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RESUMO 

 
A atividade de estimativa possui diferentes modelos/técnicas para executá-la e é tarefa exigida na 
adoção de modelos de melhoria de processo de software e guias de gerenciamento de projetos. No 
entanto, percebe-se que há por parte das micro e pequenas empresas (MPEs) de software 
dificuldades em aplicar tais modelos/técnicas de estimativa e também os modelos de melhoria de 
processo de software. Desta forma, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um guia de 
estimativa de esforço e duração de atividades e tamanho de projeto para micro e pequenas em 
empresas de software alinhado aos modelos de melhoria de processo CMMI-DEV, MPS.BR e 
ISO/IEC 15504 e ao PMBOK como referência à gerência de projetos. A pesquisa caracteriza-se por 
ser aplicada e descritiva, utilizando-se como forma de coleta de dados para a criação do guia 
levantamento bibliográfico e documental. Para tanto, pesquisou-se as características das MPEs de 
software, aspectos teóricos dos modelos de melhoria de processo de software e do guia PMBOK e 
os principais modelos/técnicas de estimativas. A avaliação do guia utilizou-se do método GQM com 
profissionais de Engenharia de Software. O guia desenvolvido possui em sua estrutura aspectos 
teóricos sobre gerenciamento de projetos, planejamento e estimativas de software, além da 
apresentação dos modelos de melhoria de processo e guia PMBOK; descreve um processo genérico 
para a atividade de estimativa; detalha os modelos/técnicas de estimativas selecionados e templates 

e exemplos para estes; ferramentas voltadas à área; e ainda uma tabela de conformidade entre o guia 
e os modelos de melhoria de processo citados e o guia de gerência de projetos. A avaliação do guia 
demonstrou uma primeira indicação de que é viável sua aplicação em MPEs de software por 
apresentar conteúdo relevante e adequado sobre o tema. 
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ABSTRACT 

The estimate activity has different models/techniques to be executed  and it is a required task in 
adoption of software process improvement and project management guidelines. However, it can be 
noticed that micro and small software companies have some difficulties to apply such estimate 
models/techniques and also software process improvement models. Thus, this work presents the 
development of a guide to estimate activity effort and duration and also project size to software 
micro and small companies. The guide is aligned to process improvement models CMMI-DEV, 
MPS.BR e ISO/IEC 15504 and to PMBOK as a reference to project management. The research is 
characterized as being applied and descriptive, using collection of data to guide the creation of 
bibliographic and documentary guide.  For this, characteristics of Software MPEs were researched, 
as well as theoretical aspects of software improvement models, PMBOK guide and main estimates 
models/techniques. The assessment guide used the GQM method with Software Engineering 
professionals. The guide presents theoretical aspects about project management, planning and 
software estimates, process improvement models and PMBOK guide; It describes a generic process 
to the estimate activities, detailing selected estimate models/techniques, templates and examples for 
those. It also presents specific tools to the area and a conformity table comparing the guide and the 
process improvement models cited and the project management guide. 
The guide evaluation showed a first indication that it is viable its application in Software Micro and 
Small Businesses for presenting relevant and adequate content about the theme. 
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1  INTRODUÇÃO 

De acordo com Drucker (1989), as empresas são impulsionadas a investir para se manterem 

num mercado complexo e dinâmico, independente de seu porte. Atualmente, com os investimentos 

das organizações em softwares que facilitem o desenvolvimento de suas atividades há uma 

preocupação das empresas de software em atender bem aos clientes e para isso buscam uma 

estrutura que lhes permita fornecer a estes, produtos de qualidade de acordo com suas necessidades 

(MIT, 2002). 

Neste contexto, encontram-se as micro e pequenas empresas de software (MPEs), que de 

acordo com MCT (2002) estão em torno de 70% no Brasil, se utilizado o critério de força de 

trabalho, ou seja, número de funcionários para definir o porte destas. Conforme SEBRAE (2004) 

empresas com até 9 funcionários considera-se micro empresa e de 10 a 49 empregados pequena 

empresa. Estas, perante o aumento de demanda de mercado, necessitam adotar estratégias que 

possibilitem seu crescimento e desenvolvimento com qualidade (UEHARA, 2003). Isto implica no 

fornecimento e produção de software ou serviço com qualidade e produtividade.  

No entanto, percebe-se em pesquisa do Standish Group (1994) que 31,1% dos projetos são 

cancelados antes de serem finalizados e 52,7% ultrapassam o custo estimado; apenas 16,2 dos 

projetos são concluídos no tempo e com o orçamento previsto. Uma pesquisa mais recente do 

Standish Group (2004) afirma que 27% dos projetos são finalizados dentro do tempo e com o custo 

previsto, que 40% dos projetos são cancelados antes de terminarem e que 50% dos projetos em 

média custam 180% a mais do que foi estimado inicialmente. Pode-se perceber que houve uma 

melhora no que se refere aos projetos com sucesso de 16% para 27%, porém este número ainda é 

preocupante visto que não equivale nem a metade dos projetos.  Ainda em trabalho mais recente 

Charette (2005) afirma que de 5% a 15% dos projetos na área de Tecnologia da Informação são 

abandonados antes ou logo após o seu início; outros serão modificados em funcionalidade e 

orçamento até o final, e poucos serão completados com sucesso.   

Charette (2005) ressalta ainda que quando um projeto falha pode por em risco a 

sobrevivência da empresa. Nas MPEs este fator é ainda mais relevante, pois iniciam suas atividades 

com um capital baixo e trabalham sempre no limite. De acordo com o SEBRAE (2004) 49,4% das 

MPEs de vários setores no Brasil até 2002, tiveram um tempo máximo de vida de 2 anos e as 
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principais causas foram falta de capital de giro e problemas financeiros, o que confirma uma 

possível mortalidade da empresa no caso de um projeto com insucesso, considerando o 

investimento inicial das MPEs. Outro fator de mortalidade ressaltado foi a forte concorrência. 

No contexto das MPEs de software, para manter-se no mercado e crescer, estas necessitam 

de soluções em engenharia de software efetivas (RICHARDSON e WANGENHEIM, 2007). No 

entanto, de acordo com pesquisa realizada pelo MCT (2005), as MPEs em sua maioria dependem 

demais de seus recursos humanos, pois se utilizam de um processo de desenvolvimento de software 

informal. Em sua grande maioria acreditam que modelos de referencias e padrões/normas 

despenderiam recursos e tempo demais, sendo muito difíceis de serem aplicadas (RICHARDSON e 

WANGENHEIM, 2007). Desta forma, para que se mantenham competitivas no mercado uma 

solução às MPEs é o investimento na melhoria de sua qualidade e produtividade, que pode ser 

visualizada em seu produto final (WEBER; HAUCK; WANGENHEIM. 2005).  

Tipicamente, o desenvolvimento de um software ou serviço é considerado um projeto, sendo 

este um esforço temporário para criação de um produto ou serviço único (PMI, 2004). No entanto, 

torna-se necessário o planejamento e acompanhamento deste projeto para que se obtenha o produto 

esperado. Sendo assim, a adoção de um modelo de gerenciamento de projetos de software pode 

possibilitar as MPEs qualidade e produtividade no processo de criação e obtenção de um produto 

final. De acordo com Jalote (2002), entre as causas mais comuns para o insucesso em projetos está a 

falta de uma metodologia de gerência de projeto, justificando a carência das empresas de software 

na adoção destas. 

De acordo com PMI (2004), “o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos”. O 

objetivo do gerenciamento de projetos é entregar ao cliente um produto/serviço de qualidade que 

está dentro do escopo, do tempo e do orçamento determinados no planejamento do projeto (PMI, 

2004).  

Neste sentido, este projeto trata de uma das áreas relacionadas ao gerenciamento de projetos, 

considerada crucial para obtenção de um desenvolvimento de software adequado, o planejamento. 

Nesta atividade seus vários processos e interações definirão um plano para que o projeto possa ser 

gerenciado (PMI, 2004). Wysocki e McGary (2003) afirmam que o planejamento de projeto é 

indispensável, além de apresentar a maneira como o trabalho deve ser desenvolvido, torna-se uma 
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ferramenta para tomada de decisão. O planejamento do projeto fornece informações para o 

desenvolvimento e controle das atividades do projeto (SEI, 2006). 

Entre as atividades do planejamento de projeto, uma das áreas que apresenta maior 

dificuldade e complexidade e que será o foco deste trabalho é a de estimativa em projetos de 

software. De acordo com Harman (1998), na maior parte das vezes há uma subestimação em 

projetos, por isso considera a estimativa atividade crucial em qualquer projeto mesmo o que parece 

ser o mais simples. Em um projeto com estimativas pobres existe a possibilidade das organizações 

desenvolvedoras e os patrocinadores tomarem decisões baseadas em informações sem grande 

confiabilidade (THOMSETT, 2002). 

Conforme PMI (2004), um projeto envolve estimativas de parâmetros de projetos como 

tamanho do produto e atributos duração e esforço de atividades e do projeto. Esta primeira 

estimativa é determinante para a previsão das demais e é avaliada considerando o código do 

software ou funcionalidades deste (SOMERVILLE, 2004) 

A estimativa da duração de atividades define o número de períodos de trabalho (por 

exemplo, em horas ou semanas) necessário para execução de cada tarefa destacada no cronograma. 

(PMI, 2004). Esforço refere-se há quanto tempo (por exemplo, podendo ser medidas em 

pessoa/hora, pessoa/mês) cada pessoa envolvida no projeto levará para executar cada atividade 

definida no planejamento. 

Atualmente várias técnicas são utilizadas para realizar estimativas no domínio de software, 

incluindo Pontos por Função – FP (ALBRECHT, 1981), análise por ponto de casos de uso 

(KARNER, 1993), estimativa baseada na experiência do especialista, com base em dados históricos, 

métodos como Modelo construtivo de custo – COCOMO (BOEHM, 1981) e Wideband delphi 

(BOEHM, 1981) entre outros. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Percebe-se conforme Standish Group (1994), que entre as principais características 

apontadas de falhas em projetos de software está a superação do custo e do tempo. A primeira 

apresenta 214% (em pequenas empresas) acima da estimativa inicial e a segunda em 239% (em 

pequenas empresas). Estes dados confirmam que a aplicação das técnicas existentes não está 

trazendo o resultado esperado. Torna-se relevante verificar que este fato pode ocorrer pela falta de 
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adoção das técnicas/modelos existentes e/ou por estes não serem direcionados as MPEs e por este 

motivo não estarem sendo adotados.  

Aliado a isto, as micro e pequenas empresas apresentam dificuldades na aplicação nos 

modelos e normas de melhoria de processo de software existentes (PMI, 2007a). Um dos fatores é o 

fato de modelos como o CMMI-DEV (SEI, 2006) e a norma ISO/IEC 15504-5 (ISO/IEC Std. 

15504, 2005), terem sido direcionados principalmente para grandes empresas. Outro ponto é que 

estes modelos não foram desenvolvidos com intuito de apresentar descrições ou definições da 

melhor forma de realizar estimativa e de quais técnicas seriam interessantes dependendo da 

organização (SEI, 2006; ISO/IEC 15504-5, 2005; SOFTEX, 2007). Esta característica também é 

observada no MPS.BR (SOFTEX, 2007), modelo brasileiro criado objetivando pequenas e médias 

empresas, mesmo apresentando um guia de implementação não tem como objeto o detalhamento 

das atividades relacionadas a estimativa de software.. Desta forma, modelos e normas se tornam, na 

visão das MPEs demorados, caros e difíceis de serem implantados segundo Johnson e Brodman 

(1997), no que se refere ao CMM para pequenas organizações. A falta de modelos específicos para 

este tipo de empresa pode levar a não adoção de uma metodologia para a gestão de seus projetos 

(JOHNSON e BRODMAN, 1997). 

Desta forma, este trabalho está direcionado para suportar o processo de estimativa de 

projetos de software alinhando aos modelos para gerenciamento de projetos e a modelos e normas 

de qualidade existentes.  

