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RESUMO

A estimativa de tamanho de software é uma das métricas mais utilizadas,
porque a partir dessa dimensão é possível se definir o esforço, o prazo e os custos
necessários para o desenvolvimento. Atualmente, uma das métricas mais adotadas
é a contagem de PCU – Pontos de Caso de Uso.
Esta pesquisa propõe a integração da métrica PCU com a estimativa da
confiabilidade de software para avaliar, com maior precisão, o esforço necessário
para que um projeto de software esteja concluído funcionalmente e de modo
confiável, criando o PCUm – Pontos de Caso de Uso Modificado. O método é
validado com dados de projetos reais.

Palavras-chave: Estimativa, Esforço, Pontos de Caso de Uso, Confiabilidade de
Software, Modelos de Confiabilidade.
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ABSTRACT
UCPm – Use Case Points modified: Considering the Reliability at Software
Development Estimation

Software size estimation is some of the most used software metrics, because
from this measure it is possible to define the effort, time and cost that are necessary
for it development. Nowadays, the UCP – Use Case Points is one of the most
adopted technique.
This all suggests the integration of the UCP with a reliability measurement, in
order to evaluate, in a more precise way, the total effort to be expend to build reliable
software, proposed by the UCPm – Modified Use-Case Point measurement. This
proposal is validated with some real software data.

Keywords: Estimation, effort, Use Case Points, Software Reliability, Reliability
Models
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1 INTRODUÇÃO

Apresenta-se a seguir uma introdução ao problema, à motivação para o
estudo deste tema, ao objetivo desta pesquisa, e aos pré-requisitos necessários, ao
público alvo e, por fim à estrutura em que esta pesquisa está disposta.

1.1

Introdução ao problema
Karner (1993) desenvolveu uma medida de estimativa de software orientada a

objeto chamada de PCU – Pontos de Caso de Uso, influenciado pela APF – Análise
de Pontos por Função, (IFPUG, 1974) com o objetivo de estimar o tamanho de
projetos de software desenvolvidos sob o paradigma de objetos. Com o uso da PCU,
por meio do uso dos modelos de caso de uso é possível se estimar o esforço
necessário para que os requisitos funcionais definidos pelo usuário da aplicação
sejam implementados.
Todo software, por ser elaborado por um ser humano, é passível de ter falhas
decorrentes de erros inseridos em seu código. Estas falhas surgem porque existem
defeitos nos softwares e, que não foram identificados durante a fase de testes.
Atualmente, a PCU diferencia o esforço utilizado para o desenvolvimento da
funcionalidade do esforço despendido no ganho de confiabilidade. Estes dois tipos
de esforços têm origem e características bem particulares e deveriam ser
considerados de forma isolada, para uma melhor estimativa de esforço global.
Em muitos casos, a equipe de desenvolvimento considera o software
completo quando este está apenas funcionalmente completo, mas ainda não
suficientemente confiável. Não se pode considerar o software pronto para uso
quando este estiver apenas funcionalmente completo, mas somente quando ele
estiver com um nível aceitável de confiabilidade. Assim sendo, o esforço para o
ganho de confiabilidade deve também ser considerado no esforço total para entregar
o software completo e confiável.
Deve-se separar a estimativa do esforço de desenvolvimento da estimativa do
esforço para ganho de confiabilidade porque elas são essencialmente diferentes.
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Regras válidas para uma delas não são aplicáveis à outra, perfil de profissionais
para ambas são diferentes e os modelos matemáticos que são utilizados para
basear a estimativa são essencialmente diferentes.
Esta pesquisa pretende desenvolver um método para estimar o esforço total
de desenvolvimento de um software, integrando a estimativa do esforço de
completeza funcional com o esforço necessário para o ganho da confiabilidade.
Propõe-se assim, um novo método para estimativa de esforço de software chamada
de PCUm - Pontos de Caso de Uso Modificados.

1.2

Motivação para o estudo
As transformações no mercado de engenharia de software são constantes. As

organizações, principalmente aquelas que fazem uso da TI – Tecnologia da
Informação, devem estar preparadas para aceitar desafios técnicos e aproveitar as
oportunidades por meio da implementação de um processo contínuo de
transformação e melhoria na condução de projetos de software.
Segundo Pressman (2006), a cada dia torna-se mais importante a utilização
de técnicas da engenharia no desenvolvimento gerenciado e controlado de software.
Com o uso destas técnicas é possível aumentar a qualidade dos produtos
desenvolvidos e a produtividade nas empresas. Nesse contexto, destaca-se a
utilização de métricas de software que, consistem em fator essencial de auxílio ao
gerente de projeto, na captura de informações relevantes para o gerenciamento da
qualidade do software e do processo de seu desenvolvimento. A métrica PCU –
Pontos de Caso de Uso é capaz de estimar o esforço necessário para a construção
do software, com base nos modelos de caso de uso. (Karner, 1993)
A UML – Unified Modeling Language é uma linguagem de modelagem para o
desenvolvimento de sistemas de software orientado a objetos. Entre outras funções,
possibilita, mapear os requisitos do software em modelos de caso de uso. Dentre as
diversas recomendações para a utilização dos modelos de caso de uso, destacamse: a facilidade com que um caso de uso pode ser lido e interpretado, que os textos
contidos no caso de uso não devem fazer menção a qualquer técnica de
implementação e, por fim não se deve incluir, no texto, detalhes de como são as
interfaces internas e externas. Anda, Sjoberg e Jorgensen (2002) afirmam que
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quanto mais claro e estruturado for um caso de uso mais próximo da realidade é a
sua pontuação em termos de complexidade com o PCU.
A hipótese pesquisada neste estudo considera que o esforço necessário para
que o software se torne operacional é composto pelo esforço envolvido para a sua
construção e pelo esforço envolvido para o ganho de confiabilidade. A somatória
destes esforços implica no esforço total requerido para que o software seja colocado
em ambiente produtivo e, com todas as funcionalidades de modo confiável.
A Equação 1-1 mostra que o esforço total é composto pela somatória do
esforço de complexidade funcional juntamente com o esforço de ganho de
confiabilidade.

∆ttt

=

∆cf + ∆gc

Onde:
∆ttt representa o esforço total para completar o software funcionalmente e confiável
∆cf representa o esforço para a complexidade funcional;
∆gc representa o esforço para o ganho de confiabilidade;

O intervalo de tempo necessário para que um software se torne confiável é
contabilizado desde a data em que este é implantado em ambiente controlado até
que passe a apresentar um número de falhas aceitável. Quer se dizer que ao
agregar o ganho de confiabilidade ao PCUm tem-se uma melhor previsibilidade de
esforço para que o software não só se torne completo, mas também, confiável.

1.3

Objetivo da pesquisa
O objetivo desta pesquisa é propor um método que estima, de forma mais precisa, o

esforço HH necessário a ser gasto em um projeto de software, considerando a métrica PCU
– Pontos de Caso de Uso com aspectos de Engenharia de Confiabilidade. O método prevê a
somatória do esforço HH necessário para que o software fique completo funcionalmente
com o esforço HH necessário para que o software atinja uma meta de confiabilidade.
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Este método é para ser aplicado em empresas de TI que promovem uma valorização
do processo de maturidade de desenvolvimento de software. Pode ser aplicado em
empresas que tenham modelos de maturidade de software como, por exemplo: CMMI v1.0
no mínimo nível 3. Pode ser aplicado também em empresas que tenham o MPS.BR –
Manual de Projeto de Software Brasileiro e, também pode ser usado por empresas que têm
e praticam os princípios da ISO 12207.

Este método pode ser aplicado para softwares do tipo software aplicativo, que tem
por finalidade desempenhar tarefas práticas, em geral, ligadas ao processamento de dados
tanto para trabalhos em escritório como para trabalhos empresarial, podendo ser utilizado
em softwares de automação industrial e, em softwares de automação comercial.

1.4

Pré-requisitos para a equipe de desenvolvimento de sistemas
Para atingir o objetivo proposto nesta pesquisa é necessário que a equipe de

desenvolvimento tenha a documentação do projeto composta, no mínimo, por:
requisitos de negócios, especificação funcional, especificação técnica, modelo
entidade-relacionamento, protótipo de telas, protótipo de relatórios, protótipo de
arquivos de interface, enfim que se tenha uma documentação detalhada do que
precisa ser desenvolvido.

Esta documentação é necessária para derivar a

complexidade funcional, quer seja expressa em PCU – Pontos de Caso de Uso ou
em PF – Pontos de Função. Além da documentação do projeto é necessário ter,
também, a documentação técnica sobre a aplicação em si. Com base nesta
documentação técnica examinam-se as características gerais do sistema e, com isso
apuram-se quais são os valores dos fatores de ajustes. Os fatores de ajustes são
usados para ajustar a complexidade funcional quer seja expressa em PCU ou em
PF.
Para a aplicação do método PCUm ressalta-se a importância da presença de
requisitos de maturidade de software dentro das empresas. As empresas que
estiverem cada vez mais preocupadas em buscar a maturidade em seus processos
de software, por meio de padrões ou referências do tipo: CMMI v1.0 nível três ou
ISO/IEC 12207 ou MPS.BR podem fazer uso do método aqui proposto.
Sob os aspectos da Engenharia de Confiabilidade a equipe responsável pela
realização dos testes precisa registrar corretamente as falhas encontradas no
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software quando este entrar em fase de testes. No mínimo as falhas devem ser
registradas e anotadas com as seguintes informações: data e hora de inicio dos
testes, o número da falha, data e hora em que a falha ocorreu, e o grau de
severidade da falha.
Finalmente, para realizar a estimativa de esforço HH dos próximos projetos é
preciso que seja criada uma tabela de histórico de projetos já implantados. A
estimativa é feita com base no processo de regressão linear sobre a quantidade de
pontos de casos de uso e sobre a quantidade de falhas. A tabela de histórico de
projetos deve conter informações como: o tamanho da complexidade funcional do
projeto expresso em PCU´s ou PF´s, a quantidade de falhas observadas durante a
fase testes e o MTBF. Considerando o valor da complexidade funcional do software
e o valor da quantidade de falhas aplica-se a regressão linear sobre estes valores.
Por meio da regressão linear é possível derivar a função que relaciona a
complexidade funcional, expressa em PCU ou PF com a quantidade de falhas.

1.5

Público alvo
O método PCUm proposto nesta pesquisa pode ser utilizado por

pesquisadores, professores, gerentes de projetos de software e, por todos que, de
certa forma, se envolvem com engenharia de software tais como: clientes, empresas
prestadoras de serviços de TI, equipe de processos e demais equipes técnicas.
A partir da combinação do esforço HH envolvido na complexidade funcional
do software e do esforço HH envolvido na confiabilidade de software, o gerente de
projetos tem informações mais precisas sobre o esforço HH total necessário para
que o software fique não só funcionalmente completo, mas também confiável.

1.6

Estrutura desta dissertação de mestrado
Este documento consiste de cinco seções incluindo este que é a introdução.
A seção 2 é composta por uma revisão bibliográfica dos assuntos

relacionados à complexidade de software medida em PCU´s e, como que a
confiabilidade pode ser medida por meio do apontamento das falhas ocorridas, por
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meio de gráficos e modelos de confiabilidade. Com relação à complexidade de
software são apresentados os principais conceitos relacionados que estimam o
tamanho e esforço de projetos de software. São definidas as métricas APF – Análise
de Pontos por Função de forma genérica e a métrica PCU de forma mais detalhada.
Por fim, como proceder para medir a confiabilidade de um software por meio do uso
de um modelo de confiabilidade, procedimentos de medição da confiabilidade de
software e ferramentas para ajudar no cálculo do ganho de confiabilidade.
A seção 3 apresenta, de forma detalhada, como o método PCUm deve ser
aplicado numa empresa com o objetivo de montar um tabela histórico de projetos
para estimar os futuros projetos por meio do uso de regressão linear.
A seção 4 relata a aplicação do método PCUm dentro de uma empresa
processadora de transações comerciais com cartões de crédito e sobre quatro
projetos de software que pertencem a um mesmo sistema. O método foi aplicado
sobre três projetos de software reais e as informações relacionadas ao esforço
envolvido na complexidade funcional e ao esforço envolvido no ganho de
confiabilidade foram devidamente tabuladas, dando assim, origem à tabela de
Histórico de Projetos. Por fim, o quarto projeto de software teve o seu esforço total
estimado com base no método PCUm.
A seção 5 apresenta as principais contribuições e conclusões sobre esta
pesquisa, que propõe a integração da estimativa de esforço de complexidade
funcional com a estimativa de ganho de confiabilidade, bem como as considerações
finais e quais as perspectivas para trabalhos futuros.

1.7

Metodologia de pesquisa
Como parte da metodologia desta pesquisa procurou-se relacionar os principais

problemas e dificuldades relacionadas à estimativa de esforço HH que há por detrás de um
projeto de software. Procurou-se, também, relacionar os principais problemas e principais
fatores de motivação que levaram à elaboração desta pesquisa. Esta pesquisa
fundamentou-se teoricamente nos aspectos relacionados à engenharia de software, mais
precisamente nas técnicas de estimativa de tamanho de software, por meio do uso de
técnicas de estimativa de tamanho de software em PCU e em PF. Também, fundamentouse nos aspectos relacionados à engenharia de confiabilidade, ou seja, de que forma se
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modela a confiabilidade de software e o que é necessário estabelecer para que um
determinado software atinja uma meta de confiabilidade.
Depois de relacionar os aspectos de engenharia de software e os aspectos de
engenharia de confiabilidade esta pesquisa propõe um método, chamado PCUm. Este
método prevê uma estimativa mais precisa, pois considera o esforço HH existente na área
de engenharia de software, no que diz respeito à construção do software e, o esforço HH
existente na área de engenharia de confiabilidade, no que diz respeito ao tempo necessário
para o ganho de confiabilidade.
Nesta pesquisa são propostos dois fluxos do método PCUm. O primeiro fluxo do
método PCUm tem por objetivo montar uma tabela de histórico de projetos constituída
basicamente por duas componentes: tamanho funcional e quantidade de falhas. Com
relação ao cálculo do tamanho funcional utiliza-se a especificação do projeto e, por meio do
uso de técnicas de estimativa de tamanho de software em PCU – Pontos de Caso de Uso
ou em PF – Pontos de Função obtém-se o tamanho do software. Com relação à apuração
das falhas ocorridas no software, as mesmas são apontadas e apuradas assim que os
testes se iniciam e, por sua vez estas falhas são inseridas em ferramentas de medição de
confiabilidade que tem por objetivo avaliar a meta da confiabilidade. Este procedimento é
repetido para os demais projetos de software e, com isso, obtêm-se os valores de
complexidade funcional e os valores de quantidade de falhas sobre os quais é aplicado o
processo de regressão linear com o objetivo de encontrar a equação que relaciona tamanho
funcional x estimativa de falhas. O segundo fluxo do método PCUm tem por objetivo estimar
o esforço HH total a partir da sua complexidade funcional, por meio do uso da equação
obtida durante a aplicação do primeiro fluxo do método PCUm. Quanto mais projetos de
software, da mesma aplicação, existirem na tabela histórico, melhor serão as estimativas
dos futuros projetos.
Para validar o método aqui proposto foram utilizados quatro projetos de software
reais de uma empresa de TI, cujo ramo de atividade está relacionada ao processamento de
transações de cartões de crédito. Para cada projeto de software foi aplicado o primeiro fluxo
do método PCUm com o objetivo de obter as variáveis: complexidade funcional expressa em
PCUs mais a quantidade de falhas observadas. Para cada projeto extraíram-se as variáveis
para alimentar a tabela de histórico de projetos. Após o último projeto de software,
efetuaram-se os procedimentos de regressão linear e obteve-se, assim, a equação que
estipula a relação complexidade funcional expressa em PCU com a quantidade estimada de
falhas.
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2 REVISÃO TEÓRICA

Esta seção tem por objetivo destacar a importância do processo de
desenvolvimento de software para controlar as atividades e artefatos durante a fase
de desenvolvimento procurando produzir componentes de software com maior
qualidade e confiabilidade. Efetua-se uma introdução às métricas de estimativa de
complexidade de software tais como: APF – Análise de Pontos de Função e a PCU –
Pontos de Caso de Uso. Faz-se, também, um levantamento sobre os aspectos de
confiabilidade de software e como é o funcionamento de um modelo de
confiabilidade de software.

2.1 - Importância do Processo de Desenvolvimento de Software
De acordo com Sammerville (1995), o processo de software é um conjunto de
atividades que quando realizadas apresentam resultados produzindo um produto de
software com qualidade e dentro do esperado. Já Pressman (2006) define o
processo de software como um conjunto estruturado de tarefas necessárias para a
construção de software de alta qualidade. As atividades contidas num processo de
software se caracterizam pela interação de ferramentas, pessoas e métodos
contidos no processo de desenvolvimento de software.
O produto de software tornou-se força motora que direciona a tomada de
decisões nos negócios das organizações. Ele serve de base à moderna investigação
científica e às soluções de problemas de engenharia, bem como é um fator chave
que diferencia os produtos e serviços modernos.
O processo de desenvolvimento de software está embutido em sistemas de
todas as naturezas tais como: sistemas de transportes, sistemas médicos, sistemas
de telecomunicações, sistemas militares, sistemas de processos industriais,
sistemas de escritórios entre outros. Direta ou indiretamente o produto de software
afeta todas as pessoas do mundo industrializado. Assim sendo, torna-se essencial a
aplicação de um processo adequado para o seu desenvolvimento, de forma que com
a aplicação do processo espera-se que o produto gerado tenha a qualidade
necessária, a confiabilidade esperada e equilíbrio na relação custo benefício.
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2.2 - Modelos de Processo de Software
Um modelo de processo de desenvolvimento de software é uma descrição
simplificada de um processo de desenvolvimento de produto de software, ou seja,
pode ser visto como uma representação, ou abstração dos objetos e atividades
envolvidas no processo de software. Além disso, um processo de desenvolvimento
de software oferece uma forma mais abrangente e mais fácil de representar o
gerenciamento de processo de software e, conseqüentemente seu progresso. De
acordo com Pressman (2006) os modelos de processo de software são:
- Seqüencial ou Cascata – com fases distintas de especificação, projeto e
desenvolvimento;
- Evolucional – com fases do tipo: especificação, projeto e desenvolvimento
estão entrelaçados;
- V-Model – análogo ao modelo cascata, mas com uma organização mais
bem constituída, que permite que se compare com outros modelos mais modernos;
- Espiral – evolução por meio de vários ciclos completos de especificação,
projeto e desenvolvimento;
- Componentizado – reuso por meio da montagem de componentes já
existentes;
- Entre outros como o Modelo Formal, Ágil, RAD e os modelos de Quarta
Geração;

2.3 – Requisitos de maturidade para a aplicação do PCUm
Segundo Pressman (2006), os modelos de maturidade surgiram para avaliar a
qualidade dos processos de software aplicados em uma empresa.
O modelo de maturidade mais conhecido é o CMMI v1.0 – “Capability Maturity
Model Integration” criado pela SEI – “Software Engineering Instituite” da
Universidade Carnegie Mellon em Pittisburg nos Estados Unidos.
O CMMI pode ser organizado de duas formas: contínua ou estagiada. Pelo
modelo estagiado, mais tradicional e mantendo a compatibilidade com o CMM –
“Capability Maturity Model”, uma empresa ou instituição pode ter seu nível de
maturidade medido em até 5 níveis.

24

Os níveis CMMI atuais são:
Nível 1 – Caótico;
Nível 2 – Capacidade de repetir sucessos anteriores por meio do acompanhamento
dos custos, cronogramas e funcionalidades;
Nível 3 – O processo de software é bem definido, documentado e padronizado;
Nível 4 – Realiza uma gerência quantitativa do processo de software e do produto;
Nível 5 – Usa a informação quantitativa para melhorar continuamente e gerenciar
projeto de software;
Para que uma empresa possa se adequar aos níveis de maturidade propostos
pelo CMMI, são necessários investimentos em treinamentos de funcionários e na
adequação dos processos desenvolvidos internamente. A partir do momento em que
empresa alcança níveis de maturidade cada vez mais altos, melhor será a qualidade
e confiabilidade nos projetos desenvolvidos por ela.
No CMMI v1.0 nível três, os processos de desenvolvimento de software estão
bem documentados, bem padronizados e integrados. Todos os projetos utilizam uma
versão aprovada e adaptada do processo padrão de desenvolvimento de software
utilizado na empresa. Isto dá sustentabilidade às estratégias a serem tomadas para
garantir a qualidade do produto de software. Dentre estas estratégias para garantir a
qualidade do produto de software, estão as coletas de medidas detalhadas sobre a
qualidade do produto de software tais como: densidade de falhas, falhas apontadas
em testes unitários e falhas apontadas em testes integrados. A partir deste nível as
empresas já possuem processos definidos, estáveis e por isso repetíveis, ou seja,
com condições essenciais para uma previsibilidade maior e para aplicação de
estimativas.

2.4 – Estimativa de Esforço e Prazo
Ao se identificar a necessidade de desenvolver ou de efetuar uma
manutenção em um software, dois questionamentos importantes precisam ser
discutidos: quanto tempo será necessário e quanto vai custar para a empresa.
Segundo Vasques, Simões e Albert (2005), os atuais fatores que dificultam
uma resposta rápida a estes questionamentos são: o fator relacionado aos requisitos
do projeto de software, os fatores relacionados à equipe responsável para o seu
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desenvolvimento do software.
Devida às várias características e particularidades de cada projeto, determinar
com exatidão o esforço gasto e duração exata é algo que só pode ser feito no final
do projeto, ou seja, quando o projeto solicitado for entregue e implementado, aí a
estimativa não é mais importante. De cada método de estimativa empregado, tem-se
uma precisão diferente. Esta precisão poderá ser avaliada somente ao final do
projeto quando forem comparados os dados estimados com os dados reais.
Vasques, Simões e Albert (2005), relataram a importância para uma
organização, possuir uma base histórica de projetos de software. A partir do
momento em que uma organização mantém uma base histórica dos projetos de
software estimados e realizados, ela pode avaliar a adequação de seu processo de
desenvolvimento e extrair indicadores de produtividade e qualidade, cada vez mais
próximos de sua realidade e, portanto, cada vez mais confiáveis. Com estes
indicadores, as estimativas de futuros projetos de software podem ser realizadas
mais cedo, ou seja, sem que o software tenha iniciado a construção, permitindo,
assim, tomar decisões rápidas que podem preservar a empresa de custos
desnecessários e de erros estratégicos que por ventura possam colocar a
organização em risco.
Segundo Pressman (2006), a estimativa é uma ciência que se encontra entre
as técnicas de decomposição que, tem por finalidade subdividir um problema em
problemas menores tornando-os mais gerenciáveis. O processo de estimativa de um
projeto de software envolve, basicamente, quatro diferentes estimativas, são elas:
estimativa do tamanho do software, estimativa do esforço a ser empregada para a
sua construção, a estimativa do seu prazo e, por fim, a estimativa do custo do
projeto.
As estimativas estão inter-relacionadas e, é de se esperar que um software
maior em tamanho funcional tenha um esforço HH maior, por conseguinte um prazo
mais longo e um custo maior, do que outro software de menor tamanho. Assim
sendo, busca-se na proporcionalidade do tamanho uma estimativa de esforço e uma
estimativa de duração do projeto. Não é considerado nesta pesquisa o custo
envolvido no desenvolvimento do software, mas vale lembrar que, em geral, ele é
composto, principalmente pelo custo de mão de obra, diretamente proporcional ao
esforço empregado para desenvolvê-lo.
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O propósito principal de um processo de estimativa é fornecer informações
que beneficiem o planejamento e o controle dos projetos de software, o mais cedo
possível, no ciclo de vida do desenvolvimento do software. Nesta pesquisa utiliza-se
a PCU – Pontos por Caso de Uso, como uma medida de estimativa padronizada
para calcular o tamanho do software em termos funcionais. O cálculo da quantidade
de pontos de caso de uso depende da especificação das funcionalidades. Estas
funcionalidades por sua vez devem ser mapeadas em requisitos e, por fim estes
requisitos devem estar descritos na forma de casos de uso.

2.5 - Estimativa de Esforço

Segundo Aurélio (2006), esforço é a mobilização de forças, físicas,
intelectuais ou morais para se atingir algum fim. Já, Campelo (2005), entende por
esforço, as horas da equipe de projetos utilizadas para realizar as atividades
relacionadas ao projeto de software, sejam estas atividades previstas no cronograma
ou não.
Segundo o IFPUG (1999), esforço, dentro do contexto de um projeto de
desenvolvimento de software, é definido como a apuração das horas de trabalho que
cada profissional envolvido efetivamente dedica ao projeto. As unidades de medida
em que o esforço pode ser expresso são: homem-hora (HH), homem-dia (HD) ou
homem-mês(HM).
Dentro do contexto de projeto de desenvolvimento de software, a estimativa
de esforço pode ser derivada a partir da estimativa do tamanho do software. A
estimativa de esforço é gerada, em geral, em homens-hora (HH) por um modelo de
estimativa simplificado que é baseado em apenas dois parâmetros: tamanho
funcional e produtividade. O tamanho funcional de um projeto pode ser expresso em:
LOC, APF ou PCU´s, enquanto que a produtividade pode ser expressa em homenshora por tamanho funcional.
É importante ressaltar que a produtividade considerada no fator de conversão
depende de certos atributos do projeto de software tais como: tamanho funcional,
plataforma de desenvolvimento, complexidade do software, experiência da equipe
de projetos de software entre outros. O fator produtividade precisa ser estabelecido
dentro da organização de acordo com as características dos seus projetos. Para que
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se tenha uma estimativa de esforço e duração do projeto, de forma mais precisa,
recomenda-se que a organização construa um banco de dados históricos de
projetos com informações como: o tamanho da aplicação, expressado em PCU´s ou
PF´s, quantidade de horas estimadas para cada fase, quantidade de horas
realmente gastas para cada fase, tipo da aplicação (linguagem de programação
utilizada) entre outros.
A função 2-1 representa de que forma se calcula o esforço. O esforço é a
estimativa de tamanho de um projeto expresso pelo produto da CF – Complexidade
Funcional pela PRODUTIVIDADE da equipe de projetos, IFPUG (1999).

ESFORÇO =

CF

*

Produtividade

Baseado em IFPUG (1999)
Onde:

ESFORÇO:
É quantidade de unidades de tempo necessárias para produzir o software, exemplo
HH – Homens_Hora; HD – Homens_Dia, HM – Homens_Mês;
CF:
É o tamanho da complexidade funcional estimada do projeto expressa em
quantidade de pontos de caso de uso ou quantidade de pontos de função;
Produtividade:
É a quantidade de unidades de tempo necessárias para se implementar um ponto de
CF – Complexidade Funcional

A estimativa de esforço é uma técnica que serve para derivar duração e
custos de qualquer projeto de desenvolvimento de software, considerando as
diversas fases existentes para o seu desenvolvimento.

