE AJUSTE 

 

PF_AJUSTADOS = 16 * 0,81 = 12,96 PF Ajustados 

RESULTADOS 

Com base no exemplo abordado, ao final do processo o valor dos pontos 

ajustados foi obtido, possibilitando assim que o cálculo de esforço/preço seja 

realizado. Neste caso, foi considerado que a aplicação foi estimada para que a 

tecnologia Java fosse utilizada no desenvolvimento do software, que a produtividade 

adotada será 20H/PF, ou seja, cada ponto de função será estimado em 20 horas de 

esforço, e que a empresa irá adotar o valor de R$100,00/h conforme pode ser 

observado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – valor dos pontos ajustados 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de gerenciar um projeto sistêmico relacionado à concepção 

tecnológica do mesmo é um dos maiores desafios presentes no dia-a-dia 

coorporativo. A preocupação com os prazos negociados acompanham outros dois 

itens que se relacionam e são totalmente determinantes na entrega: valores 

financeiros previamente negociados e qualidade do produto final. A técnica de 

analise de pontos de função é importantíssima para auxiliar na estimativa do 

tamanho do software a ser desenvolvido, melhorado ou mantido. Com as 

informações obtidas nos resultados a gestão poderá ser feita de forma mais 
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assertiva e segura, viabilizando o bom entendimento entre o time do projeto como 

um todo: clientes, gerentes, analistas e desenvolvedores. 
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