Pergunta de pesquisa 

Desta forma, esta pesquisa pretende responder a seguinte questão: 

A utilização de um guia de estimativas contribui, em termos de facilidade e eficiência, para 

definição de um processo de estimativa de projetos (tamanho de software, duração e esforço de 

duração) em MPEs de software, de forma a orientar na implementação desta atividade alinhada a 

modelos de melhoria de processo de software?  
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Proposta de solução 

Este trabalho propõe a criação de um guia para estimativas de parâmetros de projeto, 

envolvendo esforço e duração de atividades; e atributos de produtos de trabalho como tamanho, 

aplicado às MPEs de Software. 

Pretende-se com base nos métodos e técnicas de estimativas existentes apresentar opções 

que estejam adequadas e alinhadas as características de uma MPE. Também será considerado como 

base para este trabalho o guia de gerência de projetos PMBOK (PMI, 2004), além de modelos e 

normas de qualidade e produtividade de software como CMMI-DEV (SEI, 2006), a norma ISO/IEC 

15504 (ISO/IEC Std. 15504, 2005) e o MPS.BR (SOFTEX, 2007). 

Justificativa 

Pretende-se através da existência e utilização de um guia para estimativas voltado para o 

contexto de MPEs de software, facilitar a tarefa de realizar estimativas em MPEs, fazendo com que 

estas tenham projetos mais viáveis e por conseqüência tornando a execução destes mais precisos. 

Isto pode aumentar a competitividade e o sucesso das MPEs e conseqüentemente será uma possível 

contribuição para evitar a mortalidade tão precoce de tantas empresas deste porte. Além disso, 

poderá favorecer ao aumento de precisão no processo de estimar em micro e pequenas empresas de 

software, reduzindo, por exemplo, o tempo/esforço que os responsáveis necessitam para estimar. 

Este guia servirá como orientação aos consultores que realizam a implantação de programas 

de melhoria de processo baseado em modelos ou normas de qualidade e produtividade de software 

em MPEs, para a escolha de técnicas de estimativas que possam ser utilizadas pela empresa e 

permitam o alinhamento aos modelos. Cabe salientar, que a atividade de estimar é um processo 

dentre os vários que devem estar adequados aos modelos e normas para a obtenção de avaliação 

pelas empresas, assim a utilização do guia poderá contribuir também na obtenção de avaliações 

oficiais das MPEs no que se refere a padronização do processo de estimar.  

Outro fator que pode ser considerado em relação ao uso do guia é que por estar alinhado a 

modelos internacionalmente reconhecidos, ele pode contribuir indiretamente para a inserção destas 

empresas no mercado exterior. De acordo com SOFTEX (2005), em pesquisa realizada com 30 

empresas com valores significativos de exportação, quatorze empresas brasileiras que exportavam 

software eram de pequeno e médio porte. Entre as barreiras citadas para exportação de software 
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encontra-se a falta de certificações de qualidade e técnicas. Além disso, o relatório cita como fatores 

críticos para competitividade no exterior a qualidade de produtos, pontualidade, preço de venda e 

custo de produção. Logo, percebe-se que a proposta apresentada pode também auxiliar as MPEs na 

busca de um mercado fora do país, pois os recursos e o tempo estimados fazem parte dos aspectos 

apontados que comprometem a competitividade no mercado externo.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Estabelecer um guia para estimativa de esforço e duração de atividades e tamanho do 

produto de trabalho para micro e pequenas empresas de software alinhado aos modelos de melhoria 

de processo CMMI-DEV, ISO/IEC 15504 e MPS.BR e ao PMBOK como referência a gerência de 

projetos. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

• OE1. Identificar as características das MPEs e de seus processos de software, em 

particular no cenário nacional a partir da literatura, enfocando estimativa.  

• OE2. Analisar os requisitos referentes ao processo de estimar da área de processo de 

planejamento de projeto no PMBOK e nos principais modelos de melhoria de processo 

CMMI-DEV, MPS.BR e ISO/IEC 15504. 

• OE3. Analisar modelos/técnicas existentes para estimativas relacionadas às 

características de MPEs identificadas. 

• OE4. Analisar ferramentas existentes na área de estimativas relacionadas às 

características de MPEs identificadas. 

• OE5. Estabelecer diretrizes para a seleção dos modelos/técnicas e ferramentas do guia. 

• OE6. Desenvolver o guia com base em modelos/técnicas e ferramentas existentes na área 

de estimativas de projeto de software. 
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• OE7. Avaliar o guia por meio de experiências práticas de profissionais certificados em 

modelos de melhoria de processo. 

1.3 METODOLOGIA 

Para melhor compreensão dos métodos que foram utilizados nesta dissertação, este tópico 

será dividido em metodologia da pesquisa e metodologia da aplicação. 

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

Este tópico descreve as características da pesquisa que tem como objetivo a solução da 

situação problema identificada. As pesquisas podem ser utilizadas para diversos fins, seja para 

formular ou testar teorias.  

A pesquisa pode ser definida como um processo formal e sistemático que desenvolve o 

método científico, em que o principal objetivo é encontrar as respostas para os problemas, 

empregando o uso de procedimentos científicos (GIL, 1994). 

Este estudo utilizou como base do desenvolvimento do guia de estimativas os modelos de 

melhoria de processos CMMI-DEV, MPS.BR e ISO/IEC 15504-5. A partir dos resultados da 

comparação do PMBOK e os referidos modelos das características das MPEs e seus processos de 

softwares; e da análise dos modelos e técnicas existentes para realizar estimativas relacionadas às 

características das MPEs, obteve-se a descrição da realidade do fato em estudo, cujo interesse 

prático circunda na aplicação futura de um guia. 

Desta forma, este trabalho classifica-se como uma pesquisa aplicada. No entendimento de 

Gil (1994), a pesquisa aplicada caracteriza-se pelo interesse na aplicação, utilização e 

conseqüências práticas dos conhecimentos, além de se preocupar com a aplicação imediata na 

realidade circunstancial, porém está estreitamente relacionada com a pesquisa pura, uma vez que 

depende dos resultados e desenvolvimento da mesma para sua aplicação. Sobre pesquisa aplicada, 

contemplam Marconi e Lakatos (1999, p. 22) “[...] caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, 

que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas que 

ocorrem na realidade”. Já Oliveira (2001) explica que a pesquisa aplicada tem por objetivo 

pesquisar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pela teoria, aplicando-se a diferentes 

necessidades humanas, considerando determinadas teorias como ponto de partida. 
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Os objetivos OE1, OE2, OE3 e OE4 vislumbram a descrição dos fenômenos em estudo, com 

intuito de oportunizar aos pesquisados o conhecimento profundo e detalhado da realidade estudada, 

possibilitando a comparação, levantamento e registro de características que abordam o PMBOK, 

modelos de melhoria de qualidade de software e MPEs. Quanto à pesquisa descritiva destaca-se o 

pensamento de Oliveira (2001) em que sustenta que este tipo de estudo permite identificar diversas 

formas dos fenômenos, bem como analisar as variáveis de causa e efeito. Enfim, pode-se dizer que 

o estudo descritivo fornece ao pesquisador a compreensão do comportamento de diversos 

fenômenos. 

Com base na descrição dos fenômenos são atendidos os objetivos OE5 e OE6, que estão 

baseados no desenvolvimento do guia de estimativas. Estes por sua vez, reforçam a característica 

aplicada deste estudo e se fundamentam em uma pesquisa bibliográfica construída a partir dos 

pensamentos de teóricos a cerca do PMBOK, CMMI-DEV, ISO/IEC 15504-5 e MPS.BR. Destaca-

se que, segundo Marconi e Lakatos (1999) a pesquisa bibliográfica aborda o levantamento, a 

seleção e a documentação de bibliografias já publicadas, sobre o assunto pesquisado, e tem como 

objetivo proporcionar ao pesquisador contato direto com o material já escrito sobre o mesmo. 

 Em especial quanto às informações sobre as características das MPEs, foram descritas por 

meio de pesquisas disponíveis no site do MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) e outras 

pesquisas relacionadas ao tema. No que diz respeito ao OE7, destaca-se que aborda conceitos e 

resultados que norteiam as análises deste estudo, pois pretende apresentar um cenário de avaliação 

da aplicação do guia. 

1.3.2  Metodologia da Aplicação 

Por meio da comparação entre o PMBOK e os principais modelos de melhoria de processo 

de software CMMI-DEV, MPS.BR, ISO/IEC 15504-5, obteve-se parâmetros adaptáveis as MPEs 

de forma a selecionar, com base nas características destas, modelos/técnicas de estimativas 

alinhadas aos modelos em destaque. Tendo como base o PMBOK, esta descrição envolve como 

parâmetro avaliativo esforço, duração de atividades e tamanho de software. 

Realizou-se também, a análise das ferramentas existentes na área de gerenciamento de 

projetos e estimativas. Inicialmente, foram levantadas por meio de pesquisas as ferramentas e a 

seguir elencaram-se requisitos desejáveis a estas. Em seguida as ferramentas foram executadas a 
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fim de identificar a existência ou não das características desejadas descritas nos requisitos. Por fim, 

foi possível realizar a análise das ferramentas assim como uma comparação entre as funcionalidades 

disponíveis e as desejadas. 

A seqüência lógica desta aplicação está ilustrada na figura 1. 

 

Figura 1 - Metodologia de criação e aplicação do guia 

Como proposto na ilustração supracitada, a construção do guia de estimativas está 

relacionado com o estabelecimento de diretrizes que visam justificar a seleção dos métodos e 

ferramentas que irão compor o guia, e que por sua vez são resultados das informações levantadas 

nos objetivos OE1, OE2, OE3 e OE4, em destaque AZUL na figura 1. 

Com relação a avaliação do guia, esta foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário (apêndice A) junto a profissionais com curso e/ou prova nível introdutório do MPS.BR 

e relacionados a consultoria e implementação na área citada do LQPS (Laboratório de Qualidade e 

Produtividade de Software – UNIVALI).  

A avaliação do guia de estimativas desenvolvido utilizou a proposta do Goal Question 

Metric – GQM que propõe derivar métricas por meio de perguntas e objetivos (BASILI, 

CALDIERA e ROMBACH, 1994). Conforme a figura 1, a partir dos resultados da avaliação do 

guia de estimativas que serviu como feedback do objeto em estudo, foram identificados elementos 
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que necessitam ser modificados e/ou adaptados que tornem o guia de estimativa contribuinte ao 

processo de estimar da MPEs de softwares, além de sua validação como um material de auxílio na 

implantação de um processo de estimativa de software neste tipo de empresa. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica da dissertação abordando os conceitos de 

gerência de projetos e planejamento, descrição do PMBOK e modelos de melhoria de processo de 

software. 

O Capítulo 3 apresenta as características das micro e pequenas empresas de software e o 

Capítulo 4 descreve o estado da arte e prática discutindo os documentos que abordam conteúdos 

referentes a guias para implantação de processos na área de gerenciamento de projetos. 

O Capítulo 5 apresenta o desenvolvimento do guia, sua estrutura e descrição breve de seus 

capítulos. No Capítulo 6 a avaliação do guia é apresentada abordando o planejamento, execução, 

análise dos dados coletados e ameaças a viabilidade desta avaliação. No Capítulo 7 as conclusões e 

recomendações do trabalho são apresentadas. 

 



2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste tópico são apresentados os fundamentos teóricos que norteiam o desenvolvimento 

deste trabalho. É abordado o tema gerência de projeto, em especial a fase de planejamento que 

possui entre suas atividades a de estimar que é o foco deste projeto. Neste caso, as técnicas e 

modelos de estimativa são também apresentados. 

Além disso, os principais modelos de melhoria de processo de software que são foco deste 

trabalho: CMMI-DEV (SEI, 2006), MPS.BR (SOFTEX, 2007) e ISO/IEC 15504-5 (ISO/IEC Std. 

15504, 2005), são apresentados abordando conceitos, a área de planejamento de projetos e como 

cada um trata estimativas.  

O PMBOK que é a base para o guia que foi proposto também é apresentado em especial 

suas áreas de processo que tratam de estimativas. 