2.6 - Estimativa de Prazo
Segundo Aurélio (2006), estimativa de prazo é a avaliação ou cálculo do
espaço de tempo durante o qual deve realizar-se alguma coisa. Já o IFPUG (1999)
define estimativa de prazo como a relação entre a estimativa de trabalho envolvido e
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os recursos disponíveis para a sua execução ao longo do ciclo de vida de
desenvolvimento.
Uma vez que o esforço necessário para o desenvolvimento de um projeto de
software foi estimado, o passo seguinte é derivar a estimativa de prazo. A estimativa
de prazo é inicialmente gerada de forma empírica considerando como insumos
básicos dados referentes ao tamanho do software em questão, o esforço estimado
para o software e tamanho da equipe de projetos. Em geral, o que se vê na prática
de mercado é a estimativa de prazo sendo expressa em horas e em meses que
pode ser calculada da seguinte forma, IFPUG (1999):

PRAZO

=

ESFORÇO /

(QUANTIDADE de RECURSOS * HORAS)

Baseado em IFPUG (1999)

Onde,
PRAZO
É a duração do projeto de software expresso em unidades de tempo (dias, meses ou
anos);

ESFORÇO
É a quantidade de unidades de tempo necessárias para implementação do software;

QUANTIDADE de RECURSOS
É a quantidade de recursos envolvidos no projeto multiplicado pelo total de horas
efetivamente dedicadas ao projeto;

HORAS
É a quantidade de horas a ser dedicada pela equipe para o projeto em questão;

A estimativa de prazo é o produto entre o esforço previsto e a quantidade de
recursos e horas efetivamente alocados na execução do projeto. Vasques, Simões e
Albert (2005) ressaltam que o relacionamento entre prazo e quantidade de recursos
não é uma relação inversamente proporcional real, isto significa dizer que ao se
tentar duplicar a quantidade de recursos envolvidos, não garantirá que o projeto seja
desenvolvido na metade do prazo. Pois, para viabilizar a diminuição do prazo do
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projeto, também é adicionado esforço novo a este projeto por conta de novas
atividades que devem suprir as necessidades de comunicação e integração dos
novos recursos.
Em decorrência dos conceitos expostos acima, esta pesquisa de mestrado
remete que um determinado prazo para o desenvolvimento de um projeto de
software não tem relação linear direta com o tempo necessário para o seu
desenvolvimento, pois o prazo para o desenvolvimento de um projeto de software
deve ser considerado com uma janela de mercado e, em sendo uma janela de
mercado, ela funciona de acordo com as condições de mercado. O prazo necessário
para o desenvolvimento de um projeto é uma questão interna do gerente de projetos
e da capacidade interna da sua equipe de desenvolvimento. Portanto, esta pesquisa
de mestrado não trata a estimativa de prazo e sim trata a estimativa de esforço
necessária para que um software seja implementado funcionalmente completo e
com confiabilidade.

2.7 – Introdução às métricas
A eficiência da entrega de um produto de software no prazo, dentro de um
orçamento e com um nível de qualidade desejado pelo cliente, são as características
que influenciam no sucesso das organizações de desenvolvimento de software no
mercado atual, globalizado e competitivo. Estas características são passíveis de
serem monitoradas por meio do processo de gerenciamento de projetos de software.
O gerenciamento de projetos de software envolve: medição, estimativa, análise de
erros, planejamento de atividades, monitoração e controles. (Pressman, 2006).
Vale ressaltar a importância de aplicar mecanismos que proporcionem o
acompanhamento e a avaliação do progresso do projeto de software (ISO/IEC
15288, 2001). Estes mecanismos normalmente baseados em informações
qualitativas e quantitativas, coletadas por meio de medições realizadas durante as
várias fases do projeto, são recursos essenciais na gestão de desenvolvimento de
software. Para o gerente de projetos, essas medições permitem um melhor
entendimento do processo de produção e do controle do projeto de software,
fornecendo informações que permitem a determinação de pontos fortes e fracos dos
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impactos de tais ações, garantindo a qualidade do processo e dos produtos obtidos.
(Fenton e Neil, 2000).
A necessidade de medidas que informem a eficiência do desenvolvimento e
minimizem os fracassos de projetos, principalmente em relação a atrasos no
cronograma e nas estimativas realizadas, demandaram a realização de estudos nas
áreas de estimativa de tamanho de software. Estes estudos resultaram na
proposição de diversas métricas ou métodos de medição de processo, projeto e
produtos de software diversos.
Fenton e Neill (2000), afirmaram que a medição é fundamental para qualquer
atividade de engenharia inclusive para a engenharia de software, pois possibilita que
o gerente de projetos de software entenda melhor o processo de engenharia de
software e o produto final que é produzido por este. Já Presmman (2006) afirma que
medição de software pode ser categorizada de dois modos: medidas diretas e
medidas indiretas. As medidas diretas passíveis de serem mensuradas são: custo,
esforço, HH – homens/hora, linhas de código de software, tempo de execução de um
processo e quantidade de defeitos reportados. Já as medidas indiretas são aquelas
que envolvem atributos de qualidade tais como: funcionalidade, confiabilidade,
usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade.
A métrica de estimativa de complexidade de software está dividida em duas
categorias: métricas orientadas a tamanho e métricas orientadas à função. As
métricas orientadas a tamanho são originadas pela normalização das medidas de
qualidade e produtividade, considerando o tamanho do software que foi produzido.
São exemplos de métricas orientadas a tamanho: número de linhas de código,
número de paginas de código. (Presmman, 2006)
As métricas orientadas à função usam uma medida da funcionalidade
entregue pelo sistema como valor de normalização e consistem em um método cujo
principal mérito é residir na abordagem das funções e nas características de um
sistema sob o ponto de vista do usuário, com enfoque no negócio da empresa, com
base nos requisitos funcionais e não nos requisitos técnicos. Este método é
independe do hardware (porte, geração, fabricante) e da forma de implementação e
ferramentas de software utilizadas (linguagens, softwares de apoio, geradores de
aplicação, entre outros). (Presmman, 2006)
De modo particular é importante ressaltar que, para o objetivo desta pesquisa,
as métricas orientadas a tamanho estão fora do escopo desta pesquisa, enquanto
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que as métricas orientadas à função como a APF – Análise de pontos por função e a
PCU – Pontos por caso de uso são tratadas detalhadamente nas seções seguintes.

2.8 – Métrica orientada a função APF – Análise por Pontos de Função
A APF foi desenvolvida em meados da década de 1970 e publicada em 1979
por Allan Albrecht, na tentativa de minimizar as dificuldades associadas às métricas
mais antigas e difíceis de serem utilizadas como era o caso das métricas por linhas
de código LOC, bem como de ajudar na geração de um mecanismo que pudesse
prever o quanto de esforço associado ao desenvolvimento de um software.
(Longstreet, 2002).

A primeira versão da APF visava tratar dos seguintes pontos: dos fatores
externos que interagem com o software em questão, das características importantes
ao usuário, de ser uma métrica que pudesse ser aplicada logo no início do processo
de desenvolvimento de software, de ser ligada à produtividade econômica e de ser
independente do código fonte do software. Atualmente a APF é uma técnica utilizada
em diversos paises, é mantida pelo IFPUG, e é reconhecida e padronizada por meio
das normas: ISO/IEC 200929 e ISO/IEC 14143-1.

Em 1984, Allan Albrecht refinou a última versão da APF e, posteriormente,
tornou-se necessário definir um manual de práticas de contagem, em função do
aumento do uso da APF. Devido a esta necessidade, em 1986 foi criado o IFPUG ‘International Function Point Users Group’. A partir desta data o IFPUG passou a
efetuar as seguintes atividades: padronizar e manter os processos referentes à
definição das regras de contagem, a definir e divulgar o conteúdo programático de
treinamento, a emitir certificação para profissionais interessados no uso e aplicação
da métrica APF e, por fim efetuar a divulgação de diversas bases históricas de
produtividade da indústria de software que utilizavam a APF.

O principal mérito da APF reside na abordagem das funções e características
de um software sob o ponto de vista do que este software disponibiliza para o
usuário, num enfoque do negócio da empresa, com base nos requisitos funcionais e
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não nos requisitos técnicos nem nos requisitos de qualidade, o que torna a métrica
APF independente do hardware (porte, geração, fabricante) e da forma de
implementação do software e ferramentas utilizadas (linguagem, software de apoio,
geradores de aplicação).
A seguir, a figura 2-1 mostra, como a partir da identificação dos elementos
básicos da APF que são chamados de: Arquivos, Interfaces, Entradas, Saídas e
Consultas, é possível obter o tamanho em pontos de função não ajustados. Após a
apuração dos pontos de função não ajustados aplica-se o fator correspondente às
catorze características gerais do sistema para resultar na quantidade de pontos de
função ajustados.

Figura 2-1 – Processos de Contagem em APF ( IFPUG)
O processo que envolve o cálculo do tamanho funcional de um software
utilizando a Análise de Pontos por Função – APF é composto por sete etapas que
são descritas a seguir.
Na etapa um determina-se o tipo de contagem de pontos de função. A
determinação do tipo de contagem de pontos de função depende do propósito da
contagem, que pode ser um projeto de desenvolvimento, um projeto de manutenção
ou uma aplicação pronta.
Na etapa dois determina-se o escopo de contagem e a fronteira da aplicação.
O escopo de contagem define a funcionalidade que deve ser incluída na contagem
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de pontos por função. Entende-se como fronteira da aplicação o limite entre o
software que está em medição com os usuários que utilizam o software.
Na etapa três determinam-se as funções do sistema, para determinar a
contribuição destas funções à contagem de pontos por função não ajustados.
Na etapa quatro classifica-se cada função quanto à sua complexidade. Cada
função é classificada, de acordo com um dos três níveis de complexidade – simples,
médio ou complexo.
Na etapa cinco calculam-se os pontos de função não ajustados por intermédio
de aplicação de pesos, segundo tabela específica que contém informações do tipo:
tipo de função, quantidade e respectivo peso.
Na etapa seis determina-se o fator de ajuste com base nas respostas dadas
às características gerais do software. No Apêndice 2 encontram-se todas as catorze
características que avaliam a funcionalidade genérica do sistema como um todo. O
limite deste fator de ajuste pode variar de no mínimo 0,65 até no máximo 1,35. Cada
característica em si tem uma definição a qual aponta qual o seu grau de influência
sobre o sistema. O resultado desta avaliação é denominado NI – Nível de Influência
de forma que, ao ser somado todos os NI´s, das catorze características que constam
no Apêndice 2, chega-se ao Nível de Influência Total. IFPUG (2000).
Para cada característica geral do sistema existem seis níveis de influência,
são eles: 0 – nenhuma influência, 1 – pouca influência, 2 – moderada influência, 3 –
média influência, 4 – significativa influência e 5 – forte influência.
Na etapa sete calculam-se os pontos de função ajustados por meio da
multiplicação da quantidade de pontos de função não ajustados, calculados na etapa
cinco, pelo Nível de Influência Total calculado na etapa seis. Finalmente, como
resultado, tem-se o FPA - número total de pontos de função ajustados.

2.9 – Métrica orientada à função PCU – Pontos de Caso de Uso
A PCU é uma métrica de estimativa de tamanho de software criada por
Gustav Karner em 1993, destinada a ser aplicada em projetos de software
orientados a objeto. Karner se inspirou no APF e nos modelos de caso de uso para
propor a PCU. O modelo de caso de uso foi incorporado à UML em 1997 e tem sido
muito utilizado desde então. Karner (1993).
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Karner, ao propor a PCU, explorou o modelo de casos de uso. Substituiu
algumas características técnicas propostas pela APF, criou os fatores de ajustes
ambientais e, por fim criou uma estimativa de produtividade em HH para cada ponto
de caso de uso. Tanto os fatores técnicos como os fatores ambientais foram criados
e alterados no decorrer da experiência que foi conduzida por Karner na época sobre
os projetos de desenvolvimento.

A PCU estima o tamanho funcional do software de acordo com a visão final
do usuário, por meio de uso dos cenários de caso de uso que retratam a forma com
que o usuário deve interagir com o sistema. A métrica de estimativa PCU contribuiu
para a diminuição de algumas dificuldades existentes até então em relação a outras
métricas de estimativa, pois é uma métrica fácil de se aplicar quando possui as
informações necessárias para realizar as estimativas.

A PCU possui um processo de contagem de tamanho funcional de software
dividido em seis etapas mostradas na figura 2-2 e descritas a seguir.

Figura 2-2 – Processos de Contagem em PCU (Karner)
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2.9.1 - Processo de cálculo dos Pontos de Caso de Uso
O processo referente ao cálculo de PCU é composto de seis etapas conforme
descrito por Karner (1993) e que são descritas a seguir.

A primeira etapa é para contar os atores e atribuir o seu grau de
complexidade. Nesta etapa, com base nos modelos de casos de uso, identificam-se
os atores computando a sua quantidade. Após computar o total de atores, multiplicase este total com o seu tipo de complexidade (simples, médio ou complexo) pelo seu
respectivo peso (1,2 ou 3), conforme exposto na tabela 2-1 – Pesos dos Atores.

Tabela 2-1 – Peso dos Atores
Complexidade
do Ator
Simples

Médio

Complexo

Descrição
Representam softwares simples de interface (carga)
com outros sistemas ou cadastros simples
São softwares de interface com outros sistemas que
envolvem a recepção, interpretação, tratamento e
envio de informações e interfaces interativas
(transações interativas médias); ou existe uma
pessoa interagindo por meio de um terminal com
interface não gráfica.
É uma pessoa que interage por meio de uma
Interface Gráfica ou página WEB

Peso
1

2

3

Baseado em Karner (1993)
Uma vez identificada a quantidade de atores e seus respectivos pesos, é
preciso somar os produtos obtidos entre os atores e seus respectivos pesos para
obter a variável: Tana - Total de atores não ajustados.

A segunda etapa é responsável pela contagem dos casos de uso e pela
respectiva atribuição do grau de complexidade. Nesta etapa a complexidade é
baseada no número de transações existentes dentro do caso de uso.

De acordo com Schneider e Winters (2001) uma transação é uma seqüência
de processos que devem, com garantia, serem realizados em conjunto, ou
cancelados em sua totalidade, caso não seja possível concluir o seu processamento.
A partir do número de transações identificado, multiplicar cada caso de uso pelo
respectivo peso conforme tabela 2-2 – Peso dos casos de Uso.
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Tabela 2-2 – Pesos dos Casos de Uso
Complexidade
Descrição
do Caso de Uso
Simples

Médio

Complexo

Tem até 3 transações incluindo os passos
alternativos e deve ser realizado com menos de 5
classes de análise
Tem de 4 a 7 transações incluindo os passos
alternativos e deve ser realizado com 5 a 10 classes
de análise
Tem acima de 7 transações incluindo os passos
alternativos e deve ser realizado com pelo menos
de 10 classes de análise

Peso
5

10

15

Baseado em Karner (1993)

A terceira etapa é para calcular os PCUna – Pontos de Caso de Uso não
ajustados conforme a equação a seguir:
PCUna

=

ΣPa

+

ΣPcu

Onde:
PCUna:

Pontos por caso de uso não ajustados

ΣPa:

Somatória dos Pesos dos Atores dos Casos de Uso

ΣPcu:

Somatória dos Casos de Uso

A quarta etapa é para determinar o FCT – Fator de Complexidade Técnica. A
métrica PCU estabelece um procedimento que calcula o FCT que, quando calculado
é utlizado para ajustar os PCUna.

O FCT é calculado com base em treze características técnicas. No Apêndice
3 encontram-se todas as treze características técnicas do FCT que devem ser
avaliadas a fim de que o valor deste fator seja calculado. Cada característica técnica
tem uma definição a qual orienta e determina o seu grau de influência sobre o
software. Para cada característica técnica, existem seis possíveis níveis de
respostas que é chamado aqui de relevância, são eles: 0 – nenhuma relevância, 1 –
pouca relevância, 2 – moderada relevância, 3 – média relevância, 4 – significativa
relevância, 5 – forte relevância.

Após determinar o nível de relevância de cada característica técnica,
multiplica-se este nível de relevância pelo respectivo peso que Karner (1993)
atribuiu. Repetir este procedimento para cada uma das características técnicas
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obtendo-se por fim a somatória das características. Utilizar o resultado desta
somatória e aplicá-la na equação abaixo seguinte:

FCT

=

0.6 + (0.01 * Σft)

Onde:
FCT: Fator de Complexidade Técnica
Σft:

Somatória dos pesos dos fatores técnicos

A abrangência do fator FCT varia de no mínimo 0,60, quando os treze fatores
recebem pontuação igual a zero, e vai até no máximo 1,30 quando os treze fatores
recebem a pontuação máxima igual a cinco. Quando o FCT for menor que um, o
FCT reduz a contagem final de PCU´s, pois qualquer valor inteiro positivo
multiplicado por uma fração positiva reduz o seu valor, por exemplo: 100 X 0,60 =
representa uma redução de 40%. Por outro lado, um FCT maior que um aumenta a
contagem de PCU´s, pois qualquer valor positivo multiplicado por um número
racional o resultado aumenta o valor de PCU´s, por exemplo: 100 x 1,30 =
representa um aumento de 30%.

As características de complexidade técnica, definidas por Karner (1993) são:
Sistemas Distribuídos, Tempo de resposta/desempenho, Eficiência do Usuário Final
(on-line), Processamento interno complexo, Código deve ser reutilizável, Facilidade
de instalação, Usabilidade, Portabilidade, Facilidade de manutenção, Acessos
simultâneos, Aspectos especiais de segurança, Acesso direto para terceiros,
Facilidades especiais de treinamento.

Karner (1993) em seu trabalho definiu que cada fator de complexidade técnica
- FCT possui um peso, conforme pode ser observado na tabela 2-3. O mesmo
procedimento foi definido para com os fatores de complexidade de ambiente – FCA,
conforme pode ser observado na tabela 2-4. Estes pesos, por sua vez, são
multiplicados por valores que variam de 0 a 5. A variação destes valores depende da
relevância que cada fator de complexidade, quer seja técnico ou quer seja de
ambiente, possui segundo a visão do analista de sistemas que é responsável pelo
cálculo da complexidade funcional do software. Exemplificando, 0 – zero, significa
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que o fator não possui relevância e 5 – cinco, significa que o fator é essencial ou
possui alta relevância. Karner (1993) sugeriu que quando houver dúvida sobre qual
valor deve ser atribuído ao respectivo fator, o valor a ser usado deve ser igual a 3 –
três. Na Tabela 2-3 encontram-se descritos os fatores de complexidade técnica com
os respectivos pesos sugeridos por Karner (1993).
Tabela 2-3 – Pesos da Complexidade Técnica
Descrição
Peso
Sistemas Distribuídos
Tempo de Resposta/Desempenho
Eficiência do Usuário Final (on-line)
Processamento interno complexo
Código deve ser Reutilizável
Facilidade de Instalação
Usabilidade (facilidade operacional)
Portabilidade
Facilidade de manutenção
Acessos Simultâneos (Concorrência)
Aspectos Especiais de Segurança
Acesso direto para terceiros
Facilidades Especiais de treinamento

2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Baseado em Karner (1993)

Para um melhor entendimento das características que compõem o fator de
complexidade técnica, a seguir faz-se um breve relato sobre cada uma destas
características.
A

característica

Sistemas

Distribuídos é

usada

para

avaliar se

o

desenvolvimento em questão é distribuído e requer alta interação para a
consolidação ou replicação de informações. Sistemas distribuídos podem ter esforço
extra, por exemplo, para determinar e tratar chaves de distribuição do banco de
dados, “espelhamento” de entidades para segurança, estratégias de distribuição,
etc.
A característica Tempo de resposta/desempenho é usada para ponderar a
importância do tempo de resposta e requisitos de desempenho para o
desenvolvimento em questão. Pode demandar tempo, por exemplo, para realização
de

testes/ensaios

durante

as

primeiras

iterações,

que

podem

acarretar

desnormalizações do banco de dados, alteração de rotinas e otimização de
processos críticos.
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A característica Eficiência do Usuário Final on-line é usada para ponderar a
necessidade da eficiência das telas on-line sistema. Avalia a expectativa do usuário
final em relação à interface a ser criada para o desenvolvimento em questão.
A característica Processamento interno complexo é usada para avaliar se o
processamento interno do desenvolvimento em questão é complexo ou mais trivial,
por exemplo, cálculos, regras de consistências, lógica de decisão, análise de
informações. Processamentos complexos demandam profissionais mais treinados e
experientes e podem aumentar o esforço necessário para realização dos testes.
A característica Código deve ser reutilizável é usada para avaliar
reusabilidade de rotinas ou serviços. Caso positivo, são necessários esforços extras
para garantir alta coesão e baixo acoplamento, além da necessidade de
profissionais mais treinados e experientes.
A característica Facilidade de instalação é usada para avaliar como é
realizada a instalação do produto, uma vez construído. Pode demandar esforço extra
para criação de dispositivos de instalação amigáveis, sendo replicado em várias
instalações, ou o software deve ser instalado sem apoio técnico local.
A característica Usabilidade é usada para avaliar a facilidade de uso, ou seja,
a usabilidade está diretamente ligada ao diálogo na interface e a capacidade do
software em permitir que o usuário alcance suas metas de interação com o software.
Ser de fácil aprendizagem, permitir uma utilização eficiente e apreentar poucos
erros, são os aspectos fundamentais para a percepção de boa usabilidade por parte
do usuário.
A característica Portabilidade é usada para avaliar grau de relevância para
troca de plataformas, pois pode impedir a utilização de padrões que simplificam
codificação e aumentam produtividade, além de eventualmente provocarem
problemas de performance, acarretando esforço extra. Um exemplo é a necessidade
de utilização do padrão ANSI para SQL, impedindo uso de dialetos SQL.
A característica Facilidade de manutenção é usada para avaliar se o código
deve ser gerado com clareza, estruturação, parametrização e documentação,
permitindo um alto índice de manutenções evolutivas.
A característica Acessos simultâneos é usada para avaliar se há muitos
acessos simultâneos a bases de dados ou serviços de aplicação; neste caso,
envolve esforço extra para projetar, desenvolver e testar transações concorrentes.
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A característica Aspectos especiais de segurança é usada para avaliar se é
necessário algum tratamento extra de segurança ou se é apenas o habitual. Pode
acarretar esforço extra para projetar, desenvolver e testar os aspectos especiais de
segurança, como controle de acesso, segregação de uso de comandos, controle de
visibilidade de informações.
A característica Acesso direto para terceiros é usada para avaliar se é
necessário, por exemplo, acesso por clientes. Em caso afirmativo, considerar
bastante relevante, pois pode envolver aspectos de ergonomia – neste caso é um
complemento ao item T7.
A característica Facilidades especiais de treinamento é usada para avaliar
como é realizado o treinamento dos usuários do produto, pois pode demandar
esforço extra para geração de material de treinamento diferenciado.

A quinta etapa tem por finalidade calcular o FCA – Fator de Complexidade de
Ambiente para cada projeto de software.

A métrica PCU estabelece um

procedimento que calcula o fator complexidade de ambiente que, quando calculado
aplica-se este mesmo fator sobre os PCUna – Pontos por caso de uso não ajustados
refinando assim, a contagem final de PCU´s.

O FCA é calculado com base em oito fatores que estão relacionados ao nível
de experiência dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do software.
Cada fator de complexidade de ambiente tem uma definição a qual orienta e
determina o seu grau de influência sobre o software. Segundo Karner (1993), para
cada característica do ambiente existem seis níveis de habilidades possíveis, são
eles: 0 – nenhuma habilidade, 1 – pouca habilidade, 2 – moderada habilidade, 3 –
média habilidade, 4 – significativa habilidade e 5 – forte habilidade. Karner (1993)
afirmou também que se o fator não é importante ou não é relevante este fator deve
receber o peso igual a 3.

Após a atribuição do respectivo peso para cada fator de ajuste de ambiente
multiplicar pelo peso e somar o total dos valores. Em seguida, aplica-se a seguinte
equação 2-3 que é responsável por determinar o valor do fator FCA.
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FCA = 1.4 + (- 0,03 * Σfa)
Onde:
FCA: Fator de Complexidade de Ambiente
Σfa:

Somatória dos pesos dos fatores de complexidade de ambiente;

Os fatores de complexidade de ambiente estão especificados conforme tabela
2-4 abaixo:

Tabela 2-4 – Fatores de complexidade de ambiente (FCA)
Descrição
Peso
Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software
Experiência na Aplicação
Experiência em OO, na Linguagem e na Técnica de Desenvolvimento.
Capacidade do Líder do Projeto
Motivação
Requisitos Estáveis
Trabalhadores com dedicação parcial
Dificuldade da Linguagem de Software

1.5
0.5
1.0
0.5
1.0
2.0
-1,0
-1,0

Baseado em Karner (1993)

As características de complexidade ambiental, definidas por Karner são:
Familiaridade com o PDS – Processo de desenvolvimento de Software, Experiência
na Aplicação, Experiência na Técnica Estruturada ou OO, Experiência do Líder de
Projeto em gestão, Motivação, Requisitos estáveis, Trabalhadores com dedicação
parcial, Dificuldade da Linguagem de Programação.
A característica “Familiaridade com o PSDS – Processo de Desenvolvimento
de Software” é para indicar se a equipe do projeto conhece e já utiliza o Processo de
desenvolvimento de software da instalação.
A característica “Experiência na Aplicação” é usada para indicar se a equipe
do projeto conhece a aplicação de desenvolvimento em questão.
A característica “Experiência na Técnica Estruturada ou OO” é usada para
indicar se a equipe do projeto conhece a técnica que é utilizada no desenvolvimento.
A característica “Experiência do Líder de Projetos” em gestão é usada para
indicar a experiência que o líder para o projeto em questão possui.
A característica “Motivação” é usada para indicar se a equipe do projeto tem
motivação para trabalhar no projeto em questão.
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A característica “Requisitos Estáveis” indica a probabilidade de os requisitos
serem estáveis ou não.
A característica “Trabalhadores com dedicação parcial” indica se há
trabalhadores em período integral ou não.
A característica “Dificuldade da Linguagem de Programação” é usada para
indicar a dificuldade da linguagem de programação a ser utilizada pelo projeto em
questão. Para esta característica o peso (1) indica que a linguagem é de pouca
complexidade e/ou que a equipe de projeto tem domínio completo sobre a mesma.
Quando o peso for igual a (5) significa que a linguagem a ser utilizada é nova e
nenhum membro da equipe possui experiência nela.
A sexta etapa é para calcular os Pontos de Casos de Uso ajustados. Este
cálculo é realizado com base na multiplicação dos PCU não ajustados pelo Fator de
Ajuste Técnico pelo Fator de Ajuste de Ambiente e é representado pela seguinte
equação:
PCU = PCUna * FCT * FCA;
Onde:
PCU:

representa o total de pontos de caso de uso ajustados;

PCUna:

representa o total de pontos de caso de uso não ajustados;

FCT:

representa o valor do fator de complexidade técnica;

FCA:

representa o valor do fator de complexidade de ambiente;

Karner (1993) em sua análise propôs que fosse adotado um fator de 20
homens-hora por PCU como sendo a produtividade estimada para os projetos de
software estudados por ele. Outras experiências de campo têm mostrado que o
esforço em homens-hora associado a cada pontos por caso de uso pode variar entre
13 a 30 homens-hora.
Schneider e Wiintes (1998) sugerem um refinamento da proposta feita por
Karner. Este refinamento é sobre os fatores de influência ambiental. Segundo
Schneider e Winters deve-se contar os pesos dos fatores ambientais F1 a F6 que
estão abaixo de 3 (três) pontos e deve-se contar os pesos dos fatores ambientais F7
a F8 que estão acima de 3 (três) pontos. Se a quantidade de fatores for menor ou
igual a 2 (dois) deve-se usar o fator de 20 homens-hora por ponto de caso de uso.
Se a quantidade de fatores for maior ou igual a 3 (três) e menor ou igual a 4 (quatro)
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deve-se usar o fator de 28 homens-hora por ponto de caso de uso.

Caso a

quantidade de fatores seja maior ou igual a 5 (cinco) sugere-se que seja feita uma
revisão do projeto, para que os números sejam ajustados, caso contrário, o risco de
insucesso deste projeto é muito alto.
Clemmons (2006) afirma em sua pesquisa, que se na empresa não existir
uma tabela de histórico de projetos de software duas possibilidades podem ser
avaliadas e adotadas conforme o caso. A primeira possibilidade é estabelecer uma
linha base de projetos já implantados por meio da computação da quantidade de
PCU´s e, conseqüentemente da quantidade de horas efetivamente gastas para
implementar cada projeto. A segunda possibilidade é utilizar uma produtividade de
15 HH até 30HH para implementar cada ponto de caso de uso, dependendo da
experiência da equipe de desenvolvimento e de realizações de projetos no passado.
Caso a equipe de desenvolvimento de projetos seja nova, ou seja, sem experiência
Clemmons sugere utilizar uma produtividade igual a 20 HH.
Já o IFPUG (1993) considera que nestes casos pode, também, ser usada
uma produtividade de 36 HH/PCU. Quaisquer valores negativos significam que terão
que serem gastas mais horas treinando pessoal ou corrigindo problemas devido à
instabilidade e, com isto, menos tempo é dedicado ao projeto, é por conta disto a
sugestão de usar mais homens hora HH por Pontos de Caso de Uso. É preciso estar
atento que qualquer ajuste nos fatores ambientais podem implicar em grandes
mudanças no resultado final da estimativa. Mesmo 0.5 ponto pode implicar em uma
mudança muito significativa na contagem final de pontos de caso de uso do projeto.

2.9.2 - Experiências de uso da PCU
Karner, originalmente, tomou projetos de software, então desenvolvidos
dentro das instalações da empresa Objectory AB. Como eram apenas três projetos,
Karner não pode concluir sobre a eficácia do seu método, mas deixou claro que seu
trabalho estava apenas se iniciando e, que provavelmente seriam necessários
ajustes nos fatores ambientais e técnicos. Karner (1993).
Um estudo publicado por Ribu (2001), traz novos dados e novas reflexões
sobre o problema. Karner baseou a sua tese na avaliação de projetos de estudantes
e projetos da indústria de software, comparando o esforço real dos projetos
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concluídos com o esforço estimado por meio da estimativa de casos de uso, da
avaliação de especialistas e do uso de ferramentas padrão de estimativa do
mercado. A pesquisa de Ribu (2001) chegou às seguintes conclusões interessantes
que caracterizam os modelos de caso de uso aplicados ao PCU, com relação à:
descrição textual do caso de uso, estrutura dos casos de uso, processos de
contagem dos casos de uso estendidos, precisão da contagem e, por fim a
manutenção dos fatores ambientais.

Quanto à descrição textual do caso de uso, os detalhes devem ser capturados
em linguagem natural, ou em diagramas de estado ou de atividades. Uma descrição
de caso de uso deve conter, no mínimo, um nome de identificação, um número, o
nome do ator iniciante, uma breve descrição do objetivo do caso de uso, e uma
seqüência numerada de passos que descrevem o principal cenário de sucesso para
poder ser usado para o PCU. Quanto à estrutura dos casos de uso é interessante
que eles sejam bem escritos, e seu texto, deve conter no mínimo 3 (três) e no
máximo 8 (oito) passos.

Ribu (2001), considera que nos casos de uso estendidos e inclusos devem
ser contados, para garantir que toda a funcionalidade seja considerada, evitando-se
assim problemas de sub-estimativas.

Quanto à precisão da estimativa, Ribu (2001) leva em consideração que o
método de pontos de caso de uso foi mais preciso entre os outros métodos
avaliados, de forma que apresentou a menor variação entre o estimado e o real.

Ribu (2001) recomenda desconsiderar a complexidade técnica. Tem-se
mostrado que a omissão dos fatores de complexidade técnica nas estimativas
obtidas com o tradicional método de pontos de função produz, praticamente, o
mesmo resultado que quando os fatores de complexidade técnica são considerados.

Ribu (2001) recomenda ainda manter os fatores ambientais, pois as
estimativas produzidas sem a utilização dos fatores ambientais são maiores do que
as estimativas produzidas considerando os fatores ambientais.
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2.10 – Relação entre a APF e PCU
Andrade (2004) conduziu um trabalho que investiga a relação existente entre
projetos de software estimados em PCU e em APF. Para investigar a existência de
relação entre APF e PCU Andrade (2004) contou dezenove projetos de software.

A coleta de dados foi realizada por meio de análise dos manuais de
documentação dos projetos de software disponibilizados pelos gerentes dos projetos
de forma impressa e eletrônica. Por sua vez estas informações foram coletadas e
armazenadas em planilhas e depois analisadas de forma qualitativa, ressaltando os
melhores resultados. Desta forma, Andrade (2004), ao aplicar as suas métricas
realizou diferentes testes estatísticos para investigar a existência da relação entre
APF e PCU e, assim encontrar um fator de conversão que melhor representasse a
relação entre as duas métricas.

Andrade (2004) conduziu a aplicação de suas métricas em projetos
desenvolvidos tanto para a academia como para projetos desenvolvidos para a
indústria de software. A aplicação das métricas, na academia, foi desenvolvida por
alunos da Ciência da Computação da Universidade Católica de Brasília (UCB). No
caso de projetos conduzidos na academia, o fator de conversão encontrado foi igual
a 1,461, ou seja, PF = 1,461 * PCU ou PCU = PF / 1,461.

No caso de projetos conduzidos na empresa denominada como Empresa A
que pertencia ao ramo de processamento de informações comerciais e de saúde
utilizando-se para isso transações efetuadas com cartões de crédito, o fator de
conversão encontrado foi igual a 2,581, ou seja, PF = 2,581 * PCU ou PCU = PF /
2,581.

No caso de projetos conduzidos na empresa denominada como Empresa B
que pertencia ao ramo do setor público com a finalidade de coordenar e gerenciar a
distribuição de recursos financeiros da área da educação, o fator de conversão
encontrado foi igual a 3,263, ou seja, PF = 3,263 * PCU ou PCU = PF / 3,263.
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Portanto, Andrade (2004), após ter contado dezenove projetos de software,
concluiu que existe uma relação entre APF e PCU e que esta relação está entre 1,46
e 3,26.

2.11 – Fundamentos de Confiabilidade de Software
Segundo Delamaro, Maldonado e Jino (2007), a teoria da confiabilidade
trabalha com métodos probabilísticos aplicados para analisar a ocorrência de falhas
em um determinado software e, esta teoria é fundamentada por meio de alguns
conceitos que formalizam a confiabilidade de software tais como: a função
confiabilidade, a função taxa de falhas, a função falhas acumuladas e, a função
intensidade de falhas.
No estudo da Engenharia de Confiabilidade, existe uma variável importante
chamada T- Tempo, representada pelo tempo decorrido para a ocorrência de uma
falha em um software. Conseqüentemente a base dos resultados relacionados à
confiabilidade presente em um software está fortemente ligada a esta variável T.

Delamaro, Maldonado e Jino (2007) definem a função confiabilidade como
sendo a probabilidade de um software operar livre de falhas em um determinado
intervalo de tempo e dentro de um ambiente de testes especifico e controlado.
Quando um intervalo de tempo T é definido para testar um determinado software, as
falhas observadas podem ser expressas em funções do tipo: taxa de falhas, função
falhas acumuladas, função intensidade de falhas e MTBF – Tempo médio entre
falhas.

Delamaro, Maldonado e Jino (2007) definem a função taxa de falhas como
sendo uma função que serve para descrever de forma cadenciada a ocorrência das
falhas em um determinado software. Na teoria a taxa de falhas é definida como a
probabilidade de que uma falha, por unidade de tempo, ocorra num intervalo de
tempo T. Na prática, a taxa de falhas é a razão entre o número total de falhas
observadas no software, e o intervalo de tempo utilizado para testar o software. A
taxa de falhas ideal para um software deve ser decrescente. No gráfico 2-1 tem-se
uma amostra de como é o comportamento da taxa de falhas em relação ao tempo.
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Gráfico 2-1 – Taxa de Falhas do Software

Baseado em Delamaro, Maldonado e Jino (2007)

Ao se observar o comportamento presente em um software em um
determinado ponto do intervalo de tempo, por meio de evidência estatística, é
possível prever o comportamento da taxa de falhas em um intervalo de tempo futuro.
É aqui que os modelos de confiabilidade de software são aplicados de forma que
possam prever o tempo adicional necessário para que a meta de taxa de falhas seja
atingida.

Segundo Delamaro, Maldonado e Jino (2007) a função intensidade de falhas
chamada também de λ(t) é a representação do número de falhas ocorridas por
unidade de tempo e, é tratada como sendo um valor instantâneo. Exemplificando,
pode-se dizer que se a intensidade de falhas de um software é igual a 0,01
falha/hora, ou seja, para o software em questão ocorre uma falha a cada 100 horas
de testes. No gráfico 2-2 pode-se observar o comportamento da função intensidade
de falhas para um determinado software.

48

Gráfico 2-2 – Taxa de Falhas do Software

Baseado em Delamaro, Maldonado e Jino (2007)

Com base no gráfico 2-2, nota-se que ao se iniciar os testes em um software,
observa-se que, no início dos testes a ocorrência de falhas é maior na unidade de
tempo e, conseqüentemente a função falhas acumuladas cresce rapidamente. À
medida que os testes avançam e as falhas são corrigidas, o número de falhas por
unidade de tempo tende a diminuir. Com isso a função intensidade de falhas tem um
comportamento decrescente como pode ser observado na figura acima.

Segundo Delamaro, Maldonado e Jino (2007) a função MTTF é a função
tempo médio para falhas, ou seja, representa o tempo esperado para a ocorrência
da próxima falha ou também se pode dizer que MTTF é o tempo em que o software
funciona sem falhas. Dado um determinado software que está em fase de testes e,
que tenham sido encontrados i-1 falhas, registra-se o valor do tempo decorrido entre
as falhas ocorridas como t1, t2, t3, ... , tn-i a média destes valores é o tempo médio
antes de ocorrer a próxima falha. Exemplificando, um MTTF igual a 100 significa que
uma falha pode ocorrer a cada 100 unidades de tempo.
Segundo Pressman (2006), Musa, Iannino e Okumoto (1987), confiabilidade
de software é definida em termos estatísticos, como a probabilidade de operação de
um software de computador, livre de falhas, em um ambiente especifico e durante
um intervalo de tempo especifico.
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De acordo com Lyu (1996), confiabilidade de software é a probabilidade de
um item desempenhar uma dada função, sem falhar, por um determinado período de
tempo, dentro de certas condições de uso.
Pressman (2006) contextualiza um exemplo sobre a confiabilidade de
software como um software de computador qualquer que possui uma confiabilidade
de 0,96, por oito horas contínuas de processamento, ou seja, se este software tiver
que ser executado 100 vezes, e exigir oito horas de processamento é provável que
este software funcione corretamente 96 das 100 vezes. Assim, a confiabilidade pode
ser calculada com base nos dados sobre falhas e, por meio do uso de ferramentas
de medição de crescimento de confiabilidade.
Vouk (2000) define a confiabilidade de software como a probabilidade que um
sistema ou um componente de sistema, vá desempenhar as suas funcionalidades e
qualidades planejadas, por um período específico de tempo e dentro condições
específicas de uso, supondo que o sistema está funcionando corretamente no início
do período de sua avaliação. Para Vouk (2000), a confiabilidade de software vai
depender de que forma o software é usado, isto significa que a forma de como o
componente de sistema é utilizado implica na evolução da sua confiabilidade.
O aspecto do uso de um componente de sistema é uma informação
importante para a evolução da confiabilidade, pois inclui o ambiente no qual este
componente é usado, bem como a freqüência de uso das diferentes funcionalidades
oferecidas por este componente.
Produzir sistemas de software sem erros e com alto grau de confiabilidade é o
objetivo que todas as empresas que de certa forma fabricam software querem
atingir. Porém, a produção de software sem erros não é uma tarefa fácil, é preciso
que se tenha uma busca crescente pelo aumento da qualidade do software e
investimentos constantes para a melhoria contínua do processo de desenvolvimento
de software.
Considerando que a confiabilidade de software é um atributo da qualidade,
pode-se concluir que a confiabilidade de software é diretamente proporcional ao
nível de qualidade com que o software foi desenvolvido, ou seja, qual o nível de
maturidade do processo envolvido. Quanto menor for a maturidade do processo de
desenvolvimento de software, menor é a qualidade do produto gerado e,
conseqüentemente menos confiável. A construção de um software confiável
depende da aplicação de atributos de qualidade em cada fase do ciclo de vida de
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desenvolvimento de software, com ênfase na prevenção de erros, especialmente
nas fases preliminares do ciclo de vida. Durante a fase de desenvolvimento do
software é preciso utilizar métricas para medir se os atributos de qualidade foram
atingidos, garantindo assim um software com qualidade e conseqüentemente com
confiabilidade. IEEE Standard 982 (1987).

2.12 - Aspectos que influenciam na Confiabilidade do Software
Um estudo conduzido por Whittaker e Voas (2000), identificou que existem
certos aspectos que influenciam diretamente na estimativa da confiabilidade do
software. Estes aspectos são: o nível de complexidade do software, a eficácia dos
testes e o ambiente operacional. No estudo um software é considerado complexo
quanto maior for o número de arquivos de entrada para serem testados e quanto
maior for o número de arquivos de saída para serem verificadas as informações
produzidas. Whitaker e Voas (2000) concluiram que dependendo do nível de
complexidade do software, é necessário um prazo maior para execução do plano de
testes, é necessário maior experiência da equipe de testes envolvida e,
conseqüentemente, uma maior eficácia dos testes.
A eficácia dos testes é outro aspecto que Whittaker e Voas (2000) salientaram
ser importante e, este aspecto depende do intervalo de tempo reservado para os
testes e das classes de testes envolvidas no processo. Nesse estudo foi proposto
que os testes fossem mais efetivos durante o período em que o software é testado
tomando-se por base um plano de teste de sistemas onde constam o que deve ser
testado, como deve ser testado e qual o resultado a ser alcançado.
O prazo reservado para os testes é um aspecto que influencia a confiabilidade
de software, segundo Whittaker e Voas. Quanto ao prazo de testes, se este for muito
curto pode não ser suficiente para testar todas as condições de testes e
funcionalidades presentes no software. Para Whittaker e Voas as funcionalidades
testadas e confiáveis dependem de fatores do tipo: nível de experiência das equipes
de testes envolvidas, classes de testes bem detalhadas e desenhadas se possível,
logo no inicio da especificação das funcionalidades e, procedimentos de inserção de
falhas nos componentes de software para desta forma acelerar o surgimento de
defeitos no software. A inserção de falhas no software consiste em simular uma
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grande variedade de anomalias, incluindo falhas do software, erros de operação e
falhas de outros sistemas com o qual o software interage.
Por fim, o último aspecto considerado por Whittaker e Voas é o ambiente
operacional de testes. O ambiente de testes precisa incluir alguns aspectos para
proporcionar maior confiabilidade de software. Esses aspectos são: ambiente ou
sistema operacional condizente com a realidade, existência das interfaces com os
demais sistemas, bibliotecas em tempo de execução e a presença dos arquivos de
dados externos que o software deve acessar.

2.13 – Modelos de Confiabilidade de Software
A modelagem da confiabilidade de software, que é um dos aspectos particulares da
engenharia de confiabilidade, tem cada vez mais, nos últimos anos, recebido maior atenção.
Para modelar a confiabilidade de software é necessário considerar alguns fatores que
afetam a confiabilidade. Os fatores que afetam a confiabilidade são: o processo de
introdução de defeitos, o processo de remoção de defeitos e, o ambiente em que o software
é executado, pois este tem forte influência na sua confiabilidade. (Delamaro, Maldonado e
Jino, 2007).

A introdução de defeitos depende das características do software desenvolvido e das
características envolvidas no processo de seu desenvolvimento. As características do
processo de desenvolvimento de software incluem técnicas voltadas para o seu
desenvolvimento, incluem ferramentas utilizadas para a sua construção e, também, incluem
o nível de experiência da equipe de desenvolvimento. (Delamaro, Maldonado e Jino, 2007).

Musa e Okumoto (1987), observaram que os defeitos em software somente podem
ser definidos quando são descobertos por meio de uma falha e, assim, não faz sentido
tentar contar o número de defeitos em um software sem que este software tenha sido
executado por um período de tempo.

A remoção de defeitos presentes num software depende do intervalo de tempo de
testes em que este software é testado, depende também, do perfil operacional em que o
software é executado e, também, com que qualidade o mesmo software é reparado. É
preciso que se tenha um controle do que está sendo executado em termos de testes, já que
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o ambiente de operação do software depende diretamente do perfil operacional do seu
usuário.

Uma vez que as falhas são fatores de natureza probabilística e, operam no tempo, os
modelos de confiabilidade são formulados em termos aleatórios. Geralmente os modelos de
confiabilidade se distinguem pela distribuição da probabilidade do tempo entre falhas, pela
distribuição do número de falhas observadas e, também, pela natureza da variação do
processo aleatório com o tempo. (Delamaro, Maldonado e Jino, 2007).

Um modelo matemático é chamado de modelo de confiabilidade de software se for
utilizado para obter uma medida da confiabilidade. Todos os modelos de confiabilidade são
de natureza probabilística e, desta forma, tentam especificar a probabilidade de ocorrência
de falhas no software. O objetivo final é quantificar a confiabilidade de software por meio do
estabelecimento de uma meta, ou seja, quantificá-la tão mais precisa quanto for possível.

Um modelo de confiabilidade de software especifica a forma funcional da
dependência do processo de falhas sobre os fatores de introdução de defeitos, do processo
de remoção de defeitos e, por fim, do ambiente em que o software é testado, isto é faz-se
uma distribuição probabilística da confiabilidade de software, baseado na suposição dos
fatores que afetam a confiabilidade. É baseado também nos resultados obtidos por meio de
dados experimentais. Várias são as formas matemáticas para descrever o processo de
falhas. Uma forma específica pode ser determinada ao se estabelecer os valores dos
parâmetros dos modelos de confiabilidade. Estes parâmetros podem ser obtidos por
estimação, ou seja, por meio da aplicação de procedimentos de inferência estatística
aplicados aos dados de falhas ou, podem ser parâmetros obtidos por predição, ou seja, por
meio da determinação das propriedades do software e do processo de desenvolvimento.
(Delamaro, Maldonado e Jino, 2007).

Uma vez que a forma específica do modelo de confiabilidade é definida, certas
características do processo de falhas devem ser determinadas. Alguns modelos de
confiabilidade de software apresentam as seguintes expressões analíticas: a) número médio
de falhas observadas num ponto do tempo; b) o número médio de falhas em um intervalo de
tempo; c) a intensidade de falhas em um intervalo de tempo; d) a distribuição da
probabilidade do tempo entre falhas.

Para predizer o comportamento futuro de um software por meio do uso de modelos
de confiabilidade, parte-se do pressuposto que os valores dos parâmetros dos modelos de

53

confiabilidade não se alteram nos próximos períodos ou intervalos de tempo em que o
software é testado. As medidas de confiabilidade de software podem ser importantes para
os engenheiros de software, para os gerentes, para os pesquisadores, para os estudiosos
ou para os usuários. Com estas medidas é possível avaliar a maturidade do
desenvolvimento durante as diversas fases envolvidas no desenvolvimento de um projeto e,
além disso, é possível controlar os processos responsáveis pela alteração do software.

Segundo Delamaro, Maldonado e Jino (2007), a modelagem da confiabilidade de
software deve ser encarada como uma técnica adicional que ajuda a fazer uma avaliação
mais real sobre a atual situação do projeto. Devido a controvérsias existentes sobre qual é o
melhor modelo e por causa da incerteza sobre o desempenho das abordagens dos modelos
de confiabilidade, deve-se enfatizar que dentre os modelos de confiabilidade existentes,
recomenda-se aplicar aqueles modelos que melhor se ajusta aos dados. A estimativa da
confiabilidade pode ser utilizado como mais uma fonte de informação sobre o estado da
qualidade do projeto de software.

2.13.1 – Classificação dos Modelos de Confiabilidade de Software
Segundo Schick e Wolverton (1978) os modelos de confiabilidade se distinguem em
dois tipos de abordagens, são elas: a abordagem baseada no domínio dos dados de entrada
e a abordagem baseada no domínio do tempo.

Ramomothy e Bastani (1982) apresentam um esquema de classificação no qual os
modelos também se aplicam na fase de desenvolvimento, na fase de validação, na fase de
operação, na fase de manutenção e, por fim, modelos que se aplicam correção do software.
Goel (1985) classifica os modelos de confiabilidade segundo a sua forma de
aplicação que pode ser: modelos de implante de defeitos e modelos baseados no domínio
dos dados de entrada.
Musa e Okumoto (1987) fazem uma classificação dos modelos de confiabilidade em
função de cinco atributos diferentes que são relatados a seguir. O primeiro atributo é o
atributo tempo, ou seja, tempo cronológico ou tempo de execução. O segundo atributo é o
atributo categoria finita ou infinita, ou seja, característica do modelo que se relaciona ao
número total de falhas que pode ser observado em tempo infinito de testes. O terceiro
atributo é o atributo de testes, ou seja, características do modelo que se relaciona à
distribuição do número de falhas observadas no intervalo de tempo t. Os tipos de
distribuição mais importantes são o: Binomial e o Poisson. O quarto atributo é o atributo de
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classe, ou seja, característica do modelo que se relaciona com a forma funcional da
intensidade de falhas, expressa em termos de tempo. As principais classes são:
Exponencial, Weibull, Pareto e Gamma. O quinto atributo é o atributo família, ou seja, é a
característica do modelo que se relaciona à forma funcional da intensidade de falhas
expressa em termos de número esperado de falhas observadas. As principais famílias são:
Geométrica, Linear, Inversa, Polinomial Inversa e Potência.
A seguir, e de acordo com a classificação, segundo Musa e Okumoto (1987) ilustramse os principais modelos de confiabilidade de software. Na tabela 2-5 ilustram-se os
modelos de confiabilidade segundo uma categoria chamada: categoria de falhas finitas e
dentro das falhas finitas classificam-se em Exponencial, Weibull, Paretto e Gamma.
Tabela 2-5 – Modelos de confiabilidade de categoria de falhas finita
TIPO
CLASSE
Poisson
Binomial
Outros Tipos
Exponencial
Musa (1975)
Jelinski-Moranda
Goel-Okumoto
Moranda (1975)
(1972)
(1978)
Schneidwind (1975) Shooman (1972)
Musa (1979)
Goel-Okumoto
Keiller-Littlewood
(1976)
(1983)
Weibull
Schick-Wolverton
(1973)
Wagoner (1973)
Pareto
Littlewood (1978)
Gamma
Yamada-ObbaOsaki (1983)
Tipo: Distribuição do número de falhas
Classe: Forma funcional da intensidade de falhas em função do tempo
Baseado em Delamaro, Maldonado e Jino (2007)
Na tabela 2-6 ilustram-se os modelos de confiabilidade de software, segundo a
categoria de falhas infinita.
Tabela 2-6 – Modelos de confiabilidade de categoria de falhas infinita
TIPO
FAMÍLIA
T1
T2
T3
Poisson
Geométrica
Moranda (1975) Linear Inversa
LittlewoodVerral (1973)
Polinomial
LittlewoodInversa
Verral (1973)
Potência
Crow (1974)
Tipo: Distribuição do número de falhas observadas;
T1, T2, T3: Outras distribuições de probabilidades;
Família: Forma funcional da intensidade de falhas em função do número esperado de
falhas observadas;
Baseado em Delamaro, Maldonado e Jino (2007)

55

2.14 – Ferramenta de medição de confiabilidade de software
Uma ferramenta de medição de confiabilidade de software precisa,
basicamente, de certas informações de entrada para funcionar. Essas informações
são as falhas observadas durante um determinado intervalo de tempo, no qual são
realizados os testes de software. As falhas precisam estar registradas em arquivo no
formato texto para que a ferramenta de confiabilidade possa ler o conteúdo e gerar
as informações necessárias.
As falhas podem ser apresentadas de duas formas: tempo decorrido entre as
falhas ou quantidade de falhas por intervalo de tempo. Tanto para a forma tempo
decorrido entre falhas como para a forma quantidade de falhas por intervalo de
tempo é obrigatório classificá-las segundo uma unidade de tempo. As possíveis
unidades de tempo aceitáveis pelas ferramentas de medição de confiabilidade são:
segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos. Além desta classificação,
são necessários também: o número seqüencial da falha que deve ser iniciada em
um e acrescida de uma unidade até o final do arquivo de falhas, não podendo haver
intervalos maiores que um entre estes números; o montante do tempo decorrido
entre a falha anterior e a próxima falha e, por fim, a severidade da respectiva falha,
que pode ser 1 – baixa, 5 – média e 9 – alta. (CASRE, 2000). Como resultado, a
ferramenta de medição de confiabilidade de software é capaz de gerar diversas
visões gráficas sobre o comportamento do software durante o período em que o
software é testado. As possíveis visões gráficas geradas pela ferramenta de
medição de confiabilidade são: Tempo decorrido entre as falhas; Contagem de
falhas, Intensidade de Falhas, Falhas acumuladas e Confiabilidade. Na figura 2-3
ilustra-se a forma com que as ferramentas de medição de confiabilidade, em geral,
funcionam.

Uma ferramenta de medição de confiabilidade de software para

funcionar precisa ter dados de entrada que devem estar armazenados em arquivos
no formato texto.
Figura 2-3 – Fluxo de Entrada e Saída dos Modelos de Confiabilidade
Tempo decorrido entre
falhas

Quantidade de falhas
por intervalo de
tempo

Ferramenta de
Medição de
Confiabilidade

Visões gráficas do tipo:
Time Between Failures,
Failure Counts,
Failure Intensity
Cumulative Failures
Reliability
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Fonte (CASRE, 2000)
Os modelos de confiabilidade de software que trabalham com intervalo de
tempo decorrido entre falhas são: Modelo Geométrico, Modelo de Jelinsk-Moranda,
Modelo Lilltewwod Verral, Modelo Básico de Musa, Modelo de Musa-Okumoto e o
Modelo de Processo não Homogêneo de Poisson. Os modelos de confiabilidade de
software que trabalham com quantidade de falhas dentro de um intervalo fixo de
tempo são: Modelo de Poisson Genérico, Modelo de Poisson Não homogêneo para
contagem de falhas, Modelo de Schneidwind e o Modelo de Yamada S-shaped.