2.1 GERÊNCIA DE PROJETOS 

Cabe inicialmente definir o termo projeto, que para Wysocki e McGary (2003) é uma 

seqüência de atividades única, complexa e conexa, tendo uma meta ou proposta a ser finalizada em 

um tempo específico e de acordo com especificações. Em PMI (2004), conceitua-se projeto como 

sendo um esforço temporário, que possui um início e fim bem definidos, para a criação de um 

produto, serviço ou resultado.  

Em projetos de softwares há uma série de atividades que necessitam ser compreendidas para 

que este tenha sucesso, tais como o escopo, os riscos, as tarefas a executar, o esforço, os marcos de 

referência (PRESSMAN, 2006), sendo que a gerência de projetos permite esta compreensão. 

Wysocki e McGary (2003) definem a gerência de projetos como método e conjunto de técnicas 

baseado em princípios de gestão que se preocupa com planejamento, estimativas e controle de 

atividades para alcance de um resultado final a tempo e dentro de um orçamento. 

De acordo com PMI (2004), gerenciar um projeto envolve a identificação do que se 

necessita; o estabelecimento de objetivo claros e possíveis de serem alcançados; qualidade, custo, 

escopo e tempo devem ser balanceados; as especificações, planos e abordagem devem ser adaptados 

considerando as preocupações e expectativas dos interessados. 
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O gerenciamento de projetos é realizado através de processos, usando conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas do gerenciamento de projetos que recebem entradas e geram 

saídas (PMI, 2004). 

Conforme PMI (2004), a gerência de projetos está integrada em cinco atividades gerenciais: 

• Iniciação: esta atividade define o início de um projeto, com processos que facilitam a 

autorização formal desde o começo. Esta atividade também é realizada para início de 

fases do projeto visando sempre a verificação da viabilidade de continuação ou não do 

projeto. 

• Planejamento: constitui-se de atividades de planejamento, definindo e refinando os 

objetivos, além do planejamento da ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo 

para os quais o projeto foi realizado. 

• Execução: esta fase possui processos que executam atividades com intuito de cumprir o 

que foi determinado no plano de projeto. 

• Monitoramento e controle: processos de observação da execução do projeto são 

encontrados nesta atividade, a fim de identificar a tempo problemas para que ações 

corretivas sejam aplicadas sem que haja prejuízo ao projeto. 

• Encerramento: nesta fase são encontrados processo que finalizam de maneira formal as 

atividades do projeto, seja um projeto cancelado ou um produto finalizado. 

Por ser foco de trabalho desta dissertação a atividade planejamento ligada a gerência de 

projetos será melhor detalhada nas próximas seções. 

2.2 PLANEJAMENTO 

O planejamento de projeto é a chave para uma boa gerência de projetos (THOMSETT, 

2002). De acordo com o autor um planejamento detalhado e preciso fornece informações bases para 

o projeto e define os negócios que são relevantes para a criação da solução técnica. 

A fase de planejamento de projeto identifica as atividades, marcos e os documentos que 

serão criados em determinado projeto. Cabe ressaltar que o plano deve ser desenvolvido para 
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alcançar os objetivos do projeto (SOMMERVILLE, 2003). Wysocki e McGary (2003) afirmam que 

o plano de projeto é indispensável tanto para determinar como o trabalho deve ser realizado quanto 

para auxiliar na tomada de decisão. O planejamento fornece informações para que o gestor possa 

escolher a melhor alternativa para determinado projeto.  

O planejamento apresenta pelo menos três vantagens (Wysocki e McGary, 2003): 

• Reduz a incerteza, pois a partir das saídas desejadas possibilita aplicar ações corretivas 

necessárias a tempo. 

• Aumenta a compreensão, já que durante sua criação tem-se maior clareza dos objetivos e 

metas do projeto. 

• Melhora a eficiência, uma vez que favorece a alocação de recursos, agendamento de 

atividades simultâneas, diminuindo tempo e custo de projeto.  

A realização do planejamento envolve as atividades de definição de escopo e objetivos do 

projeto, definição de atividades e cronograma, análise de risco, estimativa e alocação de recursos. 

(PRESSMAN, 2006; PMI, 2004; SEI 2007). A figura 2 apresenta detalhadamente as atividades 

envolvidas no planejamento de projetos. 
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Figura 2 - Atividades do planejamento de projetos 

Fonte: adaptado (HUGHES; COTTERELL, 1999) 

Cada passo apresentado na figura 2 é dividido em atividades (Quadro 1) que devem ser 

realizadas para que o objeto da fase seja alcançado. 
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Passo Atividades 

1 IDENTIFICAÇÃO DO ESCOPO E OBJETIVOS DO PROJETO 
1.1: Identificar os objetivos e medidas práticas para comprovar sua eficácia 
1.2: Identificar todos os interessados (stakeholders) no projeto 
1.3: Estabelecer métodos de comunicação com todas as partes 

2 IDENTIFICAR INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO 
2.1: Identificar a infra-estrutura do projeto 
2.2: Identificar padrões e procedimentos  
2.3: Identificar a organização da equipe de projeto 

3 ANALISAR CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 
3.1: Analisar as características do projeto 
3.2: Identificar riscos do projeto em alto nível 
3.3: Selecionar o ciclo de vida do projeto 
3.4: Revisar estimativas de recurso 

4 IDENTIFICAR AS ATIVIDADES E PRODUTOS DO PROJETO 
4.1: Identificar e descrever produtos do projeto (deliverables) 
4.2: Produzir uma rede de atividades 
4.3: Introduzir validações entre os estágios das atividades 

5 ESTIMAR ESFORÇO PARA CADA ATIVIDADE 
5.1: Estimar esforço 

6 IDENTIFICAR RISCOS DAS ATIVIDADES 
6.1: Identificar e quantificar as atividades de risco 
6.2: Planejar redução de risco e medidas de contingência apropriadas 

7 ALOCAR RECURSOS 
7.1: Identificar e alocar recursos humanos 
7.2: Estabelecer o cronograma 
7.3: Estabelecer o orçamento 

8 REVISAR E PUBLICAR O PLANO 
8.1: Revisar aspectos de qualidade do plano de projeto 
8.2: Documentar planos e obter concordância 

9 EXECUTAR O PLANO 
10 PLANEJAMENTO DE NIVEL BAIXO 

Quadro 1- Relação de atividades dos passos referentes ao planejamento de projetos 

Fonte: Adaptado (HUGHES; COTTERELL, 1999) 

No passo 1 de identificação do escopo e objetivos é apresentado o que será realizado em 

determinado projeto, sendo que o entendimento do que o cliente deseja deve ser compreendido por 

todos os envolvidos, a fim de garantir que atividades desta fase sejam utilizadas durante todo o 

projeto e de descrever as funções e características que serão entregues ao usuário final, dados de 

entrada e saída, conhecer quais as conseqüências de uso do software, restrições e a confiabilidade 

que limitam o sistema (PRESSMAN, 2006; HUGHES; COTTERELL, 1999). Em complemento as 

necessidades, desejos e expectativas das partes interessadas são analisados para então serem 

convertidos em requisitos (PMI, 2004).  



 

 31

Neste passo também devem ser definidos os stakeholders envolvidos no projeto, bem como, 

seu grau de autoridade dentro do projeto. Além disso, define-se também como se dará a 

comunicação entre os envolvidos no projeto (HUGHES; COTTERELL, 1999).  

A infra-estrutura do projeto é considerada no passo 2, referindo-se aos recursos necessários 

a execução do projeto considerando-se a existência ou necessidade de aquisição de local e ambiente 

de trabalho, hardware, software, serviços, treinamentos, entre outros (HUGHES; COTTERELL, 

1999). 

O passo 3 refere-se a análise de características dos projetos em que se torna relevante a 

certificação de que os métodos adequados serão utilizados para o alcance dos objetivos do projeto. 

Destaca-se a seleção do ciclo de vida e as estimativas do projeto (vide seção 2.2.1).  (HUGHES; 

COTTERELL, 1999). 

A identificação de produtos e atividades do projeto e ainda a descrição destes é destacada no 

passo 4 do quadro 1. Sugere-se que estas sejam definidas e documentadas de acordo com o ciclo de 

vida selecionado com o intuito de alcança o objetivo do projeto (HUGHES; COTTERELL, 1999). 

A documentação pode ser realizada por meio de workflow demonstrando aspectos relevantes como 

se um determinado produto de trabalho precisa existir para que outro seja obtido. 

Estimar esforço (vide 2.2.1) é o passo 5 e implica em apontar o tempo que será dedicado a 

cada atividade para que sejam realizadas da forma adequada. Neste contexto, a técnica/método 

escolhido dependerá de fatores relacionados a realidade da empresa desenvolvedora do projeto. 

No passo 6 deve-se identificar riscos inerentes ao projeto com intuito de diminuir o número 

de riscos, bem como planejá-los e controlá-los durante a execução do projeto para que não haja 

possibilidades de perder o projeto. 

A identificação e alocação de recursos humanos é abordada no passo 7 a fim de realizar 

provisão de quem executará qual tarefa. Com base nestes e em dados anteriores torna-se possível 

realizar o cronograma do projeto, assim como o orçamento destinado a este. 

No passo 8 há uma revisão e publicação do plano. No primeiro aspecto deve-se observar 

atributos de qualidade por meio da definição de critérios para garantir o sucesso na execução do 
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projeto. Com relação a publicação pressupõe-se a documentação deste artefato a fim de que possa 

obter o conhecimento e aval de todos os envolvidos no desenvolvimento. 

Os passos 9 e 10 referem-se a execução do plano e planejamento deste em nível baixo. o 

primeiro refere-se a por em prática o planejamento criado, já o segundo diz respeito a elaboração 

dos planos em um nível maior de detalhamento. 

Nesta pesquisa torna-se relevante considerar os passos 1, 3, 4, 5 e 7, por apresentarem 

aspectos relativos ao foco deste estudo, as estimativas que são detalhadas no próximo tópico deste 

capítulo. 

2.2.1  Estimativas de software  

Estimativas são expectativas dos responsáveis pelos projetos com relação a estes e seu 

controle na gerência de projetos é vital ao bom desenvolvimento do projeto. De acordo com 

DeMarco (1991) a “estimativa é a essência da dificuldade que temos em controlar projetos de 

software”.  

As estimativas são realizadas no início do projeto e podem ser corrigidas continuamente 

quando mais informações sobre o projeto forem obtidas (JALOTE, 2002). Uma boa estimativa é 

realizada quando há uma boa compreensão do projeto e usa-se de técnicas que os especialistas 

julgam mais eficientes à situação.  

Pode-se evidenciar uma série de aspectos que levam a dificuldade em estimar, tais como 

(DEMARCO, 1991; PRESSMAN, 2006):  

• a complexidade do projeto, que dependerá da familiaridade que se tem com 

experiências anteriores, se está no portfólio da empresa a algum tempo ou o negócio do 

projeto será um novo conhecimento aos especialistas da empresa de software;  

• o tamanho do projeto de software, que aumenta a medida que a interdependência entre 

os vários elementos do projeto cresce. Como o projeto necessita ser decomposto em 

pequenas partes para serem estimadas individualmente, quanto maior for seu tamanho 

mais complexidade; 
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• o grau de estrutura do projeto, ou seja, a facilidade de dispor funcionalidades em 

compartimento além da natureza de hierarquia das informações que são processadas no 

projeto. Quanto mais estruturado melhor a qualidade da estimativa.  