Para a utilização do modelo de confiabilidade de Littlewood-Verral, é preciso
que o contexto a seguir, seja atendido: quanto a não existência de limites máximos
de falhas sobre o software, ou seja, o software nunca está livre de falhas; quanto ao
processo de achar e corrigir falhas assume-se que este processo não é perfeito e
que novas falhas podem ser introduzidas no software durante o processo de
correção destas falhas; quanto à forma com que o software é testado, o modelo de
confiabilidade de Littlewood-Verral assume que o software é testado, em ambiente
de testes, da mesma forma com que é testado ou utilizado em ambiente produtivo;
quanto à identificação das falhas, estas falhas são tratadas como eventos totalmente
independentes.

2.15 – Como implementar um Modelo de Confiabilidade
Lyu (1996) afirma que num processo de Engenharia da Confiabilidade de
Software é preciso considerar certos aspectos tais como: a especificação dos
objetivos da confiabilidade, a determinação do perfil operacional, a modelagem da
confiabilidade, o domínio das técnicas de medição e modelagem e, por fim, a
validação da confiabilidade. Em 1996, Lyu aplicou este processo em empresas
americanas produtoras de software nas quais foram eleitos certos projetos de
software e, com isso, foi possível analisar o quanto foi eficiente a aplicação do
processo descrito acima e, conseqüentemente, a confiabilidade presente nos
softwares analisados. Lyu (1996) percebeu que não existe um modelo de
confiabilidade de software que seja melhor ou pior. Antes de partir para a escolha de
um modelo de confiabilidade de software, dentre os inúmeros existentes na
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Literatura da Engenharia da Confiabilidade, é necessário que certas características
relacionadas ao software sejam consideradas, tais como: o tipo de dado coletado
sobre a falha, a forma com que o software é testado e, por fim, se houve ou não
mudanças no software durante a fase de testes, ou seja, se ocorreram mudanças de
requisitos de software.

As características acima representadas têm forte influência na escolha do
modelo de confiabilidade de software mais adequado ao estudo. Lyu (1996) afirmou
que todo o software pode ser passível de ter requisitos quantitativos de
confiabilidade de software, e que podem ter sua confiabilidade medidas ou
mensuradas por meio da aplicação de uma ferramenta de medição de confiabilidade
que por sua vez utiliza modelos de confiabilidade.

Uma vez que os requisitos de confiabilidade estão definidos, a equipe
envolvida nos testes do software (usuários e programadores) direciona a sua
atenção para os componentes de software do projeto de forma mais efetiva
possibilitando assim, identificar potenciais componentes de software não confiáveis.
A definição antecipada dos requisitos de confiabilidade deve ser entendida
como um objetivo a ser atingido e, deve ser desempenhado pelas equipes
participantes do processo de desenvolvimento e de testes do software. Lyu (1996).
Durante a fase de testes, os testadores, por meio do uso de ferramentas de medição
de confiabilidade, devem estimar qual a meta de confiabilidade que o software deve
possuir e, assim, estimar qual o esforço HH a mais, necessário para que o software
atinja a meta de confiabilidade estipulada.

Outro aspecto fundamental relacionado à Engenharia de Confiabilidade de
Software é a identificação e o processo de coleta dos dados referentes às falhas
encontradas durante o período de tempo reservado para testar o software. Como o
objetivo é identificar o crescimento da confiabilidade presente no software, os dados
referentes às falhas precisam ser coletados e registrados de forma completa e
precisa. Para isso, é necessário estabelecer processos e procedimentos
padronizados e eficazes, capazes de coletar e registrar as falhas provenientes de
defeitos no software ocorridas durante a fase em que o software é testado. Os
registros dessas falhas serão, por sua vez, o meio de entrada para a ferramenta de
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medição de confiabilidade. A ferramenta de medição de confiabilidade utiliza
modelos de confiabilidade para modelar e calcular a confiabilidade existente no
software em questão.

Nas técnicas praticadas por Lyu (1996), existe um fluxo de trabalho que tem
por objetivo mostrar como deve ser conduzido um processo de confiabilidade de
software com maior ênfase nas fases de testes e pós-implantação que estão
presentes no ciclo de vida de desenvolvimento de software.

A figura 2-4 apresenta uma visão da ordenação das atividades associadas
com a atividade de medição da confiabilidade de software sobre projetos de
software. A empresa que produz software tem em seu cronograma de projeto
atividades relacionadas ao teste de software. Portanto essas empresas podem
adaptar seus cronogramas, no que diz respeito a testes, considerando as atividades
relacionadas no fluxo abaixo.
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Figura 2-4 – Seqüência da implementação do modelo de confiabilidade

Adaptado de Lyu (1996)
Com base no fluxo representado na figura 2-4, destaca-se como atividade
principal a determinação da meta da confiabilidade que se quer atingir, ou seja, de
acordo com o ponto de vista do testador é preciso definir qual a meta de
confiabilidade que um determinado projeto de software deve atingir para um
determinado intervalo de tempo. Além desta determinação é preciso também definir
um perfil operacional para o projeto de software, ou seja, de que forma ele vai ser
testado, partindo do princípio do mapeamento de seus requisitos de testes.
No fluxo representado pela figura 2-4 estão os principais grupos de atividades
que devem ser concluídos para garantir que as metas de confiabilidade definidas
inicialmente pelos testadores sejam devidamente atingidas. A seguir, descreve-se
um resumo do que ocorre nestes grupos de atividades. Lyu (1996).
Determinar a Meta da Confiabilidade é tornar compreensível qual é meta da
confiabilidade do software. Esta meta é definida pelo testador e é utilizada como
entrada de dados na ferramenta de medição de confiabilidade de software. Lyu
assumiu que uma maneira do testador do software definir a meta da confiabilidade
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pode ser declarada pela seguinte frase: “O produto de software X não pode produzir
mais que 10 falhas em seus primeiros 50 meses de operação”.
Conceitos de Perfil e Técnicas Operacionais tem por finalidade identificar no
software, as possíveis alternativas de operações e, suas probabilidades de
ocorrências associadas. A construção de um perfil operacional do sistema ajuda a
equipe envolvida nos testes a selecionar casos de testes de acordo com o uso
operacional do software.
Modelagem da Confiabilidade é vista como um elemento essencial do
processo de estimativa da confiabilidade, pois determina se a meta da confiabilidade
de produto de software foi atingida ou não. Enquanto que esta meta não for atingida,
novos testes deverão ser agendados e efetuados, podendo implicar em um aumento
no tempo e no custo das equipes envolvidas no processo.
Validação da Confiabilidade tem por finalidade prover as seguintes
informações relacionadas à qualidade do produto de software: a confiabilidade do
software ao final da fase de testes, o montante de tempo (horas de testes)
necessário para alcançar o objetivo da confiabilidade, o crescimento da
confiabilidade como resultado dos testes e, por fim, a estimativa da confiabilidade
além do ambiente de testes.

2.16 - Estabelecendo um processo para coleta de dados
Um processo de coleta de dados sobre falhas precisa ser estabelecido na
organização, conduzindo de forma eficaz os esforços necessários para se mapear
as falhas em cada fase de desenvolvimento. Quando não há um processo definido
de coleta dos dados, as equipes envolvidas tendem a gastar mais tempo e maior
esforço em coletar os dados sobre falhas para serem, mais tarde, utilizadas nos
modelos de confiabilidade de software. Como conseqüência disto, estes esforços
tendem a demandar mais tempo e, conseqüentemente, mais custos. Para evitar
estes esforços desnecessários, é preciso que os objetivos sejam definidos
claramente, pois estes objetivos influenciarão positivamente nos requisitos da
engenharia de confiabilidade de software.
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Para que seja possível ter um método eficiente de coleta de dados referentes
a falhas Lyu (1996) recomenda que esta atividade seja dividida em oito passos que
são descritos a seguir.
O primeiro passo é estabelecer os objetivos da medição da confiabilidade
entre todas as áreas de conhecimento participantes do projeto é, muitas vezes, o
ponto diferencial entre o sucesso e insucesso dos esforços envolvidos na coleta de
dados.
O segundo passo é desenvolver um plano para o processo de coleta dos
dados. Dentro deste plano deverão constar todas as áreas de conhecimento
participantes do processo. Isto inclui projetistas, codificadores, simuladores, equipes
da qualidade de software e gerentes de projetos. O objetivo é garantir que todas as
partes entendam o que é para ser feito e, conseqüentemente, o impacto e a
importância que cada uma destas áreas de conhecimento têm sobre o produto final.
Lyu sugere que para atingir este objetivo um conjunto de perguntas deve ser
efetuado a fim de fechar o escopo, perguntas do tipo: Com que freqüência as falhas
sistêmicas são colhidas? Por quem as falhas sistêmicas são colhidas? Em que
formato as falhas sistêmicas são colhidas? Como as falhas sistêmicas são
processadas e como elas são armazenadas? Existe algum mecanismo a ser usado
para coletar as falhas sistêmicas? Como o processo de coleta as falhas sistêmicas é
monitorado para garantir a integridade e veracidade das informações e, quais são os
objetivos a serem estabelecidos? Quanto de esforço é necessário para coletar as
falhas sistêmicas relacionadas ao projeto de software em questão?
O terceiro passo é verificar se existem ferramentas capazes de coletar as
falhas sistêmicas, estas ferramentas devem estar disponíveis para serem utilizadas
por todas as áreas de conhecimento participantes do processo de medição de
confiabilidade do software.
O quarto passo é prover e incentivar treinamento adequado para áreas de
conhecimento envolvidas no uso destas ferramentas. Os responsáveis pela coletas
dos dados devem entender o propósito da medição da confiabilidade de software e
conhecer explicitamente quais dados devem ser coletados.
O quinto passo é preparar uma execução piloto com base nas falhas
sistêmicas mapeadas a partir de um projeto de software.
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O sexto passo é implementar o plano para certificar que os recursos estão
suficientemente alocados para cobrir os requisitos de pessoas e recursos e, que as
equipes envolvidas estejam disponíveis.
O sétimo passo é avaliar os dados sobre uma base pontual.
O oitavo passo é prover informações sobre os resultados obtidos para todas
as áreas de conhecimento que participaram do processo de confiabilidade de
software.

2.17 – Somando esforço
confiabilidade

de

completude

funcional

com

esforço

de

Quanto maior for o grau de maturidade do processo de desenvolvimento de
software, presente em uma organização, maior será a qualidade do produto, neste
caso o software e menor serão os custos envolvidos e, conseqüentemente os
prazos. A qualidade do produto está associada diretamente à quantidade de defeitos
encontrados.
O que se pretende com este método é determinar, a partir de uma
especificação funcional de requisitos, o esforço para concretizar esta especificação
em um software utilizável pelo usuário. A partir daí deve-se expressar o esforço para
que este software seja liberado para ambiente produtivo com a confiabilidade
desejada.
Ambos esforços, quando estimados, darão o esforço total para que o software
esteja completo funcionalmente e com qualidade. Estar confiável significa dizer que
o software precisa ser construído e em seguida testado ou validado com base em
requisitos de testes e critérios de aceite. Um software com baixa complexidade
funcional tende a apresentar menor quantidade de defeitos, enquanto que um
software com alta complexidade funcional tende a apresentar maior quantidade de
defeitos.
Um software demanda uma certa quantidade de esforço HH para ser
construído e, este esforço necessário para construí-lo está diretamente relacionado
aos seus requisitos funcionais, ou seja, à sua complexidade. Vale ressaltar que para
aumentar a qualidade sobre um software é muito importante que se tenha uma
engenharia de requisitos embasada em modelos de maturidade de software quer
sejam CMMI v1.0 nível 3 ou MPS.BR ou ISO 12207, pois o processo de software
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prepondera sobre a qualidade final, ou seja, tem maior peso em relação ao esforço
HH necessário para testá-lo. Por outro lado o esforço HH necessário para o ganho
de confiabilidade não é desprezível e precisa ser considerado nas estimativas,
tornando-as, assim, mais eficazes e precisas.
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3 O Método PCUm

Esta seção tem por objetivo apresentar o método PCUm – Pontos de Caso de
Uso Modificado, que tem por objetivo apoiar os gerentes de projetos na tarefa de
estimar, de forma mais precisa, o esforço total para entregar um projeto de software
funcionalmente completo e confiável. O método PCUm está fundamentado nos
aspectos relacionados à estimativa do tamanho do software e nos aspectos
relacionados ao apontamento de falhas. O método PCUm inova, em relação ao
PCU, pelo uso da Engenharia da Confiabilidade de Software como mais um fator de
composição para estimar o esforço total.
O método PCUm se aplica a uma equipe que já possua alguns projetos de
software desenvolvidos segundo um processo estável e que disponha da
documentação destes projetos. Estes projetos servirão para criar uma base histórica
e, com isso, estimar os parâmetros necessários para estimativas futuras.
Cada equipe de desenvolvimento de projetos deve calibrar o método para o
seu processo de desenvolvimento e testes. A estimativa é tão mais precisa quanto
mais semelhantes forem os futuros projetos comparados com os projetos da base
histórica. A realimentação contínua das estimativas dos projetos serve para
fortalecer os parâmetros e dar maior precisão às novas estimativas.
O método PCUm pode ser dividido em dois processos: processo de
montagem da tabela de histórico de projetos e processo de estimativa de esforço
dos projetos. Estes processos são descritos em detalhe a seguir:

3.1 – Descrição dos passos para montagem da tabela histórico
Para a montagem da tabela de histórico de projetos, o método segue os passos
descritos abaixo:

1)

Caracterização da Empresa;

2)

Levantamento da Documentação de Projetos;

3)

Cálculo do FCT – Fator de Complexidade Técnica;

4)

Cálculo o FCA – Fator de Complexidade de Ambiente;

5)

Caso o projeto possua Casos de Uso, executar os passos: 5.1; 5.2;
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6)

5.1)

Contagem dos atores e cálculo da sua complexidade;

5.2)

Contagem das transações e cálculo da sua complexidade;

Caso o projeto não possua Casos de Uso, executar os passos 6.1; 6.2; 6.3;
6.1)

Cálculo das Características Gerais do Sistema;

6.2)

Cálculo dos Pontos de Função;

6.3)

Aplicação do Fator de Conversão APF x PCU;

7)

Cálculo dos pontos de caso de uso não ajustados;

8)

Cálculo dos pontos de caso de uso ajustados;

9)

Apontamento da quantidade de falhas e do MTBF;

10)

Aplicação da regressão linear e identificação da equação PCUm x Falhas;

11)

Resgate da produtividade realizada dos projetos;

12)

Classificação das informações dos projetos;

A Figura 3-1 – Descrição dos passos para montagem da tabela histórico é
mostrada a seguir, e está representada de forma esquemática para facilitar o
entendimento dos passos contidos na seção 3.1:

O método PCUm foi adaptado para atender os processos de software que
não foram modelados com casos de uso. Usando uma relação existente entre os
APF e os PCU, é possível aplicar o método PCUm para projetos que possuem sua
contagem expressa em pontos de função. Como a APF pode ser realizada com o
projeto concluído, temos assim uma ferramenta importante para a formação da
tabela histórico de projetos.
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Figura 3-1 – Descrição dos Passos para montagem da tabela histórico
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3.2 – Descrição dos passos para estimar novos projetos
Para estimar o esforço total envolvido em um novo projeto, o método segue os
passos descritos abaixo:

1)

Caracterização da Empresa;

2)

Levantamento da Documentação de Projetos;

3)

Cálculo do FCT – Fator de Complexidade Técnica;

4)

Cálculo do FCA – Fator de Complexidade de Ambiente;

5)

Caso o projeto possua Casos de Uso, executar os passos: 5.1; 5.2;

6)

5.1)

Contagem dos atores e cálculo da sua complexidade;

5.2)

Contagem das transações e cálculo da sua complexidade;

Caso o projeto não possua Casos de Uso, executar os passos 3.1; 3.2; 4.1;
4.2;
6.1)

Cálculo das Características Gerais do Sistema;

6.2)

Cálculo dos Pontos de Função;

6.3)

Aplicação do Fator de Conversão APF x PCU;

7)

Cálculo dos pontos de caso de uso não ajustados;

8)

Cálculo dos pontos de caso de uso ajustados;

9)

Cálculo da quantidade estimada de erros com base na equação PCUm x

Falhas;
10)

Cálculo do esforço de construção com base na quantidade de PCU´s vezes a
produtividade realizada da equipe de projetos;

11)

Cálculo do esforço de ganho de confiabilidade com base na quantidade de
falhas estimadas vezes o MTBF médio;

12)

Cálculo do esforço total do projeto estimado;

A Figura 3-2 – Descrição dos passos para estimar novos projetos é mostrada
a seguir, e está representada de forma esquemática para facilitar o entendimento
dos passos contidos na seção 3.2:
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Figura 3-2 – Descrição dos passos para estimar novos projetos
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3.3 – Caracterização da Empresa
A empresa deve garantir que os seus processos de gerenciamento e de
engenharia estejam bem documentados, padronizados e integrados para que todas
as

áreas

relacionadas

à

engenharia

de

software

possam

acessá-los,

independentemente, desses processos serem aplicados em novos projetos de
desenvolvimento ou em atividades de manutenção de software. O método PCUm
utiliza aspectos de confiabilidade para gerar a estimativa total de seus projetos e
considera que a confiabilidade de um software é um atributo de sua qualidade,
sendo assim a confiabilidade de software depende da qualidade com que este foi
construído. A construção de um software mais confiável depende da aplicação de
atributos de qualidade a cada fase do ciclo de desenvolvimento, com ênfase na
prevenção de erros, especialmente nas fases preliminares do ciclo de vida, dando
também, ênfase no processo de revisão detalhada dos produtos gerados com o
objetivo final de prevenir defeitos. Em função da existência da área de Validação e
Prevenção de defeitos no CMMI v1.0 nível três e que os processos de
desenvolvimento de software estão bem implantados e padronizados, recomenda-se
a aplicação do método PCUm em empresas com este nível de maturidade. Caso a
empresa possua um nível de maturidade CMMI v1.0 inferior poderá comprometer a
precisão do método e, como conseqüência, as futuras estimativas para projetos
semelhantes podem ficar prejudicadas.

3.4 – Levantamento da Documentação de Projetos
A estimativa é a principal atividade do método PCUm e, para que ela seja
realizada é necessário, no mínimo, a existência da documentação do projeto. A
estimativa pode ser realizada tanto em quantidade de pontos de caso de uso como
em quantidade de pontos de função. Conforme exposto nas seções 3.1 e 3.2, há um
conjunto de passos a serem seguidos que vai depender do tipo de documentação de
projeto disponível e da metodologia a ser utilizada.

Caso a metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto seja a
metodologia de desenvolvimento de sistemas orientados a objetos então, para
aplicar o método PCUm são necessários os seguintes documentos: Diagrama de
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casos de uso idealizados para o projeto, possivelmente classificados por ordem de
importância e que estejam descritos de forma padronizada e clara, bem como
informações sobre a arquitetura do sistema e documentação de sistemas. É
necessário, também, que esteja disponível a documentação do sistema em termos
de plataforma e arquitetura para ser usada na apuração do Fator de Complexidade
Técnica.

Caso a metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do projeto seja a
metodologia de análise estruturada então, para aplicar o método PCUm são
necessários, os seguintes documentos: Requisitos de Negócios, Especificação
Funcional contendo a lista de requisitos de sistema onde deve constar o que o
sistema deve fazer e em que circunstâncias, Especificação Técnica contendo o
detalhamento técnico dos requisitos, Protótipo de telas quando houver, Protótipos de
leiaute de relatórios quando houver, Protótipo de leiaute de arquivos de interface
interna e interface externa quando houver. Todos estes documentos são
necessários para que seja possível efetuar, de forma mais precisa, a contagem de
pontos de função.

3.5 – Cálculo do FCT – Fator de Complexidade Técnica
Na métrica PCU existem dois fatores de ajustes que devem ser aplicados
sobre a quantidade de pontos de caso de uso não ajustados. Os fatores de ajustes
são: FCT – Fatores de Complexidade Técnica e FCA – Fatores de Complexidade de
Ambiente.
Nesta seção relata-se de que forma o fator FCT deve ser mapeado e
pontuado segundo uma faixa pré-definida de importância. Na Figura 3-3 a seguir
exibe-se como o processo de medição dos Fatores de Complexidade Técnicas deve
ocorrer.
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Figura 3-3 – Processo de Medição de Fatores Técnicos

Para facilitar o entendimento e a correta apuração deste fator, sugere-se o
uso do questionário contido no Apêndice 3. Neste apêndice encontra-se cada um
dos fatores FCA com o seu respectivo contexto e, também, as seis possíveis
respostas para cada contexto.
Na Tabela 3-1 encontram-se as seguintes informações: Identificação do Fator,
Descrição do Fator, Peso atribuído segundo Karner (1993), valor do peso atribuído
segundo a opinião das equipes de desenvolvimento e de manutenção de software e,
por fim o valor total de cada fator.
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Fator
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Tabela 3-1 – Fatores de Complexidade Técnica (FCT)
Descrição
Peso
Valor
Sistemas Distribuídos
Tempo de Resposta / Desempenho
Eficiência do Usuário Final (on-line)
Processamento interno complexo
Código deve ser Reutilizável
Facilidade de instalação
Usabilidade (facilidade operacional)
Portabilidade
Facilidade de manutenção
Acessos Simultâneos (Concorrência)
Aspectos Especiais de Segurança
Acesso direto para terceiros
Facilidades Especiais de treinamento

2
1
1
1
1
0,5
0,5
2
1
1
1
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Total (
TFator ) =

FCT = 0,6 + (0,01 * Σ Fator Técnico)

TFator
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
ΣY
FCT

Baseado em Karner (1993)

A equipe de desenvolvimento de projetos em posse da documentação do
sistema deve identificar as características quanto à arquitetura, topologia, aspectos
de segurança da informação e funcionalidades do projeto de software em questão.
Após análise deve-se atribuir, para cada FCT, um peso. Os valores possíveis deste
peso são: 0 – para nenhuma importância, 1 – para baixa importância, 2 – para
média-baixa importância, 3 – média importância, 4 – média-alta importância e 5 –
alta importância.

Uma vez que se atribuiu um valor para cada um dos treze fatores, o passo
seguinte é multiplicar o peso de cada fator de ajuste pelo valor que lhe foi atribuído.
A somatória dos produtos destes fatores indicará o total do fator de complexidade
técnico. A Equação 3-1 é mostrada a seguir:

FCT = 0,6

+ (0,02 * Σ Fatores de Complexidade Técnica)

Onde:
FCT: Representa o Fator de Complexidade Técnica
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3.6 – Cálculo do FCA – Fator de Complexidade de Ambiente
Nesta seção relata-se a forma com que os componentes do fator de
complexidade de ambiente devem ser mapeados e pontuados, respeitando as
características do projeto e da equipe de desenvolvimento envolvida.

O FCA - fator de complexidade de ambiente indica a eficiência do projeto e
está relacionado ao nível de experiência dos profissionais envolvidos no projeto. Os
componentes do fator FCA são determinados por meio de uma escala que varia de 0
até 5. Na Figura 3-4 exibem-se os passos a serem seguidos para a medição do FCA
.

Figura 3-4 – Processo de Medição de Fatores Ambientais
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São, ao todo, oito fatores de complexidade de ambiente envolvidos na técnica
Pontos de Caso de Uso e, para cada um destes fatores, Karner (1993) atribuiu um
peso conforme exposto na Tabela 3-2. Para facilitar o entendimento e a correta
apuração deste fator, sugere-se a utilização do questionário contido no Apêndice 4
desta pesquisa.

Fator
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Tabela 3-2 – Fatores de complexidade ambiente (FCA)
Descrição
Peso
Valor
Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento
de Software
Experiência Aplicação
Experiência em OO, na Linguagem e na Técnica
de Desenvolvimento.
Capacidade do Líder do Projeto
Motivação
Requisitos Estáveis
Trabalhadores com dedicação parcial
Dificuldade da Linguagem de Programação

TFator

1,5

X

Y

0,5

X
X

Y

1
0,5
1
2
-1
-1

Y

X
X
X
X
X

Y
Y
Y
Y
Y

Total ( TFator )

ΣY

FCA = 1,4 + ( - 0,03 * Σ Y )

FCA

Uma vez que a equipe de projetos de software atribuiu um valor para cada um
dos oito fatores, o passo seguinte é multiplicar o peso de cada fator de ajuste pelo
valor que lhe foi atribuído. A somatória dos produtos destes fatores indicará o total
do fator de complexidade de ambiente. A Equação 3-2 – Cálculo do Fator de
Complexidade de Ambiente mostra como este cálculo é feito.

FCA = 1,4 + (-0,03 * Σ Fatores de Complexidade Ambiente)
Onde:
FCA: Representa o Fator de Complexidade de Ambiente

3.7 – Contagem dos atores e calcular a sua complexidade
Nesta seção descreve-se como deve ser feita a contagem dos atores
presentes nos casos de uso do projeto. Conforme exposto na Figura 3-5, este
processo se inicia tendo como entrada de dados a especificação dos casos de uso.
Além da especificação necessária para cada caso de uso, é preciso, com base nesta
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especificação, qualificar os atores presentes em cada caso de uso segundo níveis
de complexidade. Com base na complexidade presente nestes atores, certos pesos
são atribuídos e, por fim, determina-se o valor dos pontos de caso de uso dos atores
não ajustados.

Figura 3-5 – Processo de Contagem de Atores

A partir da especificação do caso de uso, identifica-se o tipo do ator envolvido.
O ator primário de um caso de uso é, freqüentemente, o ator que aciona o caso de
uso. O ator pode ser uma pessoa, uma companhia ou organização, um software de
computador ou até mesmo um outro sistema computacional – hardware ou software.
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Na Tabela 3-3, descrevem-se os tipos de atores em termos de sua
complexidade e, dependendo desta complexidade existe um peso em específico que
é atribuído para o ator conforme definido por Karner (1993).

Tabela 3-3 – Peso dos Atores
Complexidade do
Ator
Simples

Médio

Complexo

Descrição

Peso

Representam softwares simples de interface
(carga) com outros sistemas ou cadastros
simples
São softwares de interface com outros sistemas
que envolvem a recepção, interpretação,
tratamento e envio de informações e interfaces
interativas (transações interativas médias); ou
existe uma pessoa interagindo por meio de um
terminal com interface não gráfica.
É uma pessoa que interage por meio de uma
Interface Gráfica ou página WEB

1

2

3

Baseado em Karner (1993)

Os casos de uso escritos para cada projeto devem ser analisados com a
finalidade de identificar quais são os atores envolvidos nos casos de uso. Uma vez
identificado este atores, o próximo passo é classificá-los atribuindo-lhes um grau de
complexidade que pode ser: simples, médio e complexo.

Com o intuito de facilitar a identificação da complexidade de cada ator
envolvido nos casos de uso, sugere-se, a seguir, o preenchimento da Tabela 3-4
onde se deve atribuir na coluna Ator a descrição do ator e na coluna Peso o
respectivo peso que este ator possui de acordo com a sua classificação.

Tabela 3-4 – Relação de Atores e Pesos
Atores
Peso
Descrição do Ator 1...

(1, 2 ou 3)

Descrição do Ator 2...

(1, 2 ou 3)

Descrição do Ator 3...

(1, 2 ou 3)

Descrição do Ator ...

(1, 2 ou 3)

Descrição do Ator n...

(1, 2 ou 3)
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3.8 – Contagem das transações e cálculo da sua complexidade
Nesta seção descreve-se como deve ser feita a contagem das transações
presentes no caso de uso. Conforme exposto na Figura 3-6, este processo se inicia
tendo como entrada de dados a especificação dos casos de uso e termina com a
apuração da complexidade do caso de uso e seu respectivo peso.
Com base na especificação de cada caso de uso presente no projeto de
software é preciso calcular a quantidade de transações nele existentes. Após ter
calculado a quantidade de transações presentes no caso de uso, classificasse a sua
complexidade que pode ser: simples, médio ou complexo.

Figura 3-6 – Processo de Medição de Transação de Caso de Uso

Na Tabela 3-5 a seguir, encontram-se os três possíveis níveis de
complexidade que um caso de uso pode ser classificado segundo a quantidade de
transações nele existentes. Para cada nível de complexidade existe um limite de
quantidade de transações associadas.
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Tabela 3-5 – Pesos dos Casos de Uso

Complexidade do
Caso de Uso

Descrição

Peso

Até 3 transações incluindo os
passos alternativos e deve ser
realizado com menos de 5
classes de análise
De 4 a 7 transações incluindo
os passos alternativos e deve
ser realizado com 5 a 10
classes de análise

Simples

Médio

Complexo

Acima de 7 transações incluindo
os passos alternativos e deve
ser realizado com pelo menos
10 classes de análise

5

10

15

Baseado em Karner (1993)

Após identificar e contar as quantidades de transações presentes em cada
caso de uso, o passo seguinte é classificá-lo segundo sua complexidade. Com o
objetivo de facilitar a identificação da complexidade do caso de uso, sugere-se ao
leitor, o preenchimento da Tabela 3-6, onde tem a coluna Caso de Uso e o seu
respectivo peso em relação à tabela de pesos definidos por Karner (1993).

Tabela 3-6 – Relação dos Casos de Uso
. Caso de Uso
Peso
Nome do Caso de Uso número 1...

(5, 10 ou 15)

Nome do Caso de Uso número 2...

(5, 10 ou 15)

Nome do Caso de Uso número 3...

(5, 10 ou 15)

Nome do Caso de Uso número ...

(5, 10 ou 15)

Nome do Caso de Uso número n...

(5, 10 ou 15)

3.9 – Cálculo das Características Gerais do Sistema
A identificação das características gerais do sistema, bem como a respectiva
atribuição do nível de influência de cada característica, é uma atividade que está
prevista no método APF e deve ser realizada antes de finalizar o processo de
contagem de pontos de função. Em geral, quem executa esta análise é a equipe de
desenvolvimento de projetos que tem conhecimento da aplicação. Caso exista uma
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equipe de manutenção de projetos, esta equipe pode ser envolvida para passar a
sua opinião a respeito destas características e seu respectivo nível de influência.
Como referência para realizar esta atividade está disponível no Apêndice 2 as
catorze características gerais do sistema. A cada novo projeto implantado estas
catorze características devem ser reavaliadas com o objetivo de manter o Fator de
Ajuste mais atualizado.
Para atribuir um nível de influência para cada característica, é necessário que
as equipes envolvidas nesta atividade tenham em mãos a documentação da
aplicação contendo informações sobre a arquitetura e a plataforma da aplicação.
Para cada característica técnica atribui-se um nível de influência, que pode variar de
0 a 5. Na Tabela 3-7, encontram-se relacionadas as catorze características gerais do
sistema.

Tabela 3-7 – Características gerais do sistema
Características Técnicas segundo APF (IFPUG, 2000)
Característica Geral do Sistema
Comunicação de dados
Processamento distribuído
Desempenho
Utilização de Equipamento
Volume de Transações
Entrada de dados on-line
Eficiência do usuário final
Atualização on-line
Processamento Complexo
Reutilização de Código
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos locais
Facilidade de Mudanças
NIVEL de INFLUÊNCIA TOTAL (NIT)

Nível de Influência
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
(0,1,2,3,4,5)
∑ Nível de Influência

Uma vez que as características gerais do sistema foram pontuadas com o seu
respectivo nível de influência, o passo seguinte é calcular o FA - Fator de Ajuste. O
FA é obtido com base no NIT - Nível de Influência Total, conforme exposto na
Equação 3-3 a seguir:

FA = (NIT * 0,01) + 0,65
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Onde:
FA é o Fator de Ajuste;
NIT é o Nível de Influência Total;

3.10 – Cálculo dos Pontos de Função
O processo de cálculo dos Pontos de Função de um projeto que utiliza o
método Análise de Pontos de Função envolve as seguintes etapas: determinar o tipo
de contagem; identificar o escopo da contagem e a fronteira da aplicação; identificar
as funções do sistema para determinar a contribuição destas funções à contagem de
Pontos de Função Não Ajustados; classificar cada função quanto à sua
complexidade, como simples, média ou complexa e calcular os Pontos de Função
Não Ajustados, por meio da aplicação dos pesos, segundo tabelas específicas.

Para que seja possível calcular a quantidade de pontos de função presente
num projeto, é necessário que se tenha em mãos a sua documentação do projeto
contendo informações que possibilitem identificar as funções. Na APF, as funções
são classificadas como: arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa;
entradas externas, consultas externas e saídas externas. Após a identificação das
funções, deve-se classificá-las segundo a sua complexidade. Cada função é
classificada segundo três níveis de complexidade: simples, médio ou complexo.

Para calcular a quantidade de pontos de função não ajustados, cada função
identificada é classificada e recebe um peso por isso, que é correspondente ao tipo
da função e ao respectivo nível de sua complexidade. Esse procedimento se repete
até que todas as funções tenham sido mapeadas e classificadas. Como resultado
final, obtém-se o Total Geral de Pontos de Função não Ajustados. Mas para chegar
aos Pontos de Função ajustados é necessário ter executado o passo 3.9, referente
ao cálculo do Fator de Ajuste. Assim sendo para chegar à quantidade de pontos de
função ajustados é necessário multiplicar o valor total de pontos de função não
ajustados pelo fator de ajuste.
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3.11 – Aplicação do fator de conversão APF x PCU
Para os projetos de software que não têm a descrição de seus casos de uso,
não é possível calcular, de forma direta, as quantidades de atores nem as
quantidades de transações. Os projetos analisados por este método não continham
a descrição dos casos de uso. Em função disso é utilizado um fator de conversão
que foi exposto na seção 2.11.

Conforme descrito na seção 2.11, o fator de conversão utilizado para
converter a quantidade de pontos de função em quantidade de pontos de caso de
uso é: PCU = PF / 2,581. É com base neste fator que os projetos de software
analisados têm a sua complexidade funcional expressa em Pontos de Caso de Uso.

3.12 – Cálculo dos pontos de caso de uso não ajustados
Nesta seção descreve-se como são calculados os pontos de caso de uso não
ajustados. Para calcular o total de pontos de caso de uso não ajustados, deve-se
somar o valor total dos pesos dos atores, calculado conforme descrito na seção 3.7,
com o valor total dos pesos das transações nos casos de uso, calculado conforme
descrito na seção 3.8. A Equação 3-4 descrita a seguir representa a equação para
determinar o total de pontos de caso de uso não ajustados.

PCUna

=

TPNAA

+

TPNACU

Onde:

PCUna - total de pontos de caso de uso não ajustados, ou seja, sem a aplicação dos
fatores de complexidade técnica e complexidade de ambiente;

TPNAA - total de pontos não ajustados do atores;

TPNACU - total de pontos não ajustados dos casos de uso;
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3.13 – Cálculo dos pontos de caso de uso ajustados
Para calcular o total de pontos de caso de uso ajustados envolvidos num
projeto de software, é necessário que as seguintes atividades tenham sido
concluídas: o cálculo da complexidade dos atores contidos nos casos de uso, o
cálculo da quantidade de transações existentes em cada caso de uso, a apuração
do FCT e, por fim a apuração do FCA. Para calcular os PCU´s ajustados é preciso
multiplicar os PCUna pelo fator FCT e pelo fator FCA, conforme é ilustrado na
Equação 3-5 descrita a seguir.

PCUa =

PCUna

*

FCT

*

FCA

Onde:

PCUa – total dos pontos de caso de uso daquele projeto
PCUna – total dos pontos de caso de uso não ajustados
FCT - Fatores de Complexidade Técnica
FCA - Fatores de Complexidade de Ambiente

3.14 – Apontamento da quantidade de falhas e o MTBF
Após o projeto de software ter sido construído, o passo seguinte é realizar os
testes e apontar as falhas encontradas durante esta fase. Para evitar desvios nestas
medições os responsáveis pela execução dos testes devem apontar somente falhas
que estejam relacionadas ao projeto que está em testes, descartando qualquer outro
tipo de falha que não esteja relacionada ao projeto.

Na fase de testes, os desenvolvedores validam o que foi construído com base
nos requisitos de testes descritos na especificação funcional. Estes requisitos de
testes formam um guia de como os testes devem ser conduzidos pelos
desenvolvedores e, com isso validar se o requisito de software construído está
testado e validado.
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Para realizar a regressão linear proposta no método PCUm, é preciso que a
Tabela 3-9 esteja devidamente preenchida com a respectiva quantidade de pontos
de caso de uso e com a quantidade de falhas para cada projeto. Mas para informar a
quantidade de falhas, o método PCUm, propôs o preenchimento da Tabela 3-8. Esta
tabela tem por finalidade organizar a disposição das informações facilitando assim o
cálculo da quantidade de falhas e o cálculo do MTBF apurado para cada projeto.

Neste passo é mostrado, por meio da Tabela 3-8, como que o apontamento
das falhas deve ser executado. Para o preenchimento da Tabela 3-8 são
necessários, no mínimo, as seguintes informações: nome do simulador, nome do
projeto de software, data de inicio dos testes, hora de inicio dos testes, número da
falha, data ocorrência da falha, hora ocorrência da falha, descrição da falha e grau
de severidade da falha.
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Nome do <colocar aqui o nome do analista programador>
Simulador
Nome do <descrever aqui o nome do projeto de software em questão>
Projeto de
Software
dd-mmData de
aaaa
Inicio dos
testes
HH:MM:SS
Hora de
Inicio dos
testes
Númer
o da
Falha

Data
Ocorrência da
Falha

Hora Ocorrência
da Falha

Descrição
da Falha

Tabela 3-8 – Apontamento de Falhas

Grau de
Severidade da
Falha
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Os componentes da Tabela 3-8 são:

Nome do Simulador:
Refere-se ao nome da pessoa que ficará responsável por efetuar os testes dos
requisitos de software do projeto em questão;

Nome do Projeto de Software:
Refere-se, ao nome que identifica o projeto de software dentro da empresa;

Data de Início dos testes:
Refere-se ao marco zero inicial na linha do tempo, ou seja, a data em que os testes
começaram para o projeto em questão;

Hora de Início dos testes:
Refere-se à hora em que os testes começaram para o projeto em questão;

Número da Falha:
Refere-se a um número seqüencial da falha que é observada pelo testador. Este
número deve ser iniciado em 1, incrementado de 1 e assim sucessivamente para as
demais falhas;

Data Ocorrência da Falha:
Refere-se à data em que uma falha foi encontrada;

Hora Ocorrência da Falha:
Refere-se à hora em que uma falha foi encontrada;

Descrição da Falha:
Refere-se à uma descrição sucinta da falha;

Grau de Severidade da Falha:
Refere-se à importância da falha. A importância da falha está classificada em três
níveis de severidade são eles: severidade alta, severidade média e severidade
baixa;
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Assim que a Tabela 3-8 é preenchida com todas as falhas, o passo seguinte é
efetuar o cálculo do MTBF, ou seja, calcular o tempo médio decorrido entre todas
falhas. Para efetuar este cálculo toma-se por base a data e a hora em que os testes
se iniciam e a data e a hora de ocorrência de cada falha.

Para a primeira falha, o MTBF é calculado da seguinte forma:
Passo 1 - Resgatar a data e a hora em que os testes do projeto de software
se iniciaram;
Passo 2 - Resgatar a data e a hora da ocorrência da primeira falha;
Passo 3 - Calcular o intervalo de tempo entre a data e hora em que se
iniciaram os testes e a data e hora da ocorrência da primeira falha;
Passo 4 - Como resultado, tem-se o MTBF da 1ª falha;
Para as próximas falhas:
Passo 1 - Resgatar a data e a hora da falha n;
Passo 2 - Resgatar a data e a hora da falha n-1;
Passo 3 - Calcular o intervalo de tempo decorrido entre a falha n-1 e a falha n;
Passo 4 - O valor do MTBF calculado até a falha n, é o valor do intervalo de
tempo apurado no Passo 3, dividido pelo número seqüencial da falha n;

3.15 – Aplicação da regressão linear e identificação da equação PCU x Falhas
A regressão linear proposta aqui pelo método PCUm somente poderá ser
realizada após o devido preenchimento da Tabela 3-9 com as informações da
quantidade de pontos de caso de uso e da quantidade de falhas. A regressão linear
é efetuada com base na quantidade de pontos de caso de uso e na quantidade de
falhas.

Tabela 3-9 – Histórico de Projetos - PCUs x Quantidade de Falhas
Identificação do Complexidade Confiabilidade de (MTBF) – Tempo
Projeto de
Funcional –
Software – Qtde
médio decorrido
Software
Qtde de PCU´s
de Falhas
entre falhas
Projeto n1
Projeto n2
Projeto n3
...
Projeto nn

X1
X2
X3
...
Xn

Y1
Y2
Y3
...
Yn

Z1
Z2
Z3
...
Zn

87

A Tabela 3-9 é composta pelas seguintes colunas:

Identificação do Projeto de Software:
Refere-se a um código identificador do projeto de software dentro da empresa;

Complexidade Funcional – Qtde de PCU´s:
Refere-se ao tamanho apurado do projeto de software expressado em quantidade
de pontos de caso de uso;

Confiabilidade de Software – Qtde de Falhas:
Refere-se à quantidade de falhas apuradas no projeto de software durante os testes;

MTBF – Tempo médio decorrido entre falhas:
Refere-se ao tempo médio decorrido entre uma falha e a falha anterior;

Este procedimento deve ser repetido para tantos projetos de software quantos
forem aqueles que deverão compor a Tabela 3-9. Ao finalizar o procedimento
descrito acima, o passo seguinte é efetuar a regressão linear que tem por finalidade
encontrar os coeficientes da equação que relaciona a Complexidade Funcional
presente num software expresso em PCU´s com a Quantidade de Falhas.
O método de regressão linear se aplica para obter a expressão analítica da
relação linear entre duas variáveis X e Y, representadas respectivamente por:
Complexidade Funcional – Quantidade de PCU´s e Confiabilidade de Software –
Quantidade de Falhas.
O objetivo final é obter, trabalhando com as variáveis x (PCU´s Complexidade
Funcional – Número de PCU´s) e y (Confiabilidade de Software – Número de
Falhas), a equação da Reta Média, conforme é descrito a seguir:

y=ax + b

O método de regressão linear consiste em minimizar os desvios (dispersões)
em torno da reta média. Portanto, o que se quer é minimizar a seguinte quantidade:
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n

S = ∑ [ y i − (axi + b )]2 .
i =1

onde, n é o número de medidas (número de pares de valores na tabela 3-9, onde x
representa a quantidade de pontos de caso de uso do projeto, enquanto que y
representa a quantidade de falhas encontradas no projeto). Minimizar S corresponde
a fazer ∂S/∂a = 0 e ∂S/∂b = 0, o que gera as duas equações:

b∑ xi + a ∑ xi2 = ∑ xi y i ,

(1)

nb + a ∑ x i = ∑ y i .

(2)

Resolvendo simultaneamente (1) e (2), obtém-se o valor dos coeficientes da reta:

a=

b=

n ∑ xi y i − ( ∑ xi )( ∑ yi )
n ∑ xi2 − ( ∑ xi ) 2

( ∑ yi )( ∑ xi2 ) − ( ∑ xi yi )( ∑ xi )
n ∑ xi2 − ( ∑ xi ) 2

Ao finalizar o processo de regressão linear, deve-se chegar a seguinte equação:
y=ax + b

Onde:
X, representa a variável independente que é expressa em quantidade de pontos de
caso de uso;
Y, representa a variável dependente que representa a quantidade de falhas
estimadas dado um software cuja complexidade funcional expressa em quantidade
de pontos de caso de uso seja igual a X.
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3.16 – Resgate da produtividade realizada dos projetos
Para obter a produtividade realizada sobre os projetos de software
desenvolvidos pela empresa, é necessário que a empresa tenha uma forma de
registrar as horas realizadas. A forma de apontar essas horas pode ser tanto
manual, em forma de planilhas, como em forma automática por meio da utilização de
softwares específicos.
Antes de iniciar a construção do projeto a equipe de desenvolvimento estima
o esforço em horas a serem gastas para desenvolvê-lo, com base nas
funcionalidades contidas na documentação do projeto. Essas horas devem ser
devidamente registradas para mais tarde serem resgatadas a fim de calcular a
produtividade e para representar estas informações utiliza-se a Tabela 3-10 –
Produtividade Estimada e Realizada. O registro diário de horas efetivamente gastas,
com cada projeto, pode permitir a obtenção de medidas mais precisas da
produtividade.
Quando o projeto de software finalizar, o passo seguinte é resgatar, nos
registros mencionados acima, os respectivos apontamentos de horas efetuados
pelos envolvidos no desenvolvimento do projeto. É a partir do levantamento das
horas efetivamente gastas no projeto que é possível calcular a produtividade
realizada. Este procedimento deve ser repetido para cada projeto de software
desenvolvido pela empresa com o objetivo de refinar a estimativa de horas
estimadas e de horas realizadas à medida que novos projetos de software são
desenvolvidos.
Na Tabela 3-10 é mostrado como que as informações sobre produtividade
estimada e produtividade realizada que devem ser apontadas pela equipe de
desenvolvimento para posterior utilização pelo método PCUm.

Tabela 3-10 – Produtividade Realizada
Produtividade (PCU´s)
Projeto
Realizada
Projeto A
B
Projeto B
D
Projeto C
F
:
:
Projeto n
Y
Média
(B+D+F) / n
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A alimentação contínua da Tabela 3-10 ajudará a refinar as estimativas dos
próximos projetos de software a serem desenvolvidos pela empresa.

3.17 – Classificação das informações dos projetos de software
Os principais resultados obtidos com a aplicação do método PCUm são
organizados na Tabela 3-11. Nesta tabela encontram-se informações relacionadas à
complexidade funcional expressa tanto em PCU´s como em PF´s.
Para os projetos cuja complexidade funcional é expressa em PCU´s são
apresentadas informações como: a quantidade de pontos de caso de uso não
ajustados, fator de complexidade técnica, fator de complexidade de ambiente e a
quantidade de pontos de caso de uso ajustados.
Para os projetos cuja complexidade funcional é expressa em PF´s são
apresentadas informações como: a quantidade de pontos de função não ajustados,
fator de ajuste e pontos de função ajustados.
Quanto às estimativas, são apresentadas o esforço total de horas internas e o
esforço total de horas externas para a realização do projeto. Quanto às
produtividades, são apresentadas as produtividades estimadas e realizadas para
cada projeto de software.
Quanto ao ganho de confiabilidade são apresentadas as quantidades de erros
encontrados no software e o MTBF apurado para cada projeto.
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Tabela 3-11 – Classificação dos Dados Coletados

92

A Tabela 3-11 é composta pelas seguintes informações:

Projeto de Software:
Representa o nome e/ou código identificador do projeto de software que foi
desenvolvido e submetido ao método. Os dados do projeto foram referenciados no
passo 3.4

PF´s na - Pontos Função Não Ajustados:
Representa a quantidade de pontos de função referente ao projeto que está sendo
implementado segundo a visão do usuário do sistema. Esta quantidade foi calculada
no passo 3.10;

FA - Fator de Ajuste:
Representa o fator de ajuste referente à técnica APF. Este fator de ajuste foi
calculado no passo 3.9;

PF´s ajustado
Representa a quantidade de pontos de função devidamente ajustados por meio da
aplicação do Fator de ajuste. Este fator foi calculado no passo 3.10

FCT
Representa o fator de complexidade técnica segundo a métrica PCU. Este fator foi
calculado no passo 3.5

FCA
Representa o fator de complexidade de ambiente segundo a métrica PCU. Este fator
foi calculado no passo 3.6

PCUna
Representa a quantidade de Pontos de Função não-ajustados, ou seja, sem a
aplicação dos fatores de complexidade técnica e complexidade de ambiente. Esta
quantidade foi calculada no passo 3.12;
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PCU
Representa a contagem final dos pontos de caso de uso do projeto de software em
questão, já considerando a aplicação dos fatores de ajustes FCT e FCA. Esta
quantidade foi calculada no passo 3.12;

HH internas Estimada
Representa a quantidade de horas estimadas pela equipe de desenvolvimento
(analistas); Esta quantidade de horas estimadas foi apurada no passo 3.16;

HH externas Estimada
Representa a quantidade de horas estimadas para que a equipe de programadores
para construir o projeto; Esta quantidade de horas estimadas foi apurada no passo
3.16;

Prod Interna Estimada HH/PCU
Representa a produtividade estimada da equipe de desenvolvimento (analistas), ou
seja, a quantidade de horas estimadas para construir um ponto de caso de uso; Esta
quantidade de horas estimadas foi apurada no passo 3.16;

Prod Externa Estimada HH/PCU
Representa

a

produtividade

estimada

da

equipe

de

desenvolvimento

(programadores), ou seja, a quantidade de horas estimadas para construir um ponto
de caso de uso; Esta quantidade de horas estimadas foi apurada no passo 3.16;

HH internas Realizadas
Representa a quantidade de horas efetivamente gastas pela equipe de
desenvolvimento (analistas); Esta quantidade de horas estimadas foi apurada no
passo 3.16;

HH externas Realizadas
Representa a quantidade de horas efetivamente gastas pela equipe de
programadores para construir o projeto; Esta quantidade de horas estimadas foi
apurada no passo 3.16;

94

Prod Interna Realizada HH/PCU
Representa a produtividade realizada pela equipe de desenvolvimento (analistas),
ou seja, a quantidade de horas efetivamente gastas para construir um ponto de caso
de uso; Esta quantidade de horas estimadas foi apurada no passo 3.16;

Prod Externa Realizada HH/PCU
Representa

a

produtividade

realizada

pela

equipe

de

desenvolvimento

(programadores), ou seja, a quantidade de horas efetivamente gastas para construir
um ponto de caso de uso; Esta quantidade de horas estimadas foi apurada no passo
3.16;

HH externas Realizada
Representa a quantidade de horas externas efetivamente gastas pela equipe de
programadores que construiu o projeto;

Qtde de Falhas no teste
Representa a quantidade de falhas que foram encontradas durante a fase de testes
para cada projeto;

MTBF – Mean Time Between Failure
Representa o tempo médio de todas as falhas apresentadas no projeto;

3.18 – Cálculo do esforço da completude funcional
O esforço envolvido para a construir um projeto de software é obtido com
base em dois fatores: o primeiro fator é a produtividade, ou seja, quantas horas a
equipe de desenvolvimento gasta para implementar um ponto de caso de uso e o
segundo fator é o tamanho do projeto de software expresso em quantidades de
pontos de caso de uso. O produto do fator produtividade pelo fator quantidade de
pontos de caso de uso resulta no esforço total em horas necessário para a
implementação do projeto.
A produtividade é expressa em quantidade de horas gastas para implementar
cada ponto de caso de uso (HH/PCU), enquanto que o tamanho da complexidade de
software é expresso pela quantidade de pontos de casos de uso (PCU). Para
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viabilizar o cálculo da produtividade de uma equipe de desenvolvimento de software,
é necessário que o esforço, em horas, gasto por esta equipe seja devidamente
registrado.
A partir da complexidade funcional expressa em pontos de caso de uso para
cada projeto e da produtividade realizada, é possível calcular o esforço, em horas
que está representado pela Equação 3-11 conforme segue.

ECF = Tamanho do Futuro Projeto (PCU) * Produtividade da Equipe (HH/PCU)

Onde:
ECF - Esforço Completude Funcional:
Representa a quantidade de horas (HH) necessárias para desenvolver o novo
projeto;
Tamanho do Futuro Projeto:
Representa o tamanho da complexidade funcional do projeto expresso em
quantidade de pontos de caso de uso;
Produtividade da Equipe:
Representa a quantidade de horas gastas pela equipe para implementar um ponto
de caso de uso;

3.19 – Cálculo do esforço de ganho de confiabilidade
Com base na Equação 3-12, proposta pelo método PCUm, estima-se o
esforço total para o ganho de confiabilidade com base na quantidade de falhas
estimadas a partir da complexidade funcional do projeto de software. Assim que a
quantidade de falhas é estimada, então para estimar o esforço para o ganho de
confiabilidade é necessário obter o MTBF médio dos projetos contidos na Tabela 310. Portanto o esforço de ganho de confiabilidade é representado pela Equação 3-8
conforme segue:

EGC =

QTDE de Falhas X MTBF

Onde:
EGC - Esforço Ganho de Confiabilidade:
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Representa a quantidade de horas (HH) necessárias para que o software atinja a
confiabilidade esperada;
QTDE de Falhas:
Representa a quantidade estimada de falhas com base nos pontos de caso de uso
do futuro projeto;
MTBF:
Representa o tempo médio entre as falhas dos projetos contidos na tabela histórico;

3.20 – Cálculo do esforço total do projeto
Para calcular o esforço total estimado de um projeto segundo o método
PCUm é preciso que o esforço total do projeto tenha sido calculado conforme
procedimento contido no passo 3.17 e que o esforço para ganho de confiabilidade
tenha sido calculado conforme procedimento contido no passo 3.18. Assim sendo, o
esforço total estimado para o projeto é calculado conforme Equação 3-13 mostrada
abaixo:

Esforço Total

=

Esforço Completude Funcional +

Esforço Ganho de Confiabilidade

Onde:
Esforço Total:
É o esforço total para entregar o software a ser construído funcionalmente completo
e confiável;
Esforço Completude Funcional:
É o esforço total necessário para construir o software exclusivamente sob o ponto de
vista funcional, isto é o esforço total necessário para que todas as suas
funcionalidades sejam implementadas;
Esforço Ganho de Confiabilidade:
É o esforço total necessário para que o software fique confiável. O software depois
de construído é testado para identificar a existência de falhas. Caso existam, elas
devem ser corrigidas e assim espera-se aumentar a confiabilidade do software.
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4 Estudo de Caso

Nesta seção apresenta-se a aplicação do método PCUm – “Pontos de Caso
de Uso Modificado” sobre quatro projetos de software reais. Com base na aplicação
deste método sobre estes projetos, geram-se as informações necessárias para
alimentar o histórico de projetos. Com base neste histórico que a regressão linear é
realizada gerando-se, assim, a equação que estabelece a relação entre quantidade
de pontos de caso de uso com quantidade de falhas.