• não ter a disposição um histórico e não considerar desempenhos passados. Por não 

terem formas padronizadas para estimar muitas empresas não possuem dados históricos 

de projetos anteriores, tão pouco, fazem uso de estimativas realizadas e comparações 

com os resultados reais obtidos; 

• a não especialização em estimar. O processo de estimar é complexo e exige um 

conhecimento prévio desta atividade. Muitas vezes a estimativa é realizada por meio de 

comparações incoerentes, assim como com desenvolvedores ou analistas sem 

experiência ou sem conhecimento necessários para realizar a referida tarefa; 

• a falta de preocupação em corrigir os efeitos de distorções nas estimativas. Como 

abordado anteriormente, por vezes a atividade de estimativa não é armazenada e quando 

é não há preocupação dos responsáveis em averiguar distorções entre o resultado 

estimado e o real no desenvolvimento do projeto. Desta forma, guardar os dados 

estimados terá pouca serventia para que em casos futuros, erros possam ser evitados;  

• o fato de não ter conhecimento do que realmente é uma estimativa. Este entre todos 

é o primeiro fator que quem participa do processo de estimar deve considerar o que 

entende, compreende por estimativa. Saber que se deseja chegar o mais próximo 

possível da realidade e não estabelecer números improváveis, apenas desejáveis.  

Desta forma, pode-se encontrar um conjunto de técnicas voltadas a estimativas, com 

características específicas. No entanto, estas apresentam também alguns atributos em comum 

(PRESSMAN, 2006): 

• A necessidade de ter um escopo definido que implica em se ter todo o trabalho 

necessário definido, delimitando o que faz parte e o que não está no projeto (PMI, 2004). 

• A utilização de medidas de software e o uso de histórico de estimativas e resultados de 

projetos já realizados.  
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• A divisão do projeto e partes menores que serão estimadas de forma individual. 

As estimativas realizadas durante a fase de planejamento constituem-se em atividades das 

mais complexas no processo de gerência de projetos, por isso necessitam da definição do escopo do 

projeto PMI(2004). Os parâmetros de esforço, duração de atividade e tamanho de software são 

estimados durante a fase de planejamento de projeto e são revisados durante a execução do projeto. 

(PMI, 2004; PRESSMAN, 2006).  

Esforço indica o quanto de mão-de-obra se necessita para executar determinada atividade ou 

componente da EAP (Estrutura Analítica de Projeto), podendo ser medido em pessoa-hora, pessoa-

dia, pessoa-semana ou até pessoa-mês de trabalho em um projeto (LAIRD e BRENNAN, 1952; 

PMI, 2004).  

A identificação da duração de atividade refere-se a medida de tempo, normalmente expressa 

em dias ou semanas, necessárias a obtenção de uma tarefa por completo. É o período de trabalho 

total para que se consiga terminar uma atividade do cronograma ou de um componente da estrutura 

analítica do projeto (PMI, 2004). 

Para a realização de estimativa dos dois parâmetros torna-se relevante ter o escopo bem 

definido, assim como conhecer o tamanho estimado para o projeto. Identificar o tamanho do 

software mesmo que aproximado é necessário a fim de que se obtenha estimativas de esforço e 

duração, sendo que a tarefa de estimar em projetos de software não é uma atividade de fácil 

obtenção, principalmente durante a fase de planejamento (FENTON e PFLEEGER, 1997).  De 

acordo com SOFTEX (2007), o tamanho é a dimensão das funcionalidades sob o ponto de vista do 

usuário. 

Fenton e Pfleeger (1997) sugerem que o processo de estimar deve ser realizado conforme a 

figura 3. 
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Figura 3 – Processo de estimativa genérico 

Fonte: Adaptado Fenton e Pfleeger (1997) 

De acordo com a ilustração, figura 3, pode-se perceber que, o processo genérico para estimar 

prevê a obtenção de dados por meio de observações empíricas e que por vezes apresentam algum 

grau de subjetividade, referentes a estimativas sobre atributos específicos (FENTON E PFLEEGER; 

1997). 

Com base nos dados e nas teorias já existentes e estudadas as variáveis chaves no processo 

são produzidas. A partir desta análise de dados e teoria, torna-se possível criar ou aplicar modelos e 

técnicas de estimativa de software. 

Em seguida, a aplicação de modelos gerados ou já existentes torna-se necessária tendo como 

objeto a verificação de sua eficiência e precisão por meio da geração de previsões para projetos de 

software. 

Por fim, a análise dos resultados obtidos por meio da aplicação de métodos e técnicas é 

realizada, com intuito de avaliar se o que foi obtido demonstra se os métodos e técnicas empregados 

estão adequados ou necessitam que sejam realizados ajustes, os tornando funcionais e aplicáveis.  

Cabe destacar que esta abordagem definida por Fenton e Pfleeger (1997), diz que qualquer 

estimativa deve permitir a utilização de diferentes métodos de estimativa,  

utilizar medidas, não estimativas, como entrada para os modelos e como apoio periódico realizar re-

Previsões

Relacionamentos 
 

Variáveis 
     chaves 
 

 
 
 

 
 

Observações 
empíricas 

Teoria 
 

Modelos / 
Técnicas 

Projetos 
 

Dados 
 Resultados 

Atuais 
 



 

 36

estimativa e fornecer feedback para melhorar a habilidade de estimadores e a precisão aos 

modelos/técnicas da estimativa. 

2.2.1.1 Tipos de Estimativas   

Este tópico sumariamente descreve os tipos de estimativas mais utilizados atualmente para 

apoiar a atividade de estimativas de software durante a fase de planejamento e são utilizadas como 

base para o desenvolvimento do guia.  

• Estimativa bottom-up 

As estimativas são realizadas decompondo em detalhes o que se pretende estimar, no caso 

projetos de software. Cada parte do projeto decomposta é estimada e ao final faz-se a somatória 

para que seja obtida a quantidade total estimada (PMI, 2004). 

A EAP é utilizada para as atividades referentes a esta técnica, pois em projetos muito 

grandes a divisão é realizada em tópicos, subtópicos e assim por diante. Se necessário até o estágio 

em que foram encontrados componentes distintos que possam ser executados por algum recurso 

humano EAP (HUGHES & COTTERELL, 1999). 

A técnica de estimativa bottom-up é uma alternativa para casos em que a empresa não possui 

dados históricos referentes a projetos de software anteriores e o estimador necessita fazer 

suposições a respeito de características do sistema.  

• Estimativa top-down 

De acordo com Fenton e Pfleeger (1997), nesta técnica realiza-se a estimativa do projeto 

como um todo e posteriormente cada parte, cada componente é estimado considerando o que foi 

estimado inicialmente. 

A estimativa top-down envolve obter a estimativa de tamanho, definir o nível de 

produtividade do projeto considerando, por exemplo, projetos similares, obter a estimativa global 

com base no tamanho e produtividade, realizar a estimativa de esforço das atividades do projeto e 

por fim refinar estimativas considerando fatores específicos do projeto (JALOTE, 2002). 

Cabe destacar que as estimativas top-down e bottom-up podem ter sua utilização associada, 

pois os gerentes de projetos podem adotar diferentes técnicas para seus vários estimadores e obter 
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diferentes estimativas. Como exemplo, parte do projeto pode ser estimado utilizando bottom-up e a 

outra parte aplicando top-down (HUGHES & COTTERELL, 1999). 

• Estimativa paramétrica  

Esta técnica utiliza dados históricos em conjunto com outras variáveis como, por exemplo, 

linhas de código para estimar. (PMI, 2004). Estes dados são trabalhados de forma estatística, 

obtendo-se informação quantitativa da estimativa. 

Os modelos paramétricos utilizam fórmulas que se assemelham e consideram a forma da 

seguinte na Equação 1 (HUGHES & COTTERELL, 2006): 

Esforço = T * P 

Equação 1 - Forma modelos paramétricos 

Fonte: HUGHES & COTTERELL (2006) 

Sendo que T refere-se ao tamanho do projeto e P a taxa de produtividade. Como exemplo, 

pode-se citar um sistema a ser medido em milhares de linhas de código (KLOC) e que tenha o valor 

específico de 3 KLOC quando a taxa de produtividade foi de 40 dias por KLOC. Desta forma, o 

trabalho estaria completo em 120 dias  (HUGHES & COTTERELL, 2006).  

2.2.1.2 Modelos/Técnicas para Estimativas de Software 

Por não ser tarefa trivial a estimativa de software possui vários trabalhos que procuram 

apresentar a melhor forma de obtê-la (ALBRECHT, 1981; KARNER, 1993; BOEHM, 1981). 

Alguns destes modelos ou técnicas para obtenção da estimativa mais realista aos parâmetros de 

projeto de software são apresentados em detalhes. 

• Estimativa por analogia 

Esta técnica também é chamada de raciocínio baseado em caso em consonância a seu 

conceito. A idéia desta técnica é a criação de estimativas para um novo projeto por meio de 

comparação deste com projetos anteriores identificando diferenças e similaridades (MCCONNELL, 

2006). Neste caso, o gerente de projeto pode realizar ajustes nos dados obtidos em casos anteriores 

e aplicar no que está sendo o objeto atual de trabalho. 
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No entanto, identifica-se como principal dificuldade da técnica, como encontrar semelhanças 

e diferenças entre softwares variados. Como alternativa tem-se procurado automatizar o processo e 

utilizando para isto a distância euclidiana entre os casos, que pode ser obtida pela fórmula da 

Equação 2 (HUGHES & COTTERELL, 1999): 

Distância = ( )∑
=

−
n

i

ii origemparâmetroatualparâmetro
1

2__  

Equação 2 - Distância Euclidiana 

Os dados para execução da equação 2 referem-se a parâmetros referentes a entrada e saída 

do sistema atual e sistemas passados. Neste caso, aplica-se a fórmula subtraindo-se o número de 

entradas do sistema atual pelo sistema passado e somando-se com a subtração do sistema atual com 

o sistema de origem (HUGHES & COTTERELL, 1999). A comparação ideal terá uma distância 

entre 0 e 1, sendo o projeto antigo usado neste cálculo o mais adequado para ser usado como base 

para o processo de estimativa. 

Como exemplo, observe a Tabela 1. 

Tabela 1- Exemplo de dados de projetos  

Funcionalidades Projeto antigo 1 Projeto antigo 2 Projeto novo 

Interface com usuário 14000 16300 19600 

Regras de negócio 11000 10500 16500 

Fonte: Adaptado de McConnell (2006). 

Como exemplo, imagine que o tamanho de determinados projetos antigos de uma empresa, 

em linhas de código, para as variáveis na Tabela 1. Aplicando a Equação 2 tem-se que a distância 

entre o projeto 1 e o novo é de 7849 e entre o projeto 2 e o novo é de 6847. Neste sentido, o projeto 

2 de acordo com os autores tem uma aproximação maior com o atual e deve ser utilizado para esta 

técnica. 

Outro trabalho sugere passos para realizar estimativa por analogia (MCCONNELL, 2006): 

1. Obter detalhes referentes ao parâmetro a ser estimado observando projetos anteriores 

semelhantes, preferencialmente com decomposição de atividades, usando, por exemplo, 
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uma EAP ou outra forma de decomposição. Para encontrar o(s) projeto(s) com maior 

semelhança pode-se utilizar a Equação 2. 

2. Realizar uma comparação considerando dados e parâmetros a estimar do novo projeto 

com os dados do projeto antigo abrangendo todas as partes. 

3. Construir a nova estimativa do parâmetro desejado do novo projeto com base nos dados 

obtidos e analisados do projeto antigo selecionado por apresentar maior semelhança. 

4. Checar a consistência dos pressupostos por meio dos projetos (novo e antigo). 

Utiliza-se de informações históricas e opinião especializada. (FENTON e PFLEEGER, 

1997; PMI, 2004). Nesta técnica torna-se interessante a documentação de projetos, principalmente 

relativo a estimativas anteriores, forçando os estimadores a fazê-la para que os dados registrados 

possam ser utilizados em novas estimativas. (FENTON e PFLEEGER, 1997). 

• Estimativa de três pontos ou PERT (Program evaluation and Review Technique) 

Esta técnica baseia-se em três tipos de estimativas para apresentar um resultado mais 

próximo possível do desejado, sendo estas estimativas classificadas como a mais provável (M), a 

otimista (O) e a pessimista (P) conforme são descritas a seguir (PMI, 2004; HUGHES & 

COTTERELL, 2006):  

• A estimativa mais provável (M) prevê expectativas realistas para a estimativa, ou seja, 

espera-se que apresente os resultados em circunstâncias normais. 