4.1 - Aplicação do método PCUm para montagem da Tabela HIstórico
Neste estudo de caso são medidos quatro projetos de software. Esses
projetos foram desenvolvidos e implantados num mesmo sistema chamado:
“Sistema Gerenciador de Seguros e Serviços”. As medições relacionadas à
quantidade de pontos de caso de uso e ao ganho de confiabilidade foram
executadas de forma independente e, para isso estão registradas em tabelas
específicas que são descritas mais adiante. Essas medições são necessárias, pois
servem para alimentar a tabela de histórico de projetos que tem por objetivo prover
subsídios para estimar o tamanho total dos futuros projetos.

4.2 – Caracterização da Empresa

A Empresa A é uma empresa fundada em 1974 que atua no mercado de
processamento de cartões de crédito. A sua área de Tecnologia da Informação é
composta, atualmente, por aproximadamente 450 funcionários atuando com
desenvolvimento e manutenção de projetos em diversas plataformas de arquitetura
computacional tais como: Mainframe, Risc, Web e Data WareHouse. Os funcionários
que atuam na área de TI têm domínio da metodologia de maturidade de
desenvolvimento de software CMMI v1.0 e, também, possuem um conjunto de
conhecimentos necessários para o gerenciamento de projetos espelhados no PMI –
Projetc Management Institute, PMO – Project Management Office.
Todas as equipes de desenvolvimento de projetos de software da Empresa A
seguem as prerrogativas definidas pela área SQA – Security Quality Assurance e
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pela área de Auditoria de Sistemas. Nenhum projeto é implantado sem que este
esteja com a documentação devidamente aderente ao ciclo de desenvolvimento de
software escolhido.
Para iniciar a análise de um projeto, a Empresa A segue procedimentos
contidos no ciclo de desenvolvimento de software. O ciclo de software utilizado pela
Empresa A exige a elaboração de documentos padronizados tais como: BR –
Busineess Requirements – documento de requisitos de negócio; EF – Especificação
Funcional; ET – Especificação Técnica, detalhamento necessário para manutenção
das funcionalidades por meio do uso do DLS – Desenho lógico do Sistema,
descrição das entidades, cronogramas, relatórios semanais de acompanhamento
das fases do ciclo de desenvolvimento de software.
Desde 2003 a Empresa A utiliza o modelo de maturidade de software CMMI
v1.0 nível-2. Em 2006 a Empresa A seria auditada para rever o seu atual nível de
maturidade de software passando para o nível CMMI v1.0 nível três, no entanto, este
procedimento deixou de ser prioridade, neste momento, para os novos acionistas
que compraram a Empresa A. Em Julho de 2007 a Empresa A foi auditada pela BVC
– Bureau Veritas Certification que efetuou a auditoria de manutenção da certificação
ISO 9001 versão 2000. Esta auditoria foi aplicada sobre os sistemas de qualidade e
gerenciamento de projetos e, como resultado final, todos os processos de
desenvolvimento de software praticados pela Empresa A foram auditados não
havendo nenhuma não-conformidade. Portanto, a Empresa A possui os requisitos
necessários para a aplicação do método PCUm.

4.3 – Levantamento da Documentação de Projetos

Os projetos estudados neste estudo de caso são chamados como: Proj-001,
Proj-002, Proj-003 e Proj-004. Estes projetos de software foram desenvolvidos para
o sistema chamado: “Sistema Gerenciador de Seguros e Serviços” que está
atualmente executando em ambiente produtivo na Empresa A.
O “Sistema Gerenciador de Seguros e Serviços” foi construído em 2001 e
processa sobre a plataforma RISC e sobre a plataforma MAINFRAME, sendo que
90% das suas funcionalidades estão na plataforma RISC, enquanto que 10% das
funcionalidades restantes estão na plataforma MAINFRAME. Para a plataforma
RISC as características deste sistema são: para a camada de apresentação utiliza-
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se o Delphi 7.0, para a camada de negócios utiliza-se stored-procedures escritas em
SQL e, para a camada de persistência de dados utiliza-se o bando de dados
Sybase. Para a plataforma MAINFRAME as características deste sistema são:
linguagem COBOL, CICS, DB2 e VSAM. Este sistema possui um modelo de
entidade relacionamento complexo, com aproximadamente 140 tabelas e possui três
módulos: Módulo de Parametrização de Seguros, Módulo de Processamento e
Gestão do Seguro e Módulo de Atendimento para Call Center.
Neste passo colhem-se todas as documentações disponíveis relacionadas
aos projetos tais como: Especificação dos Requisitos de Negócio, Especificação
Funcional, Especificação Técnica, Modelos de relatórios, telas, arquivos de interface
interna e arquivos de interface externa, modelo entidade relacionamento. Esta
documentação serve de insumo para que a equipe de desenvolvimento de sistemas
calcule a quantidade de pontos de caso de uso e a quantidade de pontos de função,
apontando os respectivos valores em planilhas destinadas para essa finalidade. A
seguir descreve-se resumidamente o escopo dos projetos: Proj-001, Proj-002, Proj003 e Proj-004.
O projeto Proj-001 tem por finalidade reduzir o número de processos judiciais
em virtude de contas de cartão de crédito que entram em processo de cobrança pelo
não pagamento das parcelas de seguros. O seu objetivo é cancelar o seguro e
estornar as parcelas de seguros e tarifas de emissão de extratos quando o
proprietário do cartão de crédito não pagar as três primeiras parcelas.
O projeto Proj-002 tem por finalidade permitir maior flexibilização no que diz
respeito aos índices de correção monetária que servem para corrigir monetariamente
as importâncias seguradas, prêmios de seguros e títulos de capitalização.
Atualmente, o sistema Gerenciador de Seguros e Serviços possui um processo de
renovação com correção monetária considerando um único índice, o IGPM. Com a
implantação deste projeto amplia-se o escopo de índices de correção monetária
disponíveis no mercado financeiro.
O projeto Proj-003 tem por finalidade implantar um novo produto de seguro
conhecido como Renda Hospitalar, que tem por objetivo final oferecer mais um
produto de seguro para os clientes em potencial que estão na base de dados.
O projeto Proj-004 tem por finalidade fornecer seguro proteção perda e roubo
para um determinado segmento de clientes que passaram por um critério de seleção
estipulado por meio de parâmetros de uma campanha de venda. O fornecimento
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deste seguro está representado por um certificado de seguro pré-aprovado cujo
valor é cobrado por meio do envio de uma fatura extra de cartão de crédito. Se o
cliente pagar esta fatura então ele está aderindo ao seguro proteção perda e roubo.

4.4 – Cálculo do FCT – Fator de Complexidade Técnica

As equipes de desenvolvimento e de manutenção pontuaram respectivamente
cada um dos treze fatores conforme é mostrado na Tabela 4-1. Nesta tabela aparece
o FCT com o respectivo nível de relevância mais votado por estas equipes.

Tabela 4-1 – Fatores de Complexidade Técnica
Fatores de Complexidade Técnica – Karner (1993)
Descrição do Fator

Peso Fator
Valor
(Karner
Atribuí
Sistemas Distribuídos
2
3
Tempo de Resposta / Desempenho
1
5
Eficiência do Usuário Final (on-line)
1
3
Processamento interno complexo
1
5
Código deve ser Reutilizável
1
5
Facilidade de instalação
0,5
3
Usabilidade (facilidade operacional)
0,5
4
Portabilidade
2
3
Facilidade de manutenção
1
4
Acessos Simultâneos (Concorrência)
1
5
Aspectos Especiais de Segurança
1
3
Acesso direto para terceiros
1
3
Facilidades
Especiais
de
1
3
Total Fator Complexidade Técnica

Valor
Calculado
6
5
3
5
5
1,5
2
6
4
5
3
3
3
51,5

Conforme exposto na Tabela 4-1, o valor da somatória de todos os valores
calculados é igual a 51,5. O cálculo do FCT está representado pela Equação 4-1
descrita a seguir.

FCT

=

0, 6 + (0,01 * Total Fator Complexidade Técnica)

Onde:
FCT: representa o Fator de Complexidade Técnica;
Total Fator Complexidade Técnica: representa a somatória de todos os fatores
técnicos multiplicados por seus respectivos pesos. Substituindo o Total Fator
Complexidade Técnica por 51,5, tem-se:
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FCT

=

0,6 + (0,01 * 51,5)

Portanto, o valor do FCT – Fator de Complexidade Técnica para os projetos Proj001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004 é igual a: 1,115.

4.5 – Cálculo do FCA – Fator de Complexidade de Ambiente

A equipe de desenvolvimento de software pontuou respectivamente cada um
dos oito fatores e as respostas aparecem na Tabela 4-2. O valor atribuído para cada
fator foi escolhido pela maioria dos integrantes da equipe de desenvolvimento.

Tabela 4-2 – Fatores de Complexidade de Ambiente
Fatores de Complexidade Ambiente – Karner (1993)
Descrição do Fator

Familiaridade com o Processo de
Desenvolvimento de Software
Experiência Aplicação
Experiência em OO, na Linguagem e
na Técnica de Desenvolvimento.
Capacidade do Líder do Projeto
Motivação
Requisitos Estáveis
Trabalhadores
com
dedicação
parcial
Dificuldade da
Programação

Linguagem

de

Peso Fator
(Karner
1993)
1,5

Valor
Atribuído

Valor
Calculado

5

7,5

0,5
1,0

5
4

2,5
4

0,5
1,0
2
-1,0

4
4
4
0

2
4
8
0

-1,0

0

0

Total Fator Complexidade Ambiente

28

Como resultado, a somatória de todos os valores de complexidade de
ambiente é igual a 28.

Uma vez que os valores de cada fator foram calculados

para cada uma das oito características de complexidade ambiente, é preciso
determinar o valor do FCA – Fator de complexidade de ambiente conforme exposto
na Equação 4-2, descrita a seguir:

FCA =

1,4 + (-0,03 * Total Fator Complexidade Ambiente)
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Onde:

FCA: representa o Fator de Complexidade Ambiente;

Total Fator Complexidade Ambiente: representa a somatória de todos os fatores
de complexidade de ambiente multiplicados pelos seus respectivos pesos;

Substituindo o Total Fator Complexidade de Ambiente por 28, tem-se:

FCA =

1,4 + (-0,03 * 28)

Portanto, o valor do FCA – Fator de Complexidade Ambiente para os projetos Proj001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004 é igual a: 0,56.

4.6 – Cálculo das Características Gerais do Sistema

Neste passo efetua-se o apontamento das características gerais do sistema
Gerenciador de Seguros e Serviços que irá influenciar no cálculo final da quantidade
de pontos de função presentes em cada projeto de software.

Os resultados apresentados na Tabela 4-3 indicam qual é o nível de influência
mais indicado para cada uma das catorze características gerais do sistema
Gerenciador de Seguros e Serviços.

As características gerais do sistema podem exercer um impacto no tamanho
dos projetos de software e, este impacto pode variar de -35% até + 35% do tamanho
final dos projetos.

Como os projetos de software: Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004 não
alteram os níveis de influência entre si, pois se tratam de projetos semelhantes,
então o Fator de Ajuste adotado é o mesmo para estes projetos.
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Tabela 4-3 – Características gerais do sistema
Características Gerais, segundo APF (IFPUG, 2000)
Característica Geral do Sistema
Comunicação de dados
Processamento distribuído
Desempenho
Utilização de Equipamento
Volume de Transações
Entrada de dados on-line
Eficiência do usuário final
Atualização on-line
Processamento Complexo
Reutilização de Código
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos locais
Facilidade de Mudanças

Nível de Influência
5 – forte influência
4 – significativa influência
4 – significativa influência
3 – média influência
4 – significativa influência
4 – significativa influência
3 – média influência
3 – média influência
5 – forte influência
2 – moderada influência
1 – pouca influência
0 – nenhuma influência
1 – pouca influência
2 – moderada influência

NIVEL de INFLUÊNCIA TOTAL

41

Uma vez que as características gerais do sistema foram pontuadas com o seu
respectivo nível de influência, o passo seguinte é calcular o FA - Fator de Ajuste,
que é feito com base no NIT - Nível de Influência Total.

Para os projetos: Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004, o NIT é igual a 41,
logo, o FA é calculado conforme Equação 4-3 descrita abaixo:

FA = (NIT * 0,01) + 0,65

Onde:

FA é o Fator de Ajuste;

NIT é o Nível de Influência Total;

Substituindo o NIT por 41, tem-se:

FA = (41 * 0,01) + 0,65

Logo, o valor do FA – Fator de Ajuste é igual a: 1,06.
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4.7 – Cálculo dos Pontos de Função

Como os projetos Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004 não tinham
inicialmente casos de uso descritos então, para calcular a quantidade de pontos de
caso de uso foi preciso primeiro calcular a quantidade de Pontos de Função para
cada um destes projetos.

A partir da documentação disponível do projeto Proj-001 derivou-se a sua
complexidade funcional e, na Figura 4-1 contém, de forma resumida, toda a
complexidade funcional contida neste projeto que está expressa em quantidade de
pontos de função não ajustados.

Figura 4-1 – Cálculo dos Pontos de Função Não Ajustados Proj-001

A quantidade de pontos de função não ajustados do projeto Proj-001 é igual a
97 pontos de função.

A partir da documentação disponível para o projeto Proj-002 derivou-se a sua
complexidade funcional e, na Figura 4-2 contém, de forma resumida, toda a
complexidade funcional contida neste projeto que está expressa em quantidade de
pontos de função não ajustados.
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Figura 4-2 – Cálculo dos Pontos de Função Não Ajustados Proj-002

A quantidade de pontos de função não ajustados do projeto Proj-002 é igual a
41 pontos de função.

A partir da documentação disponível para o projeto Proj-003 derivou-se a sua
complexidade funcional e, na Figura 4-3 contém, de forma resumida, toda a
complexidade funcional contida neste projeto que está expressa em quantidade de
pontos de função não ajustados.
Figura 4-3 – Cálculo dos Pontos de Função Não Ajustados Proj-003

A quantidade de pontos de função não ajustados do projeto Proj-003 é igual a
29 pontos de função.
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A partir da documentação disponível para o projeto Proj-004 derivou-se a sua
complexidade funcional e, na Figura 4-4 contém, de forma resumida, toda a
complexidade funcional contida neste projeto que está expressa em quantidade de
pontos de função não ajustados.

Figura 4-4 – Cálculo dos Pontos de Função Não Ajustados Proj-004

A quantidade de pontos de função não ajustados do projeto Proj-003 é igual a
176 pontos de função.

Com base no FA – Fator de Ajuste, as quantidades de pontos de função não
ajustados dos projetos Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004 foram ajustadas
conforme exposto na Tabela 4-4 descrita abaixo:

Nome
Projeto
Proj-001
Proj-002
Proj-003
Proj-004

do

Tabela 4-4 – Pontos de Função Ajustados
Complexidade Funcional
Fator de
(APF´s)
Ajuste
(não ajustados)
(FA)
97
41
29
176

1,06
1,06
1,06
1,06

Pontos de
Função
Ajustados
103
43
31
186

4.8 – Aplicação do fator de conversão APF x PCU

Aplicando o fator de conversão APF x PCU nos quatro projetos: Proj-001,
Proj-002, Proj-003 e Proj-004, o resultado é exposto na Tabela 4-5 – Fator de
Conversão APF x PCU, a conversão da quantidade de função em quantidade de
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pontos de caso de uso. Para converter em quantidade de pontos de caso de uso é
preciso que a quantidade de pontos de função ajustados dos projetos Proj-001, Proj002, Proj-003 e Proj-004 estejam devidamente apuradas. A quantidade de pontos de
função ajustados do projeto Proj-001 é equivalente a 103 pontos de função. A
quantidade de pontos de função ajustados do projeto Proj-002 é equivalente a 43
pontos de função. A quantidade de pontos de função ajustados do projeto Proj-003 é
equivalente a 31 pontos de função e finalmente a quantidade de pontos de função
ajustados do projeto Proj-004 é equivalente a 186 pontos de função.

Tabela 4-5 – Fator de Conversão APF x PCU
Nome do Projeto

Complexidade Funcional
Fator de
Pontos de
(Pontos de Função Ajustados) Conversão Caso de Uso

Proj-001
Proj-002
Proj-003
Proj-004

103
43
31
186

2,581
2,581
2,581
2,581

40
17
12
72

4.9 – Cálculo dos pontos de caso de uso não ajustados

Após aplicar o fator de conversão APF x PCU mostrado no passo 4.2.7, os
projetos Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004 têm as seguintes complexidades
funcionais expressadas em PCU´s apontadas na Tabela 4-6, conforme mostrado a
seguir.

Tabela 4-6 – Total de PCU´s não ajustados dos projetos
Nome do Projeto Complexidade Funcional (PCU´s)
(não ajustados)
Proj-001
Proj-002
Proj-003
Proj-004

40
17
12
72

4.10 – Cálculo dos pontos de caso de uso ajustados

Para os projetos Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004 o cálculo da
quantidade de pontos de caso de uso ajustados é efetuado com base na aplicação
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dos Fatores FCA e FCT. Os resultados obtidos após a aplicação destes fatores
estão expressos na Tabela 4-7 descrita a seguir.

Tabela 4-7 – Total de PCU´s Ajustados dos Projetos
Nome do Projeto Complexidade Funcional (PCU´s) FCT FCA
PCU´s
(não ajustados)
(ajustados)
Proj-001
Proj-002
Proj-003
Proj-004

40
17
12
72

1,115
1,115
1,115
1,115

0,56
0,56
0,56
0,56

25
11
7
45

4.11 – Apontamento das falhas dos projetos

O projeto Proj-001 depois de construído funcionalmente com todos os
requisitos de software descritos no projeto passou para a fase de testes. Durante a
fase de testes segue-se um roteiro de testes que tem por objetivo validar se o que foi
construído está dentro do esperado. A Tabela 4-8 descrita a seguir contém todas as
falhas observadas durante a fase em que o projeto Proj-001 foi testado.

Tabela 4-8 – Relação de falhas encontradas no projeto Proj-001
Número da
Falha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tempo

Grau de

decorrido

severidade

(minutos)

da Falha

1
9
128
153
206
1326
1341
1569
2784
2796
2974
4659
7024
7069
7084
7309
8471
8574

( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 1 ) – Baixo
( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 1 ) – Baixo
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 9 ) - Alto
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio

Algumas visões gráficas podem ser obtidas com base na Tabela 4-8. Estas
visões foram geradas por meio da ferramenta de confiabilidade CASRE.
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A primeira visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-1 - Tempo entre
Falhas. Este gráfico mostra a concentração de falhas existentes por intervalo de
tempo. No primeiro intervalo de tempo (até 2000 minutos) foram apuradas oito
falhas. No intervalo de tempo 2000 a 4000 minutos foram apuradas três falhas. No
intervalo de tempo 4000 a 6000 minutos foi apurada uma falha. No intervalo de
tempo 6000 a 8000 minutos foram apuradas quatro falhas e no último intervalo de
tempo foi apurada uma única falha.
Gráfico 4-1 – Tempo entre Falhas Proj-001
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A segunda visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-2 – Intensidade
de Falhas observadas durante a fase de testes. Com base neste gráfico é possível
observar um comportamento já esperado e que está de acordo com a teoria exposta
na seção 2. É normal haver uma concentração de falhas logo no inicio dos testes e
com o passar do tempo a intensidade de falhas tende a diminuir conforme pode ser
observado no gráfico descrito a seguir.
Gráfico 4-2 – Intensidade de Falhas Proj-001
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A terceira visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-3 – Número
acumulado de falhas observadas durante a fase de testes. Este gráfico mostra como
está o comportamento das falhas durante cada intervalo de tempo em que o
software é testado. No primeiro intervalo de tempo (até 1000 minutos) cerca de nove
falhas foram observadas. No intervalo de tempo de 1000 até 2000 minutos, foram
encontradas três falhas. No intervalo 2000 até 3000 minutos foi encontrada uma
única falha. Isto denota que as falhas estão menos freqüentes a cada intervalo de
tempo de testes o que demonstra que o software está apresentando crescimento de
confiabilidade.
Gráfico 4-3 – Número acumulado de Falhas Proj-001
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Por fim, a quarta visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-4 –
Crescimento da Confiabilidade. Este gráfico mostra como software CASRE estimou
a Confiabilidade para os próximos 120 minutos de execução em ambiente produtivo.
Com base no gráfico gerado a Confiabilidade deste projeto para os primeiros 120
minutos de execução está próximo a 1,00 de confiabilidade, ou seja, próximo a
100%.
Gráfico 4-4 – Crescimento da Confiabilidade Proj-001
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O projeto Proj-002 depois de construído funcionalmente com todos os
requisitos de software descritos no projeto passou para a fase de testes. Durante a
fase de testes segue-se um roteiro de testes que tem por objetivo validar se o que foi
construído está dentro do esperado. A Tabela 4-9 descrita a seguir contém todas as
falhas observadas durante a fase em que o projeto Proj-002 foi testado.

Tabela 4-9 – Relação de falhas encontradas no projeto Proj-002
Tempo

Grau de

decorrido

severidade da

(minutos)

Falha

1

70

( 1 ) – Baixo

2

11320

( 1 ) – Baixo

3

11476

( 1 ) – Baixo

4

18756

( 5 ) – Médio

5

18763

( 5 ) – Médio

6

18799

( 9 ) - Alto

7

22756

( 9 ) - Alto

Número da
Falha

Algumas visões gráficas podem ser obtidas com base na Tabela 4-9. Estas
visões foram geradas por meio da ferramenta de confiabilidade CASRE.
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A primeira visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-5 - Tempo entre
Falhas. Este gráfico mostra a concentração de falhas existentes por intervalo de
tempo. No primeiro intervalo de tempo (até 5000 minutos) foi apurada uma falha. No
intervalo de tempo 5000 a 10000 minutos não foram apuradas falhas. No intervalo
de tempo 15000 a 20000 minutos foram apuradas três falhas. No intervalo de tempo
20000 a 25000 minutos foi apurada apenas uma falha.
Gráfico 4-5 – Tempo entre Falhas Proj-002
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A segunda visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-6 – Intensidade
de Falhas observadas durante a fase de testes. Com base neste gráfico é possível
observar um comportamento já esperado e que está de acordo com a teoria exposta
na seção 2. É normal haver uma concentração de falhas logo no inicio dos testes e
com o passar do tempo a intensidade de falhas tende a diminuir conforme pode ser
observado no gráfico descrito a seguir.
Gráfico 4-6 – Intensidade de Falhas Proj-002
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A terceira visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-7 – Número
acumulado de falhas observadas durante a fase de testes. Este gráfico mostra como
está o comportamento das falhas durante cada intervalo de tempo em que o
software é testado. No primeiro intervalo de tempo cerca de três falhas foram
observadas. Nos próximos intervalos de tempo são encontrados uma falha por
intervalo de tempo. Isto denota que as falhas estão menos freqüentes a cada
intervalo de tempo de testes o que demonstra que o software está apresentando
crescimento de confiabilidade.
Gráfico 4-7 – Número acumulado de Falhas Proj-002
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Por fim, a quarta visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-8 –
Crescimento da Confiabilidade. Este gráfico mostra como software CASRE estimou
a Confiabilidade para os próximos 120 minutos de execução em ambiente produtivo.
Com base no gráfico gerado a Confiabilidade deste projeto para os primeiros 120
minutos de execução está próximo a 1,00 de confiabilidade, ou seja, próximo a
100%.
Gráfico 4-8 – Crescimento da Confiabilidade Proj-002
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O projeto Proj-003 depois de construído funcionalmente com todos os
requisitos de software descritos no projeto passou para a fase de testes. Durante a
fase de testes segue-se um roteiro de testes que tem por objetivo validar se o que foi
construído está dentro do esperado. A Tabela 4-10 descrita a seguir contém todas
as falhas observadas durante a fase em que o projeto Proj-003 foi testado.

Tabela 4-10 – Relação de falhas encontradas no projeto Proj-003
Tempo

Grau de

decorrido

severidade da

(minutos)

Falha

1

1

( 9 ) - Alto

2

9

( 9 ) - Alto

3

128

( 9 ) - Alto

4

153

( 1 ) – Baixo

5

206

( 1 ) – Baixo

6

1326

( 1 ) – Baixo

7

1341

( 1 ) – Baixo

8

1569

( 1 ) – Baixo

9

2784

( 1 ) – Baixo

10

2796

( 1 ) – Baixo

11

2974

( 1 ) – Baixo

12

4659

( 1 ) – Baixo

13

7024

( 1 ) – Baixo

14

7069

( 1 ) – Baixo

15

7084

( 5 ) – Médio

Número
da Falha
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Algumas visões gráficas podem ser obtidas com base na Tabela 4-10. Estas
visões foram geradas por meio da ferramenta de confiabilidade CASRE. A

primeira

visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-9 - Tempo entre Falhas. Este
gráfico mostra a concentração de falhas existentes por intervalo de tempo. No
primeiro intervalo de tempo (até 1000 minutos) foram apuradas cinco falhas. No
intervalo de tempo 1000 a 2000 minutos foram apuradas três falhas. No intervalo de
tempo 1500 a 2000 minutos foi apurada uma falha. No intervalo de tempo 2000 a
3000 minutos foram apuradas três falhas. No intervalo de tempo 4000 a 5000
minutos foi apurada apenas uma falha. No gráfico a quantidade de falhas é maior no
inicio dos testes e tende a diminuir com o passar do tempo.
Gráfico 4-9 – Tempo entre Falhas Proj-003

120

A segunda visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-10 –
Intensidade de Falhas observadas durante a fase de testes. Com base neste gráfico
é possível observar um comportamento já esperado e que está de acordo com a
teoria exposta na seção 2. É normal haver uma concentração de falhas logo no inicio
dos testes e com o passar do tempo a intensidade de falhas tende a diminuir
conforme pode ser observado no gráfico abaixo.
Gráfico 4-10 – Intensidade de Falhas Proj-003
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A terceira visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-11 – Número
acumulado de falhas observadas durante a fase de testes. Este gráfico mostra como
está o comportamento das falhas durante cada intervalo de tempo em que o
software é testado. No primeiro intervalo de tempo cerca de sete falhas foram
observadas. Nos próximos intervalos de tempo são encontrados uma falha por
intervalo de tempo. Isto denota que as falhas estão menos freqüentes a cada
intervalo de tempo de testes o que demonstra que o software está apresentando
crescimento de confiabilidade.
Gráfico 4-11 – Número acumulado de Falhas Proj-003
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Por fim, a quarta visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-12 –
Crescimento da Confiabilidade. Este gráfico mostra como software CASRE estimou
a Confiabilidade para os próximos 120 minutos de execução em ambiente produtivo.
Com base no gráfico gerado a Confiabilidade deste projeto para os primeiros 120
minutos de execução está próximo a 1,00 de confiabilidade, ou seja, próximo a
100%.
Gráfico 4-12 – Crescimento da Confiabilidade Proj-003
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Por fim, o projeto Proj-004 depois de construído funcionalmente com todos os
requisitos de software descritos no projeto passou para a fase de testes. Durante a
fase de testes segue-se um roteiro de testes que tem por objetivo validar se o que foi
construído está dentro do esperado. A Tabela 4-11 descrita a seguir contém todas
as falhas observadas durante a fase em que o projeto Proj-004 foi testado.

Tabela 4-11 – Relação de falhas encontradas no projeto Proj-004
Número da
Falha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tempo

Grau de

decorrido

severidade da

(minutos)

Falha

50
120
5820
6090
6153
6240
7222
7630
7795
14520
14536
14640
14733
17310
18720
18755
18833
20205
20255
20602
26040
27420
27700
37560
44630
47538
49047
49200
50543

( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 5 ) – Médio
( 1 ) – Baixo
( 1 ) – Baixo
( 1 ) – Baixo
( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 1 ) – Baixo
( 9 ) - Alto
( 9 ) - Alto
( 5 ) – Médio
( 1 ) – Baixo
( 1 ) – Baixo
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 9 ) - Alto
( 1 ) – Baixo
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 9 ) - Alto
( 5 ) – Médio
( 5 ) – Médio
( 1 ) – Baixo
( 1 ) – Baixo

Algumas visões gráficas podem ser obtidas com base na Tabela 4-11. Estas
visões foram geradas por meio da ferramenta de confiabilidade CASRE.
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A primeira visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-13 - Tempo
entre Falhas. Este gráfico mostra a concentração de falhas existentes por intervalo
de tempo. No primeiro intervalo de tempo (até 10000 minutos) foram apuradas nove
falhas. No intervalo de tempo 10000 a 20000 minutos foram apuradas oito falhas. No
intervalo de tempo 20000 a 30000 minutos foram apuradas seis falhas. No intervalo
de tempo 30000 a 40000 minutos, foi apurada uma falha. No intervalo de tempo
40000 a 50000 minutos foram apuradas quatro falhas. No gráfico a quantidade de
falhas é maior no inicio dos testes e está tendendo a diminuir com o passar do
tempo de testes.
Gráfico 4-13 – Tempo entre Falhas Proj-004
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A segunda visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-14 –
Intensidade de Falhas observadas durante a fase de testes. Com base neste gráfico
é possível observar um comportamento já esperado e que está de acordo com a
teoria exposta na seção 2. É normal haver uma concentração de falhas logo no inicio
dos testes e com o passar do tempo a intensidade de falhas tende a diminuir
conforme pode ser observado no gráfico abaixo.
Gráfico 4-14 – Intensidade de Falhas Proj-004
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A terceira visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-15 – Número
acumulado de falhas observadas durante a fase de testes. Este gráfico mostra como
está o comportamento das falhas durante cada intervalo de tempo em que o
software é testado. No primeiro intervalo de tempo cerca de doze falhas foram
observadas. No segundo intervalo de tempo são encontradas seis falhas. No terceiro
intervalo de tempo são encontradas quatro falhas. No quarto intervalo de tempo são
encontradas duas falhas e, no último intervalo de tempo são encontradas duas
falhas. Isto denota que as falhas estão menos freqüentes a cada intervalo de tempo
de testes o que demonstra que o software está apresentando crescimento de
confiabilidade.
Gráfico 4-15 – Número acumulado de Falhas Proj-004
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Por fim, a quarta visão gerada pela ferramenta CASRE é o gráfico 4-16 –
Crescimento da Confiabilidade. Este gráfico mostra como software CASRE estimou
a Confiabilidade para os próximos 120 minutos de execução em ambiente produtivo.
Com base no gráfico gerado a Confiabilidade deste projeto para os primeiros 120
minutos de execução está próximo a 1,00 de confiabilidade, ou seja, próximo a
100%.
Gráfico 4-16 – Crescimento da Confiabilidade Proj-004
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4.12 – Aplicação da regressão linear e identificação da equação PCUm x Falhas

Para o projeto Proj-001 foram computados, com base na documentação de
projeto presente, a quantidade de 25 pontos de casos de uso. Durante a fase de
testes a quantidade de falhas observadas foi igual a 18 falhas e um tempo médio
entre todas as falhas em torno de 646 minutos.
Para o projeto Proj-002 foram computados, com base na documentação
presente, a quantidade de 11 pontos de casos de uso. Durante a fase de testes a
quantidade de falhas observadas foi igual a 07 falhas e um tempo médio entre todas
as falhas em torno de 3.885 minutos.
Para o projeto Proj-003 foram computados, com base na documentação
presente, a quantidade de 07 pontos de casos de uso. Durante a fase de testes a
quantidade de falhas observadas foi igual a 15 falhas e um tempo médio entre todas
as falhas em torno de 1.295 minutos.
Para o projeto Proj-004 foram computados, com base na documentação
presente, a quantidade de 45 pontos de casos de uso. Durante a fase de testes a
quantidade de falhas observadas foi igual a 29 falhas e um tempo médio entre todas
as falhas em torno de 20.688 minutos.
Com base nas informações dos projetos acima, monta-se a Tabela 4-12. Com
base nos dados contidos nesta tabela que é aplicado o procedimento de regressão
linear para obter os valores dos coeficientes a e b da equação Y = AX + B.

Tabela 4-12 – Histórico de Projetos
Complexidade

Confiabilidade de

Tempo

Funcional – Número

Software – qtde de

gasto de

de PCU´s

Falhas

Testes

Proj-001

25

18

8.756 min

646 min

Proj-002

11

07

22.756 min

3.885 min

Proj-003

07

15

7.084 min

1.295 min

Proj-004

45

29

50.543 min

20.688 min

Identificação do
Projeto de Software

(MTBF) /
Qtde falhas

Com base nos valores apontados na Tabela 4-12, a quantidade de pontos de
caso de uso de cada projeto está representada na Tabela 4-13 – Regressão Linear
dos Projetos – PCUs x Falhas, pela variável xi . Por sua vez a quantidade de falhas
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encontradas em cada projeto está, também, representada na Tabela 4-10 mas pela
variável yi .

Tabela 4-13 – Regressão Linear dos Projetos – PCUs x Falhas

Os coeficientes da equação que relaciona quantidade de pontos de caso de
uso com quantidade de falhas, gerados pela aplicação da regressão linear está
expressa na Equação 4-4 – PCUs x Falhas que é mostrada a seguir:

Efetuando-

se os procedimentos de cálculos contidos no processo de regressão linear chega-se
à seguinte equação:

Y=

0,47X +

6,82

Equação 4-4 – PCUs x Falhas
Esta é a equação linear que foi gerada pelo método regressão linear com
base nos dados contidos na Tabela 4-13. Para efetuar uma regressão linear com
mais precisão seriam necessários ao menos 12 projetos de software. Na Empresa A
só foi possível explorar e acompanhar quatro projetos de software. A estimativa dos
próximos projetos com base na equação de regressão acima pode ficar
comprometida em função da quantidade de projetos de software analisados durante
a condução deste estudo de caso.

4.13 – Resgate da produtividade realizada dos projetos de software

O projeto Proj-001 tem uma complexidade funcional igual a 25 PCU´s e uma
estimativa de horas de construção igual a 451hs, portanto a produtividade estimada
é igual a 18,1 HH/PCU, pois 451hs dividido por 25 PCU´s é igual a 18,1 HH/PCU.
Quando a construção deste projeto terminou foi resgatada a quantidade de horas

130

efetivamente gastas na fase de construção. Foram efetivamente gastas 409hs,
portanto a produtividade realizada foi de 16,4 HH/PCU, pois 409hs dividido por 25
PCU´s é igual a 16,4 HH/PCU.

O projeto Proj-002 tem uma complexidade funcional igual a 11 PCU´s e uma
estimativa de horas de construção igual a 116hs, portanto a produtividade estimada
é igual a 11,0 HH/PCU, pois 116hs dividido por 11 PCU´s é igual a 11,0 HH/PCU.
Quando a construção deste projeto terminou foi resgatada a quantidade de horas
efetivamente gastas na fase de construção. Foram efetivamente gastas 132hs,
portanto a produtividade realizada foi de 12,6 HH/PCU, pois 132hs dividido por 11
PCU´s é igual a 12,6 HH/PCU.

O projeto Proj-003 tem uma complexidade funcional igual a 7 PCU´s e uma
estimativa de horas de construção igual a 138hs, portanto a produtividade estimada
é igual a 19,7 HH/PCU, pois 138hs dividido por 7 PCU´s é igual a 19,7 HH/PCU.
Quando a construção deste projeto terminou foi resgatada a quantidade de horas
efetivamente gastas na fase de construção. Foram efetivamente gastas 178hs,
portanto a produtividade realizada foi de 25,4 HH/PCU, pois 178hs dividido por 7
PCU´s é igual a 25,4 HH/PCU.

O projeto Proj-004 tem uma complexidade funcional igual a 47 PCU´s e uma
estimativa de horas de construção igual a 960hs, portanto a produtividade estimada
é igual a 21,3 HH/PCU, pois 960hs dividido por 45 PCU´s é igual a 21,3 HH/PCU.
Quando a construção deste projeto terminou foi resgatada a quantidade de horas
efetivamente gastas na fase de construção. Foram efetivamente gastas 960hs,
portanto a produtividade realizada foi de 21,3 HH/PCU, pois 960hs dividido por 45
PCU´s é igual a 21,3 HH/PCU.

Com base nos valores das produtividades estimadas e realizadas dos
projetos Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004, calculam-se os valores da
Produtividade Realizada Média. Os valores obtidos são referentes à produtividade
em PCU´s e, estão expressados na Tabela 4-14 conforme descrita a seguir.
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Tabela 4-14 – Produtividade de PCUs Realizada por projeto

Nome do Projeto

QTDE

QTDE

de

de

Produtividade

PCU´s Horas Realizadas

Realizada

Proj-001

25

409

16,4

Proj-002

11

132

12,6

Proj-003

07

178

25,4

Proj-004

45

960

21,3

O gráfico 4-17 – Complexidade Funcional vs Quantidade de Falhas
representa a regressão linear executada sobre os projetos Proj-001, Proj-002, Proj003 e Proj-004 que são os projetos da base histórica.
O projeto Proj-001 possui 25 PCU´s de complexidade funcional e apresentou
18 falhas. O projeto Proj-002 possui 11 PCU´s de complexidade funcional e
apresentou 7 falhas. O projeto Proj-003 possui 4 PCU´s de complexidade funcional e
apresentou 15 falhas. Por fim, O projeto Proj-004 possui 45 PCU´s de complexidade
funcional e apresentou 29 falhas.
A partir dos dados destes projetos aplicam-se os procedimentos contidos na
regressão linear para gerar a seguinte equação de regressão:

Y = 0,47X + 6,82

Onde:

Y representa a quantidade de falhas estimadas;

X representa a quantidade de PCU´s;
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Gráfico 4-17 - Complexidade Funcional vs Quantidade de Falhas

No gráfico 4-18 estão representadas as quantidades de complexidade funcional em
relação à quantidade de falhas dos projetos Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004. Para a
avaliação do desvio padrão adotou-se a passagem de uma reta pelo eixo das ordenadas no
ponto 6,82.
Gráfico 4-18 – Complexidade x Confiabilidade
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Para calcular o desvio padrão da complexidade funcional foram considerados os
dados constantes na tabela 4-15 abaixo:
Tabela 4-15 – Cálculo do Desvio Padrão Complexidade Funcional
Nome do
Projeto

Qtde de Pontos
de caso de Uso

Média
Aritmética PCU

Proj-001
Proj-002
Proj-003
Proj-004

25
11
07
45
Σ = 88

22
22
22
22

Desvio em
relação à
média
3
-11
-15
23

(PCU)2
625
121
49
2025
Σ = 2820

Para calcular o desvio padrão utiliza-se a seguinte fórmula:

s2 =

∑x

2

(∑ x )
−

n −1

n

2

.

Substituindo na fórmula os valores contidos na tabela 4-15 tem-se:
2

S

=

(2820 – ((88)2 / 4) / 3

Logo o desvio padrão da complexidade funcional com base nos valores apontados
na tabela 4-15 é igual a s = 17,1.

Para calcular o desvio padrão da quantidade de falhas foram considerados os dados
constantes na tabela 4-16 abaixo:
Tabela 4-16 – Cálculo do Desvio Padrão Quantidade de Falhas
Nome do
Projeto
Proj-001
Proj-002
Proj-003
Proj-004

Qtde de Falhas
18
07
15
29
Σ = 69

Média
Aritmética
Falhas
17
17
17
17

Desvio em
relação à
média
1
-10
-2
12

Para calcular o desvio padrão utiliza-se a seguinte fórmula:

(FALHAS)2
324
49
225
841
Σ = 1439
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s =
2

∑x

2

(∑ x )
−

n −1

n

2

.

Substituindo na fórmula os valores contidos na tabela 4-21 tem-se:
S2

=

(1439 – ((69)2 / 4) / 3

Logo o desvio padrão da quantidade de falhas com base nos valores apontados na
tabela 4-17 é igual a s = 9,1.

Como era de se esperar, por meio dos dados contidos na tabela 4-14
confirma-se a hipótese de que existe uma proporcionalidade entre a quantidade de
pontos de caso de uso PCU e o esforço necessário para a construção do projeto,
mas também conclui-se a hipótese de que um software não está confiável somente
após ter concluído o esforço para a sua construção, mas também é necessário
considerar o tempo gasto para os testes conforme pode ser observados nos dados
contidos na tabela 4.12.

.
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4.14 – Classificação das informações dos projetos

A Tabela 4-17 contém todas as informações geradas pelos passos para cada projeto analisado.

Tabela 4-17 – Classificação dos dados Coletados
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5 Conclusões e trabalhos futuros

No mercado atual de TI as empresas vêm investindo na melhoria contínua de
seus processos de desenvolvimento de software visando produzir software com
maior qualidade, dentro do orçamento acordado e, principalmente dentro do prazo
estipulado. Mediante este cenário, um gerenciamento mais adequado de projetos de
software é de fundamental importância. Mas para que haja um gerenciamento mais
adequado é importante que o plano de projeto baseie-se em estimativas de esforços
mais precisas, já que a estimativa de esforço é uma das primeiras avaliações a
serem geradas pelos gerentes de projetos. É com base nestas estimativas que são
definidos os custos e prazos para os projetos e, se os mesmos serão implementados
ou não.
Em função da demanda por estimativas mais precisas, esta pesquisa teve
como objetivo principal propor, aos gerentes de projetos, um método mais refinado
de estimar o esforço total para implementar um projeto, considerando para isso o
esforço gasto para complexidade funcional e, também o esforço gasto para o ganho
de confiabilidade.
Durante

esta

pesquisa

foram

estudadas,

mais

detalhadamente,

as

características do PCU e de forma mais genérica as características da APF. Os
projetos reais usados por este estudo de caso, não possuíam os casos de uso,
desta forma partiu-se da medição dos Pontos de Função dos projetos. Para chegar à
quantidade de pontos de caso de uso para cada projeto utilizou-se um fator de
conversão.
Foram estudados aspectos de confiabilidade de software, por meio de
medições de confiabilidade efetuadas sobre projetos de software reais, onde foram
apuradas as quantidades de falhas, o tempo decorrido entre falhas e a severidade
de cada falha. Com base nestes dados utilizou-se a ferramenta de confiabilidade
CASRE. Por meio do uso desta ferramenta foi possível gerar diversas visões sobre o
comportamento dos testes, sobre o ganho de confiabilidade apresentado em cada
projeto de software e, principalmente sobre a estimativa da confiabilidade nos
primeiros 120 minutos de execução em ambiente produtivo.
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Para atender ao objetivo principal definido na seção 1, foram investigados os
seguintes objetivos:
1) Conversão da complexidade funcional dos projetos analisados em pontos
de caso de uso;
2) Existência da relação entre quantidade de pontos de caso de uso e o
esforço gasto para a construção de cada projeto;
3) Existência da relação entre quantidade de pontos de caso de uso e a
quantidade de falhas, ou seja, o crescimento de confiabilidade;
4) Apuração da produtividade realizada da equipe de desenvolvimento de
projetos de software com base nos projetos implantados;

Para atender ao objetivo um, foram medidos quatro projetos reais da Empresa
A e os procedimentos de contagem de pontos de caso de uso e pontos de função
foram devidamente executados e os seus valores foram apontados na tabela de
histórico de projetos.

Para atender ao objetivo dois foram utilizados estes mesmos projetos e os
procedimentos de contagem de pontos de caso de uso e o esforço total para a sua
construção foi apurado conforme dados contidos no capitulo 4.

Para atender ao objetivo três foram utilizados estes mesmos projetos e os
mesmos foram submetidos à ferramenta de confiabilidade CASRE que teve por
objetivo mostrar o comportamento das falhas durante a fase de testes e qual foi a
confiabilidade de cada projeto de software nos primeiros 120 minutos de operação.
Com base nas planilhas de apontamento de falhas, que foram devidamente
preenchidas para cada projeto de software, pôde-se investigar a relação entre a
quantidade de pontos de caso de uso com a quantidade de falhas. A partir da
aplicação do método em projetos reais para a geração da base histórica, gerou-se,
via regressão linear, uma equação que, a princípio, estabelece uma relação entre
PCUa e Quantidade de Falhas, é preciso investigar mais projetos para alimentar a
tabela histórico.
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Para atender ao objetivo quatro foram utilizados estes mesmos projetos e,
apurada a quantidade efetiva de horas gastas na implementação de cada projeto
com o objetivo de determinar qual foi a produtividade realizada para cada projeto.
Com base nos dados contidos neste estudo chegou-se às seguintes
conclusões:
1. Tomando-se por base a quantidade de PCU´s versus a o esforço homenshora (HH), para o desenvolvimento dos projetos de software analisados era
de se esperar a existência de uma proporcionalidade entre o esforço total de
desenvolvimento (HH) e a quantidade de pontos de caso de uso. Esta
hipótese foi confirmada e comprovada pelos dados experimentais dos
projetos Proj-001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004.
2. Foi confirmado e comprovado pelos dados experimentais dos projetos: Proj001, Proj-002, Proj-003 e Proj-004 que o esforço gasto na construção de um
projeto de software não é suficiente para deixá-lo confiável e liberá-lo para
ambiente produtivo, também é preciso considerar o esforço gasto para
execução dos testes dos projetos. Observou-se que a ordem de grandeza do
esforço de desenvolvimento é equivalente ao esforço de ganho de
confiabilidade como era na hipótese inicial.
3. Analisando os dados referentes à quantidade de falhas e a quantidade de
tempo efetivamente gasto para testar cada um dos projetos de software e ao
processo de condução de testes existente dentro da Empresa A, conclui-se
que não há uma possível correlação entre a quantidade de falhas
encontradas e o tempo gasto para execução dos testes. Mas os dados
obtidos são insuficientes para uma afirmação mais conclusiva.

Acredita-se que o método PCUm – Pontos de Caso de Uso Modificado é
válido, mas em função da pequena quantidade (quatro) de projetos reais conduzidos
na Empresa A não foram suficientes para comprovar integralmente a sua eficácia.

Como contribuições desta pesquisa, destacam-se:

1) A proposição de um método de gestão de estimativa de esforço relacionando
a complexidade funcional com o ganho de confiabilidade chamado de PCUm
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que pode ser aplicado em empresas que trabalhem tanto com PCU – Pontos
de Caso de Uso como PF – Pontos de Função;

2) Identificação da equação que relaciona a quantidade de pontos de caso de
uso com a estimativa de falhas para a Empresa A. Vale ressaltar que cada
empresa de TI deve encontrar a sua equação de relação, com base em
projetos reais desenvolvidos por ela e devidamente registrados em tabelas
históricos. Recomenda-se que os valores apurados pelo método PCUm sejam
devidamente alimentados a fim de que uma base histórica de projetos seja
estabelecida, pois quanto mais projetos apontados nessa tabela histórico
mais

refinada

será

a

equação

gerada

pela

regressão

linear

e,

conseqüentemente, os próximos projetos serão melhor estimados. Verificouse que as quantidades de projetos apurados no estudo de caso conduzido na
seção 4, não foram suficientes para efetuar uma regressão, pois são
necessários mais projetos de software. Sugere-se que para cada novo projeto
os valores apurados sejam devidamente lançados na Tabela 4-17 de Histórico
com a finalidade de refinar a equação que relaciona PCUs com Quantidade
de Falhas e, conseqüentemente, melhorar a estimativa dos futuros projetos.

Em função dos resultados obtidos nesta pesquisa vislumbram-se algumas
perspectivas para futuros trabalhos tais como:

1)

Implantar o método PCUm em empresas que desenvolvam projetos de
software como prestadoras de serviços utilizando-se das suas instalações
para avaliar a confiabilidade do software em seus ambientes antes deste
software ser entregue para o solicitante.

2)

Definir uma ferramenta capaz de monitorar os passos do método PCUm
com o objetivo de alimentar a tabela histórico de projetos e, assim ter uma
referência para estimar os próximos projetos;

3)

Alimentar a tabela de histórico de projetos de software com mais projetos a
fim de que seja possível melhorar a precisão da regressão linear e, assim
melhorar a comprovação da estimativa dos futuros projetos.
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Apêndice 1 – CASRE - Ferramenta de Modelagem de Confiabilidade

A ferramenta de software CASRE – “Computer Aided Software Reliability
Estimation” foi projetada em 1993 pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, no
Laboratório de Propulsão a Jato da Força Aérea Americana com a finalidade de
modelar a confiabilidade presente em um componente de software. (CASRE, 2000).
A ferramenta de software CASRE é do tipo freewhere e apresenta uma interface
homem-máquina muito amigável em relação aos seus concorrentes, além disso,
esta ferramenta pode ser executada nos sistemas operacionais: Windows e AIX
Unix.
A utilização do CASRE é facilitada por causa da sua interface totalmente
gráfica, que foi projetada para o usuário final, que navega pelo aplicativo por meio de
menus dirigidos. O usuário, por meio destes menus, seleciona o arquivo que contém
o conjunto de falhas e executa o modelo de confiabilidade desejado. Os resultados
são exibidos de forma gráfica, isto é, a ferramenta de software CASRE monta os
gráficos de confiabilidade na mesma tela em que são visualizados os dados de
falhas. O usuário pode, se assim o desejar, manipular os dados relacionados às
falhas nesta janela e o CASRE, como resposta, atualiza instantaneamente os
gráficos. Depois que um ou mais modelos de confiabilidade são selecionados, o
prognostico da intensidade de falhas, ou o tempo decorrido entres as falhas são
exibidos graficamente. O CASRE possui a capacidade de proporcionar diferentes
resultados por meio de combinações de diversos modelos de confiabilidade nele
inseridos.
O software CASRE possui certas limitações relacionadas à disponibilidade de
memória RAM. As limitações sobre a utilização do software CASRE são: o tamanho
do arquivo de falhas, que não deve ser superior a 64Kbytes, pois o tamanho máximo
do segmento de memória é 64Kbytes e, a quantidade de modelos de confiabilidade
que podem ser executados ao mesmo tempo depende do tamanho da RAM
disponível na instalação de trabalho utilizada;
Um dos possíveis gráficos gerados pelo CASRE é o gráfico Intensidade de
Falhas. Este gráfico mostra o comportamento das falhas durante um específico
período de testes e para gerá-lo são necessários informações sobre as falhas que
estão representadas na tabela Intensidade de Falhas. As falhas têm um número
seqüencial que a identifica dentro do conjunto e, para cada ocorrência de falha há a
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representação do momento em que ela ocorreu, bem como o seu respectivo grau de
severidade. A seguir demonstra-se uma visão gráfica, Intensidade de Falhas,
produzida pela ferramenta de software CASRE. Para gerar o gráfico “Intensidade de
Falhas” utilizou-se o arquivo de dados sobre falhas que está representado na tabela
a seguir:
Tabela 1 – Exemplo de Apontamento de Falhas
Unidade de Tempo expressa em Minutos
Numero da Falha Tempo Decorrido Severidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
9
128
153
206
1326
1341
1569
2784
2796
2974
4659
7024
7069
7084
7309
8471
8574

9
9
1
9
9
9
9
9
9
5
5
1
5
5
9
5
5
5

O software CASRE ao processar a tabela produziu a seguinte visão gráfica:
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Baseado em CASRE (2000)
A seguir demonstra-se uma visão gráfica, Tempo decorrido entre Falhas,
produzida pela ferramenta CASRE. Para gerar o gráfico utilizou-se a tabela de falhas
representada na tabela abaixo:
Tabela 2 – Exemplo de Apontamento de Falhas
Unidade de Tempo expressa em Minutos
Numero da Falha Tempo Decorrido Severidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
9
128
153
206
1326
1341
1569
2784
2796
2974
4659
7024
7069
7084
7309
8471
8574

9
9
1
9
9
9
9
9
9
5
5
1
5
5
9
5
5
5

O software CASRE ao processar a tabela produziu a seguinte visão gráfica:

Baseado em CASRE (2000)
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A seguir demonstra-se uma visão gráfica produzida pela ferramenta de
software CASRE. Para gerar esta visão, representada pelo gráfico Tempo Decorrido
entre falhas, utilizou-se o arquivo de dados sobre falhas que está representado na
tabela a seguir:
Tabela 3 – Exemplo de Apontamento de Falhas
Unidade de Tempo expressa em Minutos
Numero da Falha Tempo Decorrido Severidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
9
128
153
206
1326
1341
1569
2784
2796
2974
4659
7024
7069
7084
7309
8471
8574

9
9
1
9
9
9
9
9
9
5
5
1
5
5
9
5
5
5

O software CASRE ao processar a tabela produziu a seguinte visão gráfica:

Baseado em CASRE (2000)
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A seguir demonstra-se uma visão gráfica produzida pela ferramenta de
software CASRE. Para gerar esta visão, representada pelo gráfico Crescimento da
Confiabildade, utilizou-se a tabela de falhas a seguir:
Tabela 4 – Exemplo de Apontamento de Falhas
Unidade de Tempo expressa em Minutos
Numero da Falha Tempo Decorrido Severidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
9
128
153
206
1326
1341
1569
2784
2796
2974
4659
7024
7069
7084
7309
8471
8574

9
9
1
9
9
9
9
9
9
5
5
1
5
5
9
5
5
5

O software CASRE ao processar a tabela produziu a seguinte visão gráfica:

Baseado em CASRE (2000)
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Apêndice 2 – Características Gerais do Sistema conforme APF