• O melhor caso possível é focado na estimativa otimista (O). Neste tipo, considera-se 

condições favoráveis e estima-se o menor tempo em que se pode realizar determinada 

atividade.  

• Por fim, a estimativa pessimista (P) que visualiza o pior caso para a estimativa, ou seja, 

considera todas as circunstâncias e eventualidades que possam prejudicar o 

desenvolvimento do projeto. 

Assim, PERT combina as três estimativas previstas utilizando uma fórmula apresentada na 

Equação 3 em que T é a média para a estimativa do parâmetro desejado. 
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T = (O + 4M + P)/6  

Equação 3 - Fórmula PERT 

Fonte: HUGHES & COTTERELL ( 2006) 

É possível para a técnica PERT calcular o desvio padrão que proporciona um nível de 

confiança para a estimativa encontrada. A probabilidade de estar dentro do esperado pode ser 

calculada usando a fórmula apresentada na Equação 3. 

DesvPad = (P – O)/6 

Equação 4 - Fórmula Desvio Padrão 

Fonte: HUGHES & COTTERELL ( 2006) 

Quanto maior for o desvio padrão obtido, significa que há um grande intervalo entre o 

previsto nas estimativas Otimista e Pessimista. O que se deseja é que o resultado do desvio padrão 

(DesvPad) seja pequeno, pois indica que as estimativas apontadas inicialmente estavam adequadas.  

• Opinião especializada 

De acordo com pesquisas esta técnica é a mais comum e mais utilizada na prática. As 

pesquisas apontam que 72% dos projetos utilizam opinião especializada para estimar 

(KITCHENHAM et al., 2002 apud MCCONNELL, 2006).  

Os membros da equipe com conhecimento especializado e a partir de dados históricos 

podem fornecer estimativa na área desejada e específica de seu conhecimento (PMI, 2004). Este 

tipo de estimativa exige que se tenha um especialista disponível. Neste caso, deve-se considerar que 

não necessariamente uma pessoa que é especialista em desenvolvimento de software será um 

especialista em estimativa, assim sugere-se que a pessoa mais indicada para estimar nesta técnica 

será aquele que desenvolve a atividade que está sendo foco da criação de estimativa 

(MCCONNELL, 2006; LAIRD e BRENNAN, 2006). 

Neste sentido, o estimador especialista tem condições de realizar análises mais precisas, pois 

por seu conhecimento consegue prever em suas estimativas, os impactos que solicitações de 
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mudanças podem ocasionar ao longo do desenvolvimento do projeto, tanto em requisitos como no 

próprio código do sistema (HUGHES & COTTERELL, 1999). 

Para utilizar esta técnica, o gerente de projetos deverá descrever quais os parâmetros do 

projeto de software deseja estimar e os especialistas principais farão previsões baseadas em suas 

experiências anteriores (FENTON e PFLEEGER, 1997). Sugere-se que em grandes projetos os 

estimadores escolhidos sejam os mais experientes dentre os que atuarão no projeto (MCCONNELL, 

2006). 

Hughes e Cotterell (1999), afirmam que de acordo com suas pesquisas, especialistas têm 

adotado a associação das técnicas de estimativa análoga e a estimativa bottom-up a esta técnica com 

sucesso. 

• Wideband delphi  

Esta técnica proposta por Boehm (1981) é realizada em grupo e tem como pressuposto a 

realização de várias estimativas individuais inicialmente, e seguir para a convergência em grupo. As 

principais atividades para o desenvolvimento da técnica do Wideband Delphi são: 

1. Cada especialista recebe do gerente de projeto, informações relevantes sobre o projeto, 

como por exemplo, documentos disponibilizados pelo cliente e o próprio projeto que 

será estimado. 

2. O grupo de especialistas é reunido para questionamentos sobre o projeto, além de uma 

discussão acerca deste. 

3. A seguir, os especialistas fornecem, em sigilo, baseados em suas experiências anteriores, 

estimativas para as várias atividades que serão realizadas no projeto. 

4. Após as estimativas individuais, o coordenador faz um relatório em que se encontra a 

estimativa individual do especialista e a média do grupo.  

5. Uma reunião do coordenador e especialista ocorre para que se discuta sua estimativa 

com a média do grupo. 
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6. Novas estimativas são realizadas, repetindo-se o passo 2 ao 6 até que se obtenha uma 

média nas estimativas que seja viável e satisfatória, ou seja, quando há um consenso 

entre os dados apontados pelos especialistas. 

As atividades podem ser realizadas pessoalmente ou eletronicamente via chat ou email e 

ainda podem ser desenvolvidas imediatamente umas após as outras ou não. 

Cabe salientar que, nesta técnica a experiências dos especialistas que participam do projeto, 

principalmente em situações semelhantes, torna-se de grande relevância. Desta forma, caso a 

empresa não possua profissionais com conhecimento suficiente no desenvolvimento de atividades 

de projetos a técnica pode se prejudicada.  

Não foi possível obter dados referentes ao tempo ou esforço para execução desta técnica. O 

que seria relevante, pois em empresas de pequeno porte torna-se difícil conseguir muito tempo para 

a realização desta atividade. 

• Análise por pontos de função 

De acordo com Albrecht e Gaffney (1983), esta técnica aborda fatores que existem em 

qualquer aplicação e surgiu da necessidade de identificar o tamanho funcional de um programa 

independente da linguagem de programação com a qual seria desenvolvido. 

O objetivo está em listar e contar um conjunto de cinco componentes denominados pelos 

autores do modelo como (HUGHES & COTTERELL, 1999): 

• Entradas externas: referem-se a entradas de transações que alimentarão arquivos 

internos do sistema. 

• Saídas externas: são transações em que os dados são externalizados ao usuário, 

normalmente na forma de relatórios impressos ou monitor. 

• Arquivos internos lógicos: são arquivos utilizados internamento pelo sistema, compõe-

se de um conjunto de dados que comumente é acessado. 

• Arquivos de interface externos: permitem a entrada e saída de dados em uma aplicação 

computacional. 
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Consultas externas: são informações solicitadas pelo usuário, mas não permitem a 

atualização de arquivos internos do sistema.  

Para esta técnica adotam-se graus de dificuldade definidos como baixo, médio, alto que são 

relacionados com cada componente do modelo conforme Quadro 2.  

Componente Baixa Média Alta 

Entradas externas (External Inputs - EI) 3 4 6 

Saídas externas (External Outputs - EO ) 4 4 7 

Arquivos internos lógicos (Internal Logical Files - 
ILF) 

7 10 15 

Arquivos de interface externos (External Interface 

Files - EIF) 
5 7 10 

Consultas externas (External Inquiry - EQ) 3 4 6 

Quadro 2 - Pesos dos componentes de acordo com as complexidades 

Fonte: IFPUG (2000). 

Baseado neste quadro pode-se calcular os pontos por função não ajustados (unadjusted 

function point count – UFP), consistindo da fórmula da Equação 5: 

UFP = ∑∑∑∑∑ PESOEQPESOEIFPESOILFPESOEOPESOEI *+)*(+)*(+)*(+)*(  

Equação 5 - Cálculo do ponto de função não ajustado 

Fonte: IFPUG (2000).  

Na Equação 5, para composição da fórmula deve-se para cada componente, separá-lo por 

complexidade baseado nos pesos identificados na Quadro 2. Em seguida a quantidade de cada 

componente de uma complexidade deve ser multiplicada por seu peso (Quadro 2), por fim realiza-

se o somatório para estes resultados obtidos. 

Com base no UFP é realizado um ajuste baseado na complexidade ou dificuldade de 

implementação do sistema. Para isso torna-se necessário o valor do fator de ajuste (value 

adjustment factor - VAF). Para determinar o VFA tem-se um conjunto de 14 características de 

sistema com perguntas relacionadas a estas que permitem determinar qual o grau de influência de 

cada característica para o projeto em questão, como segue:   

• Requer cópias segurança confiáveis? 
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• O sistema requer comunicação de dados? 

• Existe processamento distribuído de função? 

• O desempenho é um aspecto crítico? 

• Ambiente de execução tem grande carga de processamento? 

• O sistema requer entrada on-line? 

• As transações on-line são eficientes para o usuário? 

• Os arquivos são utilizados on-line? 

• Configuração e utilização de equipamento? 

• O processamento é complexo? 

• O código é projetado/construído para ser reutilizado? 

• O projeto inclui conversão ou instalações? 

• O sistema é projetado para o uso em múltiplas instalações em diferentes 

organizações? 

• O sistema é projetado para ser de fácil utilização e para facilitar mudanças? 

Para tanto, utiliza-se de pesos que variam de 0 a 5, sendo classificados como se pode 

visualizar na Quadro 3. 

Peso Grau de influência 
0 Insuficiente 
1 Mínima  
2 Moderada 
3 Média  
4 Alta 
5 Essencial 

Quadro 3 - Graus de influência das características de sistema da APF 

Fonte: adaptado IFPUG (2000). 
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O Grau Total de Influência (total degree of influence - TDI) é obtido quando se faz o 

somatório de todos os pesos relacionados às 14 características do sistema. Desta forma, é possível 

obter o ponto por função ajustado conforme Equação 6, em que 0.01 é o Coeficiente por Grau de 

Influência calibrado pela indústria como 0,01 e 0.65 é uma constantes empírica.   

VAF = (TDI * 0.01) + 0.65 

Equação 6 - Valor do fator de ajuste 

Fonte: IFPUG (2000). 

Desta forma, o VAF pode estar representando uma variação na conversão da contagem dos 

pontos de função não ajustado em mais ou menos 35%. 

Para finalizar este processo, obtém-se o ponto de função ajustado (AFP) a partir da Equação 

7. 

AFP = UFP * VAF 

Equação 7 - Ponto de função ajustado 

Fonte: IFPUG (2000). 

Esta técnica possibilita a estimativa de tamanho de um sistema a partir do número de 

características/funcionalidades visíveis e previstas no projeto. Para obter o tamanho do projeto faz-

se a conversão de pontos de função para LOC (linhas de código) utilizando uma tabela com a média 

de LOC por ponto de função considerando as diferentes linguagens de programa. Neste caso é 

preciso saber a linguagem de programação que será utilizada no desenvolvimento do projeto que 

está sendo estimado (BFPUG, 2008). 

A recomendação do BFPUG (2008) é que sejam medidos alguns projetos, para determinar o 

valor médio da razão SLOC/PF em cada caso específico. No entanto, existem valores baseados em 

vários projetos que indicam a relação referida para cada situação como referenciada em QSM 

(2005) que é apresentada no Quadro 4. 
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Linguagem 
SLOC/FP 

Média Mediano Baixo Alto 
Access 35 38 15 47 
Ada 154 - 104 205 
ASP   69 62 32 127 

Assembler 172 157 86 320 
C 148 104 9 704 
C++ 60 53 29 178 
C#  59 59 51 66 
Clipper 38 39 27 70 
COBOL 73 77 8 400 
DBase III - - - - 
DBase IV 52 - - - 
Excel  47 46 31 63 
FORTRAN - - - - 
FoxPro 32 35 25 35 
HTML  43 42 35 53 
Informix 42 31 24 57 
J2EE  61 50 50 100 
Java  60 59 14 97 
JavaScript  56 54 44 65 

JCL  60 48 21 115 
JSP 59 - - - 
Lotus Notes 21 22 15 25 
Mapper 118 81 16 245 
Oracle 38 29 4 122 
Perl  60 - - - 
PL/1 59 58 22 92 
PL/SQL  46 31 14 110 
SAS 40 41 33 49 
Smalltalk 35 32 17 55 
SQL 39 35 15 143 
VBScript  45 34 27 50 
Visual Basic 50 42 14 276 
VPF  96 95 92 101 
Web Scripts 44 15 9 114 

Quadro 4 - SLOC por pontos de função  
Fonte: Adaptado de QSM (2005) 

 

Nesse sentido para obter o tamanho do software utilizando a conversão para SLOC 

multiplica-se o número encontrado na tabela referente a linguagem de programação utilizada pelos 

pontos de função encontrados (AFP). No caso seria interessante utilizar valor médio apontado no 

Quadro 4 (QSM, 2005). 
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De posse de dados históricos das empresas é possível estimar esforço considerando a 

produtividade da equipe, por exemplo, quantas horas a equipe leva para produzir 1 ponto de função. 

Com esta informação é possível aplicar a equação 8: 

 Esforço = produtividade * AFP 

Equação 8 - Cálculo do esforço 

Fonte: IFPUG (2000). 

A estimativa de duração também é possível desde que se tenha o esforço (E), o tamanho da 

equipe de trabalho (TE) e a quantidade de horas diárias trabalhadas (HT) por seus integrantes 

conforme Equação 9. 

Duração (em dias) = E (horas) / (TE *HT) 

Equação 9 - Cálculo do esforço 

Fonte: IFPUG (2000). 

 

Assim com a aplicação das equações 8 e 9 finaliza-se o processo de obtenção dos atributos 

esforço e duração com base no tamanho do software obtidos em pontos por função por meio da 

técnica de Análise por pontos de função (IFPUG, 2000). 

Neste trabalho optou-se pelo uso da análise por pontos de função criada por Albrecht (1981) 

e atualmente o desenvolvimento continua com IFPUG (2000). No entanto, torna-se relevante 

salientar que existem outras versões desta técnica desenvolvidas e adaptadas por outras entidades, 

cita-se MARK II, NESMA, COSMIC-FFP.  

O MARK II é um método de análise quantitativa e medição de tamanho funcional, 

considerando o conjunto de requisitos funcionais exigidos pelos usuários para aplicação de produto 

de software. Este método destina-se a cumprir com a norma ISO 14143 / 1, a norma internacional 

para Medidas de Tamanho Funcional (UKSMA, 1998). 

A aplicação deste método independe do modelo de gerenciamento de projetos utilizado e 

também do método de desenvolvimento de projetos adotado. Por ser uma medida lógica torna-se 

independente de como são executados. (UKSMA, 1998). 
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A diferença entre o FPA e o MK II encontra-se no fato de que no primeiro método a 

mensuração da contagem dos arquivos lógicos ocorre apenas uma vez para cada parte do software, 

diferente no MK II em que toda vez que “tipos de entidade” são referenciados em cada transação 

lógica estas são mensuradas. As duas métricas apresentam pontuação semelhante em projetos com 

até 400 pontos de função, quando essa marca é ultrapassada normalmente a métrica MK II pontue 

valores maiores que a FPA. (UKSMA, 1998). 

O NESMA é outra organização formada por grupos de usuários do FPA. Possui seu próprio 

manual de FPA sendo compatível com o IFPUG. A diferença entre os dois métodos está na 

definição dos tipos de componentes definidos (EI, EO, ILF, EIF, EQ) (NESMA, 2008). 

A NESMA reconhece três tipos de contagem de pontos de função a contagem de pontos de 

função detalhada, a contagem de pontos de função estimativa, a contagem de pontos de função 

indicativa. Com relação às contagens de estimativa e contagens de indicativa para pontos de função, 

estas foram desenvolvidas para permitir que uma contagem de pontos de função seja feita nos 

momentos iniciais do ciclo de vida de um sistema. (NESMA, 2008). 

Cabe salientar que o manual NESMA não está disponível para download gratuito. (NESMA, 

2008). 

A técnica nomeada COSMIC-FFP (Common Software Measurement International 

Consortium – Full Function Points) é um método padrão de medição de tamanho funcional do 

software a partir domínios funcionais para sistemas informações gerenciais e software em tempo 

real. O COSMIC foi padronizado como a norma internacional ISO / IEC 19761 de medição 

(COSMIC, 2007). 

Com relação ao método FPA (IFPUG), ambos os métodos têm objetivo em comum que é 

medir o tamanho funcional de um software, sem considerar a tecnologia que será aplicada, também 

o método IFPUG apresenta tentativas para levar em conta o efeito sobre o tamanho de certas 

exigências técnicas e de qualidade. O COSMIC preocupa-se apenas com os requisitos funcionais do 

usuário. (COSMIC, 2007). 

O IFPUG foi criado para dimensionar o tamanho de aplicativos de software empresarial, não 

sendo adequado para a maioria dos softwares em tempo real e para software que apresenta 
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algoritmos matemáticos. De maneira mais abrangente o COSMIC dedica-se a trabalhar também 

com software em tempo real e softwares que consideram as duas abordagens. (COSMIC, 2007). 

A apresentação de outras abordagens da técnica análise por pontos de função existentes foi 

realizada superficialmente, pois o intuito está em conhecer a existência destas já que se optou pela 

adoção da que foi explicada exaustivamente neste tópico. 

• Análise por ponto de casos de uso  

Em projetos de software em que se utiliza análise orientada a objetos, os requisitos 

funcionais são representados por meio de casos de uso (use cases) quando do uso da UML1. Estes 

podem ser definidos como sendo a forma com a qual o usuário utiliza o sistema, sendo compostos 

de um conjunto de interações seqüenciais referente as relações entre o sistema que está sendo 

desenvolvido e seu exterior (RIBU, 2001). 

O caso de uso deve descrever um comportamento do ponto de vista de um ator2, o que pode 

ser muito complexo. Assim, na tentativa de captar a essência do comportamento torna-se necessário 

exigir um modelo de sistema que possibilite vários níveis de decomposição (SMITH, 1999). 

Partindo do pressuposto que os casos de uso sejam bem selecionados e analisados e que 

represem realmente o que o usuário deseja para seu sistema pode-se dizer que se torna conveniente 

basear neles estimativas de tamanho e recursos, o que conseqüentemente possibilitará estimar 

esforço. (RIBU, 2001).  

A análise de pontos por caso de uso teve como inspiração a análise por pontos de função, 

mas com o beneficio da análise dos requisitos na forma de modelos de casos de uso (KARNER, 

1993). O método necessita que seja possível para cada caso de uso seja contabilizar o número de 

transações, sendo estas consideradas qualquer evento que ocorra entre o ator e o sistema, podendo 

ser realizado por completo ou não (BENTE ANDA et al, 2001). Considera-se que a análise por 

pontos de caso de uso tem basicamente quatro passos que serão descritos em detalhes a seguir. 

                                                 
 
 
1 UML - Unified Modeling Language 
2 Ator - algo ou alguém que interage com o sistema (BOOCH, JACOBSON, RAMBAUNGH, 1996) 



 

 50

Primeiramente há uma categorização dos atores dos casos de uso em Simples (S), Médio 

(M) ou Complexo (C) e o cálculo de um valor não ajustado dos atores. Os pesos para cada categoria 

são respectivamente, 1, 2 e 3 (KARNER, 1993). 

Um ator simples refere-se, por exemplo, a uma API (Application Programming Interface) 

com outro sistema, possui uma interface bem definida sendo que suas reações, as saídas do sistema 

ou entrada recebidas por ele são bastante previsíveis. Pode-se citar como exemplo, no caso de um 

sistema de matrícula de uma universidade, a interface com o sistema financeiro que verifica se o 

aluno está matriculado (KARNER, 1993; RIBU, 2001). 

No que se refere a atores classificados como médio, são assim considerados quando a 

comunicação é realizada com um sistema externo por meio de um protocolo como o TCP/IP ou 

ainda representa um sistema de hardware, pois a interface de comunicação exigida é padronizada 

como no caso de protocolo. Cabe destacar que estes atores têm mais propensões a erro e são difíceis 

de serem controlados (KARNER, 1993; RIBU, 2001). 

Atores são classificados como do tipo complexos quando representam pessoas que irão 

interagir com o sistema, normalmente por uma interface gráfica ou ainda uma página web. Por este 

motivo diz-se que há maior complexidade neste tipo de ator, já que este pode executar qualquer 

atividade, sendo totalmente imprevisíveis. Como exemplo, pode-se citar o aluno ou responsável da 

secretaria no sistema de matrícula da universidade (KARNER, 1993; DAMODARAN, 2003; RIBU, 

2001; BENTE ANDA et al, 2001 ). 

Finalizando este passo calcula-se o total não ajustado do ator (unadjusted actor weights - 

UAW), somando a quantidade classificada para cada categorização e multiplicando estes totais por 

seus respectivos pesos (KARNER, 1993; DAMODARAN, 2003; RIBU, 2001; BENTE ANDA et 

al, 2001 ). A Equação 10 demonstra o cálculo do UAW.  

UAW = ∑ ∑∑ ++ CAtoresMAtoresSAtores ***  

Equação 10 - Total não ajustado de atores (unadjusted actor weights - UAW) 

Fonte: KARNER (1993); RIBU (2001) 

A segunda etapa constitui-se em classificar também os casos de uso (USC) em Simples (S), 

Médio (M) ou Complexo (C). Esta categorização dependerá do número de transições existentes para 
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cada caso de uso, considerando também os fluxos alternativos descritos neste. Os pesos para cada 

categoria e número de transições para cada caso de uso são definidos no Quadro 5 (KARNER, 

1993; DAMODARAN, 2003; RIBU, 2001; BENTE ANDA et al, 2001). 

Categorias  Número de transições Pesos 

Simples (S) 1.. 3 5 
Médio (M) 4..7 10 
Complexo (C) 8..* 15 

Quadro 5 - Relação número de transições e pesos de caso de uso 

Fonte: KARNER (1993) 

Pode-se também realizar a classificação medindo a complexidade dos casos de uso baseado 

na contagem das classes de análise que identificam como um caso de uso é implementado (RIBU, 

2001). O Quadro 6 apresenta como ocorre a categorização neste caso. 

 

Categorias  Número de transições Pesos 
Simples (S) 1.. 5 5 
Médio (M) 6..10 10 
Complexo (C) 11..* 15 

Quadro 6 - Relação número de transições e pesos de caso de uso 

Fonte: KARNER (1993) 

Para completar deve-se calcular o total não ajustado de caso de uso (unadjusted use case 

weights - UUCW) somando a quantidade de casos de uso em cada categorização e multiplicando 

por seu peso respectivo que pode ser obtido por meio das tabelas 3 e 4 dependendo do aspecto 

considerado para a classificação. A Equação 11 representa o cálculo do total não ajustado de caso 

de uso (unadjusted use case weights - UUCW). 

UUCW = ∑ ∑∑ ++ CMS *USC*USC*USC  

Equação 11 - Cálculo do total não ajustado de caso de uso 

Fonte: KARNER (1993); RIBU (2001) 

O ponto de caso de uso não ajustado (UUCP) é calculado somando-se total não ajustado do 

ator (UAW) obtido pela equação 10 e o total não ajustado de caso de uso (UUCW) obtido pela 

equação de número 11. Esta operação pode ser observada na Equação 12. 
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UUCP = UAW + UUCW 

Equação 12 - Cálculo do total não ajustado de caso de uso 

Fonte: KARNER (1993) 

A próxima etapa é a obtenção valor ajustado de ponto de caso de uso (adjusted use case 

points - UPC), realizado considerando fatores técnicos como complexidade e fatores ambientais de 

maneira a quantificar requisitos não funcionais, cita-se a usabilidade e motivação do programador. 

(RIBU, 2001).  

Cada fator técnico é associado a um peso que varia de 0 a 5 dependendo da influência que 

exerce sobre o projeto como um todo (KARNER, 1993): neste caso, o valor 0 significa que o fator é 

irrelevante no contexto do projeto; o valor 3 significa que o fator é relevante com um grau de 

influência média; o valor 5 significa que o fator é essencial para o sucesso do projeto.  

Observe que o Quadro 7 apresenta os fatores técnicos a serem considerados para encontrar o 

valor ajustado de ponto de caso de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 - Fatores técnicos de complexidade  

Fonte: Karner (1993) 

Baseado no Quadro 7 inicia-se o cálculo do Fator de complexidade Técnica (Technical 

Complexity Factor - TCF) multiplicando cada fator por seu peso e em seguida realizando a 

somatória da multiplicação citada obtendo-se o TFactor. Na equação 13 FatorTn identifica cada 

fator técnico descrito no Quadro 7 e PesoTn reflete o peso de determinado fator técnico.  