Características Gerais do Sistema proposto pela APF – Análise de pontos por
Função – IFPUG (2000) e os Fatores de Complexidade Técnica e os Fatores de
Complexidade de Ambiente proposto por Karner (1993)
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA na APF – IFPUG (2000)
1. Comunicação de dados – Os dados e as informações de controle utilizados
na aplicação são enviados ou recebidos por meio de recursos de comunicação de
dados.
0 ( ) O processamento da aplicação é puramente batch ou é executado em um
PC isolado.
1 ( ) A aplicação é batch mas tem entrada de dados remota ou impressão remota.
2 ( ) A aplicação e batch mas tem entrada de dados remota e impressão remota.
3 ( ) Captura de dados on-line via terminal de vídeo ou via um processador frontend, para alimentar processos batch ou sistemas de consultas (Query Systems).
4 ( ) Mais que um front-end, mas a aplicação suporta apenas um tipo de protocolo
de
comunicação.
5 ( ) Mais que um front-end a aplicação suporta mais de um tipo de protocolo de
comunicação.
2. Processamento distribuído – Dados ou processamento distribuído entre
várias unidades de processamento – CPU
0 ( ) A aplicação não auxilia na transferência de dados ou processamento entre
as CPUs da instalação;
1 ( ) A aplicação prepara dados para o usuário final processar em outra CPU da
instalação. Por exemplo, planilhas eletrônicas ou gerenciadores de banco de
dados de PC.
2 ( ) Os dados são preparados para a transferência, transferidos e processados
em uma outra CPU da instalação (mas NÃO para processamento pelo usuário
final como visto no item 1).
3 ( ) Processamento distribuído e transferência de dados on-line apenas em uma
direção.
4 ( ) Processamento distribuído e transferência de dados on-line em ambas
direções.
5 ( ) As funções de processamento são executadas dinamicamente na CPU mais
apropriada.
3. Desempenho – Identifica os objetivos de performance da aplicação
estabelecidos e aprovados pelo usuário
0 ( ) Nenhuma exigência especial de performance foi fixada pelo usuário.
1 ( ) Requisitos de performance foram estabelecidos e revisados, mas nenhuma
ação especial foi necessária.
2 ( ) O tempo de resposta é crítico durante as horas de pico. O intervalo de tempo
limite (deadline) do processamento é sempre para o próximo dia útil. Nenhuma
consideração especial para utilização de CPU foi requerida.
3 ( ) O tempo de resposta é crítico durante todo o horário de utilização. Os
requisitos de prazo de processamento com outros sistemas são limitantes. Não
foi necessário nenhum procedimento especial para a utilização de CPU.
4 ( ) Os requisitos de performance estabelecidos pelo usuário são rigorosos o
bastante para requerer tarefas de análise de performance na fase de análise e
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projeto da aplicação.
5 ( ) Além do descrito no item 4, ferramentas de análise de performance foram
usadas nas fases de projeto, desenvolvimento e/ou implementação a fim de
proporcionar a performance estabelecidas pelo usuário.
4. Utilização de equipamento – Há necessidade de se fazer considerações
especiais no projeto do sistema para que a configuração do equipamento não
fique sobrecarregada.
0 ( ) Não há restrições operacionais explícitas ou implícitas.
1 ( ) Existem restrições operacionais, mas são menos restritivas do que
aplicações típicas. Nenhum esforço extra é necessário para suplantar as
restrições.
2 ( ) Algumas considerações sobre temo e segurança são necessárias.
3 ( ) Necessidades especiais de processador para uma parte específica da
aplicação.
4 ( ) Restrições operacionais estabelecidas requerem atenção especial ao nível
de processador central ou processador dedicado para executar a aplicação.
5 ( ) Além do descrito acima, existem sobrecargas a nível das unidades de
processamento (CPUs) distribuídas da instalação.
5 . Volume de transações – É alto e tem influência no projeto, desenvolvimento,
implantação e manutenção da aplicação.
0 ( ) Nenhum período de pico de transações é esperado.
1 ( ) Picos de transações mensais, quadrimestrais, sazonais e anuais são
esperados.
2 ( ) Picos semanais de transações são esperados.
3 ( ) Picos diários de transações são esperados.
4 ( ) Altos volumes de transações foram fixados pelo usuário para a aplicação, o
que força a execução de tarefas de análise de performance na fase de projeto da
aplicação.
5 ( ) Requer o uso de ferramentas de análise de performance nas fases de
projeto, desenvolvimento e/ou implantação, além das considerações acima.
6. Entrada de dados On-line- A aplicação possui funções que fornecem entrada
de dados e informação de controle on-line
0 ( ) Todas as transações – A aplicação possui funções que fornecem entrada de
dados e informação de controle on-line
1 ( ) 1% a 7 % das transações são entradas de dados interativas.
2 ( ) 8% a 15% das transações são entradas de dados interativas.
3 ( ) 16% a 23% das transações são entradas de dados interativas.
4 ( ) 24% a 30% das transações são entradas de dados interativas.
5 ( ) Mais de 30% das transações são entradas de dados interativas.
7. Eficiência do usuário final – As funções on-line fornecidas enfatizam um
projeto da aplicação voltado para a eficiência do usuário final.
Menus
Documentação / Help On-line
Movimento automático do cursor
Movimento de Tela (scrolling) vertical e horizontal
Impressão remota (via transações on-line)
Teclas de Função pré-definidas
Execução de jobs batch a partir de transações on-line
Seleção de dados da tela via movimentação do cursor
Uso intenso de vídeo reverso, brilho intensificado, sublinhado, cores e outros
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recursos de vídeo.
Documentação de transações on-line via hard copy
Interface para mouse
Pop-up Windows
O mínimo possível de telas para executar as funções do negócio
Fácil navegação entre telas (por exemplo, por meio de teclas de função)
Suporte belíngue (suporta dois idiomas, contar como quatro itens)
Suporte multilingüe (suporta mais de dois idiomas, contar como seis itens)
0 ( ) A aplicação não apresenta nenhum dos itens acima.
1 ( ) Apresenta de 1 a 3 dos itens acima.
2 ( ) Apresenta de 4 a 5 dos itens acima
3 ( ) Apresenta 6 ou mais dos itens acima, mas não há nenhum requisito do
usuário relacionado à eficiência.
4 ( ) Apresenta 6 ou mais dos itens acima e os requisitos estabelecidos para
eficiência do usuário são rigorosos o suficiente para que a fase de projeto da
aplicação inclua fatores para: minimizar a digitação, maximizar os defaults,
utilizar templates etc
5 ( ) Apresenta 6 ou mais dos itens acima, e os requisitos estabelecidos para
eficiência do usuário são rigorosos o suficiente para que seja necessário o uso de
ferramentas e processos especiais para demonstrar que os objetivos de eficiência
foram alcançados.
8. Atualização on-line. A aplicação possibilita a atualização on-line dos Arquivos
Lógicos Internos.
0 ( ) Nenhuma atualização.
1 ( ) Atualização on-line de 1 a 3 arquivos de controle. O volume de atualizações
é baixo e a recuperação de dados é simples.
2 ( ) Atualização on-line de 4 ou mais arquivos de controle. O volume de
atualizações é baixo e a recuperação de dados é simples.
3 ( ) Atualização on-line da maioria dos Arquivos Lógicos Internos.
4 ( ) Além dos itens anteriores, a proteção contra perda de dados é essencial e foi
especificamente projetada e codificada no sistema.
5 ( ) Além dos itens anteriores, altos volumes de dados trazem considerações
sobre custo para o processo de recuperação. Exigem procedimentos de
recuperação totalmente automatizados com a mínima intervenção do operador.
9. Processamento complexo – Pode ser dividido nas seguintes categorias:
Processamento especial de auditoria e/ou processamento especial de segurança.
Processamento lógico extensivo
Processamento matemático extensivo
Grande quantidade de processamento de exceções, resultante de transações
incompletas que necessitam de reprocessamento. Por exemplo: transações
incompletas de ATM´s causadas por interrupções de comunicação, valores de
dados ausentes ou validações de erros.
Processamento complexo para manipular múltiplas possibilidades de
entrada/saída. Por exemplo: múltiplos meios e independência de equipamentos.
0 ( ) Não apresenta nenhum dos itens acima.
1 ( ) Apresenta um dos itens acima
2 ( ) Apresenta dois dos itens acima
3 ( ) Apresenta três dos itens acima
4 ( ) Apresenta quatro dos itens acima
5 ( ) Apresenta todos os itens acima.
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10 Reutilização de código – A aplicação e o seu código foram especificamente
projetados, desenvolvidos e suportados para serem reutilizados em outras
aplicações.
0 ( ) Não apresenta código reutilizável.
1 ( ) O código reutilizável é usado somente dentro da própria aplicação.
2 ( ) Menos de 10% da aplicação foi feita, levando-se em conta a sua utilização
por outras aplicações.
3 ( ) 10% ou mais da aplicação foi feita, levando-se em conta a sua utilização por
outras aplicações.
4 ( ) A aplicação foi projetada e documentada para facilitar a reutilização de
código e a aplicação é customizada pelo usuário a nível de código fonte.
5 ( ) A aplicação foi projetada e documentada para facilitar a reutilização de
código é customizada para uso por meio de parâmetros que podem ser
atualizados pelo usuário.
11. Facilidade de Implementação – Um plano de implantação e conversão de
dados e/ou ferramentas de conversão de dados foi preparado e testado durante a
fase de testes dos sistemas.
0 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário e nenhum
procedimento especial foi requerido para a implantação.
1 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário, mas um procedimento
especial foi requerido para a implantação.
2 ( ) Requisitos de implantação e conversão de dados foram fixados pelo usuário,
e roteiros de implantação e conversão de dados foram preparados e testados. O
impacto da conversão de dados no projeto não considerado importante.
3 ( ) Requisitos de implantação e conversão de dados foram fixados pelo usuário
e roteiros de implantação e conversão de dados foram preparados e testados. O
impacto da conversão de dados no projeto é considerado importante.
4 ( ) Além do descrito no item 2, ferramentas automatizadas de implantação e
conversão de dados foram preparadas e testadas.
5 ( ) Além do descrito no item 3, ferramentas automatizadas de implantação e
conversão de dados foram preparadas e testadas.
12. Facilidade Operacional – Procedimentos efetivos de inicialização, backup e
recuperação foram desenvolvidos e testados. A aplicação minimiza a
necessidade de atividades manuais, tais como montagem de fitas magnéticas,
manuseio de formulários e intervenção manual do operador.
0 ( ) Nenhuma consideração especial sobre facilidade operacional, além dos
procedimentos normais de backu-up foi feita pelo usuário.
1 ( ) Procedimentos eficientes de inicialização, backup e recuperação foram
preparados, mas a intervenção do operador é necessária.
2 ( ) Procedimentos eficientes de inicialização, backup recuperação foram
preparados, mas nenhuma intervenção do operador é necessária (contar como
dois itens).
3 ( ) A aplicação minimiza a operação de montagem de fitas magnéticas.
4 ( ) A aplicação minimiza a necessidade de manuseio de formulários.
5 ( ) A aplicação foi projetada para não precisar de intervenção do operador no
seu funcionamento normal. Apenas a iniciialização e parada do sistema ficam a
cargo do operador. A recuperação automática de erros pe uma característica da
aplicação.
13. Múltiplos locais - A aplicação foi especificamente projetada, desenvolvida e
suportada para ser instalada em múltiplos locais de uma organização ou para
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múltiplas organizações.
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para considerar necessidade de instalar a
aplicação em mais de um local.
1 ( ) Necessidade de instalação em múltiplos locais foi levada em consideração
no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para operar somente em
ambientes idênticos de hardware e software.
2 ( ) Necessidade de instalação em múltiplos locais de foi levada em
consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para operar
somente em ambientes similares de hardware e software.
3 ( ) Necessidade de instalação em múltiplos locais foi levada em consideração
no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para obter inclusive em
ambientes diferentes de hardware e ou software.
4 ( ) Um plano de documentação e manutenção foi elaborado e testado para
suportar a aplicação em múltiplos locais e a aplicação atende aos itens 1 e 2;
5 ( ) Um plano de documentação e manutenção foi elaborado e testado para
suportar a aplicação em múltiplos locais e a aplicação atende ao item 3,
14. Facilidade de mudanças – A aplicação foi especificamente projetada,
desenvolvida para suportar manutenção, visando à facilidade de mudanças. Por
exemplo:
Capacidade de consultas/relatórios flexíveis está disponível.
Dados de controle do negócio são agrupados em tabelas passíveis de
manutenção pelo usuário.
0 ( ) Nenhum requisito especial do usuário para projetar a aplicação, visando
minimizar ou facilitar mudanças.
1 ( ) É fornecido recurso da consulta/relatórios flexíveis capazes de manipular
solicitações simples de consulta (query requests). Por exemplo: lógica de and/or
aplicada a somente um Arquivo Lógico Interno (contar como um item).
2 ( ) É fornecido recurso de consulta/relatórios flexíveis capaz de manipular
solicitações de consulta (query requests) de média complexidade. Por exemplo:
lógica de and/or aplicada a mais de um Arquivo Lógico Interno;
3 ( ) É fornecido recurso de consulta/relatórios flexíveis capazes de manipular
solicitações complexas de consulta (query requests) Por exemplo combinações
de lógica de and/or aplicadas a um ou mais Arquivos Lógicos Internos (contar
como três itens)
4 ( ) Dados de controle são mantidos em tabelas que são atualizadas pelo usuário
por meio de processos on-line e interativos, mas as alterações só são efetivadas
no próximo dia útil.
5 ( ) Dados de controle são mantidos em tabelas que podem ser atualizadas pelo
usuário por meio de processos on-line e interativos e as alterações são efetivadas
imediatamente (contar como dois itens)
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Apêndice 3 – Fator de Complexidade Técnica conforme PCU

Fatores de Complexidade Técnica e os Fatores de Complexidade de Ambiente
proposto por Karner (1993)
CARACTERÍSTICAS de COMPLEXIDADE TÉCNICA PROPOSTAS POR
GUSTAV KARNER(1993)
1. Sistemas Distribuídos – avaliar se o desenvolvimento em questão será
distribuído e requer alta interação para a consolidação ou replicação de
informações. Sistemas distribuídos podem ter esforço extra, por exemplo, para
determinar e tratar chaves de distribuição do banco de dados, “espelhamento” de
entidades para segurança, estratégias de distribuição, etc.
0 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário em relação à
distribuição do sistema e replicação de bases;
1 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário em relação à
distribuição do sistema mas é preciso ter replicação de bases;
2 ( ) Considerações especiais foram feitas para replicação de base e
espelhamento;
3 ( ) Considerações especiais foram feitas para replicação de base e
espelhamento para ao menos de 1 a 3 subsistemas;
4 ( ) Considerações especiais foram feitas para replicação de base e
espelhamento para ao menos de 4 a 5 subsistemas;
5 ( ) Considerações especiais foram feitas para replicação de base e
espelhamento para pelo menos 5 subsistemas ou mais;
2. Tempo de resposta e/ou desempenho – ponderar a importância do tempo de
resposta e requisitos de desempenho para o desenvolvimento em questão. Pode
demandar tempo, por exemplo, para realização de testes e/ou ensaios durante as
primeiras iterações, que podem acarretar desnormalizações do banco de dados,
alteração de rotinas, etc.
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para ponderar a importância e o tempo de
resposta;
1 ( ) Tempo de resposta e/ou desempenho agrega valor ao projeto;
2 ( ) Considerável tempo de resposta e/ou desempenho agrega valor ao projeto;
3 ( ) Tempo de resposta e/ou desempenho agrega valor ao projeto e é um fator
importante;
4 ( ) Tempo de resposta e/ou desempenho agrega valor ao projeto e é um fator
necessário;
5 ( ) Tempo de resposta e/ou desempenho agrega valor ao projeto e é um fator
crítico;
3. Eficiência (on-line) – ponderar a necessidade da eficiência das telas on-line.
Avalia a expectativa do usuário final em relação à interface a ser criada para o
desenvolvimento em questão.
0 ( ) Nenhuma consideração foi feita pelo usuário sobre a eficiência on-line do
sistema;
1( ) O sistema deverá estar on-line periodicamente e quedas do sistema são
admissíveis;
2 ( ) O sistema deverá estar on-line periodicamente e com poucas quedas do
sistema;
3 ( ) O sistema deverá estr on-line periodicamente no horário comercial;
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4 ( ) O sistema deverá estar on-line 24 horas por dia e com poucas quedas do
sistema;
5 ( ) O sistema deverá estar on-line 24 horas por dia e não são admitidas quedas
de sistema;
4. Processamento interno complexo – avaliar se o processamento interno do
desenvolvimento em questão é complexo ou mais trivial, por exemplo, cálculos,
regras de consistências, lógica de decisão, análise de informações.
Processamentos complexos demandam profissionais mais treinados/experientes
e podem aumentar o esforço necessário para realização dos testes.
0 ( ) O sistema em questão não apresenta processamento interno complexo;
1 ( ) O sistema em questão apresenta de média a baixo processamento interno
complexo;
2 ( ) O sistema em questão apresenta médio processamento interno complexo;
3 ( ) O sistema em questão apresenta de médio a alto processamento interno
complexo;
4 ( ) O sistema em questão apresenta alto processamento interno complexo;
5 ( ) O sistema em questão apresenta processamento interno altamente
complexo;
5. Código deve ser reutilizável – avaliar reusabilidade de rotinas ou serviços.
Caso positivo, serão necessários esforços extras para garantir alta coesão e
baixo acoplamento, além da necessidade de profissionais mais
treinados/experientes.
0 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita com relação ao código ser
reutilizável ou não;
1 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita com relação ao código ser
reutilizável mas um procedimento especial foi solicitado para garantir alta coesão
e baixo acoplamento;
2 ( ) Alta coesão e baixo acoplamento foram fixados para o desenvolvimento do
projeto
3 ( ) .....
4 ( ) .....
5 ( ) O código deve ser altamente reutilizável;
6. Facilidade de instalação – Indica o nível de preparação de procedimentos e
ferramentas para instalação do sistema
0 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário e nenhum
procedimento especial foi requerido para a instalação;
1 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário, mas um procedimento
especial foi requerido para a instalação;
2 ( ) Requisitos de instalação foram fixados pelo usuário;
3 ( ) Requisitos de instalação foram fixados pelo usuário e roteiros de instalação
foram preparados e testados;
4 ( ) Além do descrito no item 2, ferramentas automatizadas de instalação foram
preparadas e testadas;
5 ( ) Além do descrito no item 3, ferramentas automatizadas de instalação foram
preparadas e testadas.
7. Usabilidade – : avaliar facilidade de uso. Caso sejam necessárias facilidades
de uso por profissionais não técnicos, pode necessitar esforço relativo a estudos
de ergonomia.
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para considerar a usabilidade;
1 ( ) .....
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2 ( ) .....
3 ( ) .....
4 ( ) .....
5 ( ) A usabilidade no sistema é um fator crítico;
8. Portabilidade – A aplicação foi especificamente projetada, desenvolvida e
suportada para ser instalada em múltiplas plataformas (Windows, Unix, Linux, etc)
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para considerar a necessidade de instalar a
aplicação em mais de uma plataforma;
1 ( ) Necessidade de instalação em múltiplas plataformas foi levada em
consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para operar
somente em ambientes idênticos de hardware e software;
2 ( ) Necessidade de instalação em múltiplas plataformas foi levada em
consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para operar
somente em ambientes similares de hardware e software;
3 ( ) Necessidade de instalação em múltiplas plataformas foi levada em
consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para operar
inclusive em plataformas diferentes;
4 ( ) Um plano de documentação e manutenção foi elaborado e testado para
suportar a aplicação em múltiplas plataformas e a aplicação atende aos itens 1 e
2;
5 ( ) Um plano de documentação e manutenção foi elaborado e testado para
suportar a aplicação em múltiplas plataformas a aplicação atende ao item 3;
9. Facilidade de manutenção – o código deve ser gerado com clareza,
estruturação, parametrização e documentação, permitindo um alto índice de
manutenções evolutivas.
0 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário e nenhum
procedimento especial foi requerido facilitar a manutenção do software;
1 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário, mas um procedimento
especial foi requerido para facilitar a manutenção do software;
2 ( ) Requisitos de facilidade de manutenção foram fixados pelo usuário;
3 ( ) Requisitos de facilidade de manutenção foram fixados pelo usuário mesmo o
sistema tendo baixo volume evolutivo;
4 ( ) Requisitos de facilidade de manutenção foram fixados pelo usuário mesmo o
sistema tendo médio volume evolutivo;
5 ( ) Requisitos de facilidade de manutenção foram fixados pelo usuário mesmo o
sistema tendo alto volume evolutivo;
10. Acessos simultâneos (concorrência) – Indica o volume de acesso
simultâneo da aplicação
0 ( ) Não é esperado acesso simultâneo;
1 ( ) São esperados acessos simultâneos esporadicamente;
2 ( ) Acessos simultâneos são esperados;
3 ( ) Acessos simultâneos são esperados diariamente;
4 ( ) Muitos acessos simultâneos foram fixados pelo usuário para a aplicação, o
que força a execução de tarefas de análise de performance na fase de projeto da
aplicação;
5 ( ) Requer o uso de ferramentas controle de acesso nas fases de projeto
desenvolvimento e/ou implantação, além das considerações acima;
11. Aspectos especiais de segurança – Indica o nível de segurança exigido
pela aplicação
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para considerar a necessidade de controle
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de segurança da aplicação;
1 ( ) Necessidade de controle de segurança foi levada em consideração no
projeto do sistema;
2 ( ) Necessidade de controle de segurança foi levada em consideração no
projeto do sistema e a aplicação foi projetada para ser acessada somente por
usuários autorizados;
3 ( ) Necessidade de controle de segurança foi levada em consideração no
projeto do sistema e a aplicação foi projetada para ser acessada somente por
usuários autorizados. O acesso será controlado e auditado;
4 ( ) Um plano de segurança foi elaborado e testado para suportar o controle de
acesso a aplicação;
5 ( ) Um plano de segurança foi elaborado e testado para suportar o controle de
acesso à aplicação e a auditoria
12. Acesso direto para terceiros – avaliar se será necessário, por exemplo,
acesso por clientes. Em caso afirmativo, considerar bastante relevante, pois pode
envolver aspectos de ergonomia – neste caso, seria um complemento ao item T7.
0 ( ) Não é esperado acesso direto para terceiros;
1 ( ) São esperados acessos direto para terceiros esporadicamente;
2 ( ) Acessos diretos para terceiros são esperados;
3 ( ) Acessos diretos para terceiros são esperados diariamente;
4 ( ) Muitos acessos diretos para terceiros foram fixados pelo usuário para a
aplicação, o que força a execução de tarefas de análise de performance na fase
de projeto da aplicação;
5 ( ) Requer o uso de ferramentas que controle acessos diretos nas fases de
projeto desenvolvimento e/ou implantação, além das considerações acima;
13. Facilidades especiais de treinamento – Indica o nível de facilidade de
treinamento de usuários
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para considerar a necessidade de
treinamento especial;
1 ( ) Necessidade de treinamento especial foi levada em consideração no projeto
do sistema;
2 ( ) Necessidade de treinamento foi levada em consideração no projeto do
sistema e a aplicação foi projetada para ser acessada com facilidade pelos
usuários;
3 ( ) Necessidade de treinamento especial foi levado em consideração no projeto
do sistema e a aplicação foi projetada para ser utilizada por usuários de diversos
níveis;
4 – 5 ( ) Um plano de treinamento foi elaborado e testado para facilitar o uso da
aplicação;
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Apêndice 4 – Fator de Complexidade de Ambiente conforme PCU
Fatores de Complexidade de Ambiente proposto por Karner (1993)
CARACTERÍSTICAS de COMPLEXIDADE de AMBIENTE PROPOSTAS POR
GUSTAV KARNER(1993)
1. Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software – Indica a
experiência da equipe com o processo/método utilizado para desenvolvimento do
projeto.
0 ( ) A equipe não é familiar com o processo de desenvolvimento de software
1 ( ) A equipe tem conhecimento teórico do processo de desenvolvimento de
software
2 – 3 ( ) Um ou mais membros utilizou o processo uma ou poucas vezes
3 – 4 ( ) Pelo menos a metade dos membros da equipe tem experiência no uso do
processo em diferentes projetos
5 ( ) Toda a equipe tem experiência no uso do processo em vários projetos
diferentes.
2. Experiência na Aplicação – Indica a experiência com diferentes tipos de
aplicação ou com o tipo de aplicação que está sendo desenvolvida.
0 ( ) Todos os membros da equipe são novatos
1 – 2 ( ) Poucos membros da equipe possuem alguma experiência (de 1 a 1 ½
ano). Os outros são novatos.
3 ( ) Todos os membros tem mais de 1 ½ ano de experiência
4 ( ) A maioria da equipe tem 2 anos de experiência
5 ( ) Todos os membros são experientes
3. Experiência com OO, na Linguagem e na Técnica de Desenvolvimento –
Mede a experiência da equipe com análise e projeto OO, modelagem de casos de
uso, classes e componentes.
0 ( ) A equipe não é familiar com análise e projeto OO
1 ( ) Todos os membros tem menos de 1 ano de experiência
2 -3 ( ) Todos os membros tem de 1 a 1 ½ ano de experiência
4 ( ) A maioria da equipe tem mais de 2 anos de experiência
5 ( ) Todos os membros são experientes (mais de 2 anos)
4. Capacidade do Líder de Projeto – Indica a experiência do líder com análise
de requisitos e modelagem
0 ( ) O líder do projeto é novato
1 – 2 ( ) Possui experiência de poucos projetos
3 – 4 ( ) Pelo menos 2 anos de experiência com vários projetos
5 ( ) Pelo menos 3 anos de experiência com projetos variados
5. Motivação – Descreve a motivação total da equipe
0 ( ) Não motivada
1 -2 ( ) Pouca motivada
3 – 4 ( ) A equipe está motivada para fazer um bom trabalho
5 ( ) A equipe está muito motivada e inspirada
6. Requisitos estáveis – Mede o grau de mudança de requisitos e inseguranças
sobre o significado dos requerimentos
0 ( ) Requisitos muito instáveis com mudanças freqüentes
1 – 2 ( ) Requisitos instáveis. Clientes demandam algumas mudanças realizadas
em diversos intervalos
3 – 4 ( ) Estabilidade global. Pequenas mudanças são necessárias
5 ( ) Requisitos estáveis ao longo do desenvolvimento
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7. Trabalhadores com dedicação parcial – Mede a estabilidade da equipe e a
influência do trabalho parcial na produtividade
0 ( ) Não tem membro com dedicação parcial
1 – 2 ( ) Poucos membros (20%) trabalham em período parcial
3 – 4 ( ) A metade dos membros da equipe trabalham em período parcial
5 ( ) Todos os membros da equipe trabalham em período parcial
8. Dificuldade da linguagem de programação – Indica a experiência com
ferramentas primárias de desenvolvimento e com linguagem de programação
escolhida
0 ( ) Todos os membros da equipe são programadores experientes
1 ( ) A maioria dos membros da equipe possuem mais de 2 anos de experiência
2 ( ) Todos os membros tem mais de 1 ½ ano de experiência
3 ( ) A maioria da equipe tem mais de 1 ano de experiência
4 ( ) poucos membros da equipe tem alguma experiência (1 ano). Os outros são
novatos.
5 ( ) Todos os membros da equipe são novatos
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