FATOR DESCRIÇÃO PESO 
T1 Sistema distribuído 2 
T2 Tempo de resposta (desempenho) 2 
T3 Eficiência do usuário final 1 
T4 Complexidade de processamento interno 1 
T5 Reusabilidade de código 1 
T6 Facilidade para instalação 0.5 
T7 Usabilidade 0.5 
T8 Portabilidade 2 
T9 Facilidade para mudança 1 

T10 Concorrência 1 
T11 Características de segurança 1 
T12 Conexão com outros sistemas 1 
T13 Necessidade para treinamento de usuário 1 
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TFactor = ∑ nn PesoTFatorT *  

Equação 13 - Calculo do FatorT 

Fonte: KARNER (1993) 

Para encontrar o valor final do TCF deve-se multiplicar o TFactor por 0.1 e somar a 0.6 

conforme apresentado na Equação 14. A constante 0.6 deriva da técnica de FPA proposta por 

Albrecht (1981) em que se tinha 0,65.  

TCF = 0.6 + (0.01* TFactor) 

Equação 14 - Cálculo do TCF 

Fonte: KARNER (1993) 

Na seqüência deve-se calcular o Fator ambiental tendo como base a tabela que elenca os 

fatores considerados, descrições e pesos destes. 

Fator Descrição Peso 
F1 A equipe é familiar com o processo formal de desenvolvimento que será utilizado 1.5 
F2 Experiência da equipe com o tipo de aplicação 0.5 
F3 Experiência da equipe com orientação a objetos 1 
F4 Capacidade de analise chefe  0.5 
F5 Motivação da equipe 1 
F6 Estabilidade dos requisitos 2 
F7 Trabalhadores em tempo parcial 1 
F8 Dificuldade com a linguagem de programação escolhida 2 

Quadro 8 - Fatores ambientais 

Fonte: KARNER (1993) 

Desta forma, cada um destes fatores deve ser classificado de acordo com seu grau de 

influência no projeto que pode variar entre 0, 3 ou 5 como a descrição apresentada no Quadro 9. 

Fatores 0 3 5 
F1 a F4 Nenhuma experiência Experiência média ou normal Alta experiência 

F5 Nenhuma Média ou normal Alta 
F6 Mudam constantemente Mudam na média Praticamente não mudam 

F7 Não haverá Poucos – Média Pessoal Técnico 
F8 Fácil Média Muito difícil 

Quadro 9 - Grau de influência dos fatores 

Fonte: KARNER (1993) 
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O cálculo do Fator de ambiente (Environmental Factor - EF) inicia pelo encontro do 

EFactor multiplicando cada fator por seu peso e realizando a somatória de todos os produtos. 

Observando-se a Equação 15 FatorFn refere-se a cada um dos fator do Quadro 8 e PesoFn ao peso 

atribuído a este conforme Quadro 9. 

EFactor = ∑ nn PesoFFatorF *  

Equação 15 - Calculo do EFactor 

Fonte: KARNER (1993) 

Para encontrar o valor final do EF deve-se realizar o cálculo da Equação 16. 

EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor) 

Equação 16 - Cálculo do EF 

Fonte: KARNER (1993) 

Com base nos cálculos do TCF e EF é possível obter o valor total ajustado de pontos de caso 

de uso (adjusted use case points - UPC) por meio da Equação 17. 

UPC = UUCP*TCF*EF 

Equação 17 - Cálculo do FA 

Fonte: KARNER (1993) 

O UPC é obtido por meio da multiplicação entre o Total não ajustado de pontos por caso de 

uso (UUCP) pelo Fator de complexidade técnica (TCF) e pelo Fator ambiental (EF).  

Por fim a partir deste cálculo pode-se obter o esforço necessário a determinado projeto de 

software, utilizando como representação de produtividade um fator de 20 pessoas/hora por ponto de 

caso de uso, sendo o total de pessoa/horas necessárias ou requeridas para completar o projeto todo 

(KARNER, 1993; DAMODARAN, 2003). 

Schneider e Winters (1998 apud BENTE ANDA et al, 2001), afirmam que embora seja 

sugerido o uso de 20 pessoas/hora por ponto de caso de uso experiências tem demonstrado que este 

número tem variado entre 15 e 30 horas por ponto de caso de uso. Ainda sugerem que dependendo 

dos fatores ambientais pode-se determinar pessoa/hora por pontos de caso de uso. Se o número de 

fatores ambientais entre F1 e F6 (Quadro 9) for entre 3 e 4 o esforço é de 28 pessoas/horas e se 
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passar de 4 o esforço é de 36 pessoas/horas (RIBU, 2001, p.114; SCHNEIDER e WINTERS, 1998 

apud BENTE ANDA et al, 2001). 

• Linhas de código 

A técnica de mensuração por linhas de código (LOC – Lines of Code) é uma das medidas 

mais antigas para estimar o tamanho, esforço e, conseqüentemente, produtividade no 

desenvolvimento de software. Os dados obtidos por esta técnica podem ser utilizados para 

dimensionar cada elemento do software ou como métricas advindas de dados históricos, oriundo de 

projetos anteriores que podem ser utilizados para estimar esforço (PRESSMAN, 2006) 

Nesta técnica, após a delimitação do escopo do projeto este é decomposto em funções que 

serão estimadas individualmente prevendo o número de linhas de código-fonte por pessoa-mês. 

Consiste na contagem da quantidade do número de linhas de código de um programa de software 

sendo de fácil automação, eliminando esforços manuais.  

No entanto, cabe ressaltar que esta técnica apresenta desvantagens como (SOMERVILLE, 

2003): 

• O fato de que é inexato ter que medir a produtividade de um projeto de desenvolvimento 

com a saída de somente uma das fases (fase de codificação);  

• Experiência do desenvolvedor, pois o número de linhas de código pode variar de pessoa a 

pessoa;  

• Diferença entre linguagens (o número de linhas de código de uma aplicação desenvolvida 

em Cobol certamente é diferente da quantidade de linhas de código da mesma aplicação 

desenvolvida em linguagem C);  

• Ausência de padrões de contagem, já que não há uma definição de certas características, 

como a contagem de comentários, declarações de dados, e a incapacidade de medição do 

tamanho de um sistema em fases iniciais de desenvolvimento, tornando o gerenciamento 

do projeto um tanto quanto complicado. 

Esta técnica pode ser adotada para estimativas em sistemas embarcados que possuem a 

linguagem de programação C (predominante), por exemplo. Também pode ser utilizada para o caso 



 

 56

de sistemas com programação Assembly. No caso de linguagens orientadas a objeto a aplicação da 

técnica se complica não sendo indicada. 

• COCOMO II (Constructive Cost Model) 

Este modelo permite estimar esforço, prazo, tamanho e custo, necessários para o 

desenvolvimento de software, tendo como premissa o tamanho deste (BOEHM, MADACHY, 

SELBY, 1995). 

O COCOMO II apresenta como objetivos ser um modelo de estimativa para modelo de ciclo 

de vida de software e práticas de desenvolvimento mais atuais; fornecer ferramentas de suporte e 

melhoria contínua; prover um framework analítico, ferramentas e técnicas que auxiliem na 

avaliação de efeitos. 

Este método foi projetado para trabalhar com três modelos em diferentes estágios 

(PRESSMAN, 2006; SOMERVILLE, 2003): 

• Application composition - Prototipação: características externas do sistema são 

projetadas. Neste estágio para estimar esforço por pontos de objeto é recomendado. 

• Early design – arquitetura: as estruturas fundamentais do software são projetadas no nível 

inicial do projeto. Para estimar o tamanho do sistema é recomendado pontos por função 

(vide Análise por pontos por função). 

• Post architecture – desenvolvimento: a arquitetura será construída, ou seja, o sistema será 

criado. Neste estágio a estimativa apresenta maior precisão, pois há mais informações 

disponíveis. 

Neste sentido para cada estágio o COCOMO II sugere o cálculo diferenciado de estimativas 

atentando para as informações existentes em cada um destes níveis, no intento de alcançar a melhor 

precisão possível. 

Por ser uma evolução do modelo COCOMO (BOEHM, 1981) para adaptar-se a evolução 

das tecnologias e novas formas de desenvolvimento é que no COCOMO II foi inserido o nível de 

prototipação, buscando auxiliar na realização da estimativa de esforço em projeto desta natureza e 
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projetos em que o desenvolvimento ocorre pela composição de componentes já existentes 

(HUGHES & COTTERELL, 1999; FENTON e PFLEEGER, 1997; SOMERVILLE, 2003) . 

Neste estágio baseia-se estimativa em pontos de objeto em relação à produtividade estimada, 

sendo que este dependerá da capacitação em ferramentas CASE e até experiência dos recursos 

humanos que estarão envolvidos no desenvolvimento do projeto (SOMERVILLE, 2003). 

Neste caso, o esforço (E) é medido em pessoa/mês é dado pela Equação 18.  

E = (NPO * (1-%reuso/100))/PROD 

Equação 18 - Cálculo do esforço (Pessoa/mês) 

Fonte: SOMERVILLE (2003); HUGHES & COTTERELL (1999) 

Sendo que NPO é o número de pontos de objeto, usado para estimar o tamanho de 

aplicações baseadas programação de banco de dados. Esta estimativa se baseia no número de telas 

exibidas, no número de relatórios produzidos e número de módulos na linguagem de programação. 

Neste caso, estas devem ser classificadas de acordo com a sua complexidade. As telas exibidas 

classificam-se com simples (1 ponto), moderadamente complexas (2 pontos) e muito complexas (3 

pontos). No caso dos relatórios, estes são classificados como simples (2 pontos), moderadamente 

complexos (5 pontos) e muito complexos (8 pontos). E por último, os módulos devem contar 10 

pontos cada um dos necessários no sistema. (CENTER, 2004). 

O percentual de reuso refere-se ao percentual de reuso que se espera para aquele projeto, 

pelo COCOMO há uma calibração de 2,94. Em casos em que a empresa tenha outros sistemas 

semelhantes, o percentual de reuso mede o quanto o projeto será copiado ou modificado a partir de 

produtos já existentes. (CENTER, 2004). 

PROD é a produtividade que pode ser obtida pelo Quadro 10, dependendo de cada empresa. 

Experiência e capacitação do Desenvolvedor Muito baixa Baixa Nominal Alta Muito Alta 

Maturidade e capacitação de CASE Muito baixa Baixa Nominal Alta Muito Alta 

PROD 4 7 13 25 50 

Quadro 10 - Obtenção de produtividade 

Fonte: Somerville (2003); Hughes & Cotterell (1999) 

O nível inicial do projeto há uma equação (19) considerada padrão que é adotada em que E 

é o esforço, A é um coeficiente que de acordo com definição é 2,5, o tamanho é obtido por KSLOC, 
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B refere-se ao aumento do esforço à medida que o projeto também aumenta (varia de 1,1 a 1,24) e 

M refere-se a um conjunto de direcionadores de processos: 

E = A * TB * M 

Equação 19 - Fórmula-padrão para modelos algoritmos 

Fonte: Somerville (2003); Hughes & Cotterell (1999) 

Cabe destacar que estes direcionadores podem ser classificados em uma escala de 1 a 6 

sendo 1 considerado muito baixo e 6 muito alto conforme percebe-se no quadro 11. 

SIGLA DESCRIÇÃO MUITO 
BAIXO 

BAIXO NORMAL ALTO MUITO 
ALTO 

EXTRA 
ALTO 

RCPX Confiabilidade e complexidade 
do produto 

0,75 0,88 1 1,09 1,13 1,66 

RUSE Reuso requerido - 0,91 1 1,14 1,29 1,49 
PDIF Dificuldade de plataforma - 0,87 1 1,06 1,21 1,57 

PERS Capacitação pessoal 1,24 1,1 1 0,83 0,67 - 

PREX  Experiência pessoal 1,22 1,10 1 0,88 0,81 - 

SCED Prazo 1,29 1,1 1 1 1 1 
FCIL Recursos de suporte 1,24 1,10 1 0,86 0,72 0,78 

Quadro 11 - Direcionadores de cálculo 

Fonte: Hughes & Cotterell (1999) 

Neste caso o cálculo de M é dado por: 

M = RCPX x RUSE x PDIF x PERS x PREX x SCED x FCIL 

Equação 20 - Cálculo do conjunto simplificado de direcionadores de processo  

Fonte: Somerville (2003); Hughes & Cotterell (1999) 

Assim, o cálculo de esforço por pessoa-mês é realizado conforme Equação 20 em que a 

variável PMm é utilizada somente quando é gerada automaticamente uma percentagem significativa 

do código. Assim este é calculado separadamente conforme a Equação 21. 

PMm = (ASLOC X (AT/100))/ATPROD 

Equação 21 - Cálculo do esforço (pessoa-mês) 

Fonte: Somerville (2003); Hughes & Cotterell (1999) 
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Para entender a equação cabe dizer que o número de linhas de código-fonte geradas 

automaticamente é definido por ASLOC; o nível de produtividade é dada por ATPROD; e AT 

código total do sistema é automaticamente gerado. 

O cálculo do prazo (TDEV) é obtido pela Equação 22. 

TDEV = C x (PMF) 

Equação 22 - Fórmula para estimar prazo 

Fonte: Somerville (2003); Hughes & Cotterell (1999) 

Na equação, C é uma constante calibrada no COCOMO como 3.67, PM é o esforço 

calculado e F é definido como sendo  

F = (D + 0.2 x (B - 1.01)) 

Equação 23 - Cálculo do F 

Fonte: SOMERVILLE (2003); Hughes & Cotterell (1999) 

Neste caso D é uma constante multiplicativa para tempo de desenvolvimento, calibrada 

como 0.28 no COCOMO II; e B tem o mesmo valor da fórmula para cálculo de esforço (dado pelo 

somatório dos fatores de Escala. O TDEV é expresso em quantidade de meses. 

Os cálculos referentes as estimativas do nível pós-arquitetura ou desenvolvimento não são 

apresentados por não fazerem parte do escopo deste trabalho que se preocupa com a estimativa no 

processo de planejamento. 

• Estimativa em modelos ágeis 

Neste tipo de processo sugere-se que a atividade de estimativa seja realizada da forma mais 

simplificada e rápida possível devido as suas características. Considera alguns aspectos como 

cálculo somente do que for necessário, a heurística funciona tão bem quanto algoritmo, confiança 

na equipe e a transparência com o cliente. 

Além disso, devem ocupar apenas 50% do tempo da equipe quando alocando 

funcionalidades, considerando tempo para design, discussão, retrabalho, alimentação, entre outros. 

Outra questão refere-se a eventuais folgas que devem ser preenchidas com a implementação de 

funcionalidades previstas para próxima iteração. 
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Os seguintes passos podem ser considerados (PRESMANN, 2006): 

• Cada cenário é considerado separadamente. 

• Há uma decomposição do cenário em conjuntos de funções e tarefas. 

• Cada tarefa será estimada individualmente e como alternativa o tamanho do cenário 

pode ser estimado em pontos por função, linhas de código ou outro modelo que seja 

orientado a volume. 

• As estimativas de tarefas relacionadas a um cenário são somadas, e o tamanho do 

cenário pode ser passado para esforço usando dados históricos, sendo esta uma 

alternativa. 

• Estimativas de todos os cenários são somadas para apresentar o esforço de um 

incremento de software. 

Estimativas em métodos ágeis trabalham com conceito de user stories que são pequenas 

histórias contadas pelo usuário para identificação de requisitos de software. Com isto é possível 

definir sem formalismos exagerados as necessidade do usuário (COHN, 2006). 

Neste trabalho serão discutidas as técnicas voltadas a modelos ágeis Planning Poker e 

estimativa no planning game. 

• Planning Poker 

Esta técnica combina outras técnicas como opinião especializada, analogia e desagregação 

para realizar estimativas que resultam em estimativas rápidas e confiáveis.  

A figura 4 ilustra o processo de desenvolvimento desta técnica (GRENNING, 2002; COHN, 

2005). 
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Figura 4 - Estimativas no Planning Poker 

Como se pode observar na Figura 4, a forma de realizar esta técnica é simples e pode ser 

divida nas fases que seguem (GRENNING, 2002; COHN, 2005). 

1. Leitura da estória e uma discussão se necessário para esclarecimentos pelo moderador. 

2. Cada estimador (envolve todos os desenvolvedores3 da equipe) escreve sua estimativa 

em cartas ou recebe cartas com números já impressos para determinar sua estimativa, 

sem que haja discussões sobre esta com os demais. 

3. As cartas são viradas. 

4. Se há um consenso com relação a estimativa, esta é registrada e parte-se para a próxima 

estória. Mas caso haja discrepâncias entre as cartas, os valores podem ser explicados por 

seus estimadores e novas rodadas são realizadas, voltando ao passo 2, até que se chegue 

a uma convergência e enfim uma nova estória seja estimada. 

Um ponto relevante está no fato de que sua utilização tende a apresentar reutilização das 

cartas utilizadas para estimar em que consta o valor estimado para determinado parâmetro em uma 

atividade. Assim, a equipe de estimadores acaba por realizar mais rapidamente esta atividade para 

casos de estórias familiares. 

 

                                                 
 
 
3 Compreende testadores, programadores, administradores de banco de dados, analista de sistemas, enfim todos os 
integrantes da equipe do projeto. 
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Estimativa no planning game 

Nesta técnica são estimuladas reuniões entre o cliente e os técnicos usando quadros brancos, 

com o objetivo de captar e definir as user stories que são estórias em que se apresentam textos 

claros ou diagramas com notação UML com as especificações de regras de negócios inerentes ao 

sistema, além de poder estimar o tempo ideal das interações, o projeto como um todo, elaborar 

estratégias e tentar prever as contingências para projeto (MEDEIROS, 2008; WAKE, 2002). 

A seguir tem-se os passos para que esta técnica seja realizada de forma adequada (WAKE, 

2002). 

1. Cliente-usuário cria a stories que são escritas em cartões descrições de requisitos do 

sistema. 

2. Realização de uma reunião para que o cliente fale sobre cada estória e as priorize. 

• No caso da estimativa de duração, se esta exceder a duração de uma iteração, o 

cliente deve quebrar a estória de forma que ela possa ser melhor estimada e caber 

numa iteração. Voltar ao passo 1. 

3. Programadores estimam o parâmetro definido. 

• Quando há dificuldade em estimar sugere-se que seja realizado o spike solutions. 

Neste os programadores implementam parte do que deve que é apresentado na 

stories, tendo assim noção e envolvimento com a solução com intuito de então 

realizar uma boa estimativa. 

4. O passo 2 deve ser realizado semanalmente ou quinzenalmente, sendo que o cliente 

novamente aborda cada estória, podendo sugerir mudanças por meio de novas stories, e 

também há a possibilidade das priorizações determinadas serem modificadas. 

 

Considerações sobre os modelos/técnicas de estimativas.  

As técnicas abordadas podem ser usadas em diferentes parâmetros estimados, bem como 

podem ser utilizadas em conjunto dependendo da necessidade. 
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Os modelos/técnicas de estimativas Pert, estimativa por Analogia, Opinião Especializada, 

Wideband Delphi podem estimar parâmetros de duração, esforço e tamanho. Estas técnicas 

caracterizam-se por depender em alto grau do conhecimento do estimador, de dados históricos e 

comparação com projetos semelhantes. 

A Análise por Pontos de Função, Análise por Casos de Uso e COCOMO II são consideradas 

paramétricas e apresentam fórmulas para obtenção dos parâmetros de estimativas desejados. Na 

primeira técnica é possível estimar tamanho, duração e esforço; a técnica a seguir possibilita a 

estimativa de esforço; e o modelo COCOMO II permite cálculo da estimativa de duração e esforço. 

As técnicas de estimativas direcionadas aos modelos ágeis de desenvolvimento de sistemas 

podem ser consideradas versões da técnica Wideband Delphi por sua estrutura, embora apresentem 

características próprias. Neste caso, podem estimar os três parâmetros abordados neste projeto: 

tamanho, duração e esforço. 

Pode-se considerar que todas as técnicas possam ser aplicadas em MPEs de software, porém 

o que mudará será o grau de confiabilidade dependendo do quanto possui das características 

necessárias para executar o modelo e/ou técnica selecionada. Algumas empresas podem ter dados 

históricos consideráveis, outras podem possuir profissionais experientes, algumas podem estar 

iniciando o processo. Quanto mais aplicarem estes modelos ou técnicas melhor será a estimativa 

obtida. 

A escolha da técnica a aplicar dependerá das características de determinada MPE de 

software e do tipo de projeto em que se deseja realizar o processo de estimativa de software. Neste 

sentido, o guia pode auxiliar as MPEs a conhecer os modelos/técnicas, aplicá-los e verificar de 

acordo com suas características o mais adequado a sua realidade. 

2.3 PMBOK – UM GUIA DO CONJUNTO DE CONHECIMENTOS EM 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O Guia PMBOK (2004) foi publicado pelo PMI – Project Management Institute. O 

PMBOK - Project Management Body Of Knowledge é a documentação do estudo realizado por esta 

instituição sendo um guia para os profissionais da área (PMI, 2007b). Como objetivo, o PMBOK 

identifica o subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é 

amplamente reconhecido como boa prática. Além disso, fornecer um vocabulário comum com base 
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no qual se pode discutir, escrever e aplicar o gerenciamento de projetos, podendo ser utilizado por 

qualquer profissional da área. 

O PMBOK possui cinco áreas de especialização em que se encontram PMI (2004):  

• O Conjunto de conhecimento em gerenciamento de projetos referente ao conhecimento 

específico desta área. 

• Conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação. Neste caso, área de 

aplicação faz referência a áreas que se relacionam com o projeto, mas não estão 

necessariamente presentes em todos os projetos. Normas são documentos em consenso e 

aprovados por um órgão reconhecido e regulamentos são exigências impostas pelo 

governo. 

• Entendimento do ambiente do projeto: refere-se a levar em conta durante a execução o 

acompanhamento do projeto o contexto social, econômico, ambiental, além dos 

impactos positivos ou não e os intencionais ou não.  

• Conhecimento e habilidades de gerenciamento geral é uma atividade essencial ao 

gerente de projetos. 

• Habilidades interpessoais referem-se a capacidade de gerenciar relações interpessoais 

dadas as diferentes características pessoais existentes em um Projeto. 

As áreas de processo de gerenciamento de projetos estão distribuídas e organizadas  

conforme Figura 5 e compõe os capítulos de 4 a 12 do Guia PMBOK. 
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Figura 5 – Áreas de conhecimento e processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMI (2004) 

Na Figura 5 pode-se verificar as etapas de gerenciamento de projetos definidas no PMBOK, 

sendo abordadas neste trabalho o gerenciamento do escopo do projeto, em que se apresenta os 

processos envolvidos na verificação de que o projeto inclui apenas as tarefas necessárias para que 

este seja concluído com sucesso; e o gerenciamento de tempo do projeto que apresenta processos  

relacionados ao término do projeto no prazo previsto. 

No PMBOK os processos são agrupados em cinco grupos de processos da gerência de 

projetos: o grupo de processos de iniciação é composto por processos que irão auxiliar na 

autorização formal para dar inicio a um projeto ou a uma fase deste; o grupo de processos de 

planejamento define objetivos e planeja atividades para o projeto; o grupo de processos de execução 

realiza integração entre pessoas e recursos para executar o planejamento do projeto; o grupo de 

processos de monitoramento e controle verifica alterações  no que foi planejado para a tomada de 
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ações corretivas; e o grupo de processos de encerramento que finaliza uma fase ou um projeto por 

meio de um documento. 

O grupo interesse deste projeto é o grupo de processo de planejamento, que tem por objeto 

planejar e gerenciar um projeto bem sucedido para a organização baseado na interação dos 

componentes do grupo (PMI, 2004). Neste, informações relevantes são coletadas assim como é 

identificado, definido e amadurecido o escopo do projeto, o custo do projeto e são agendadas as 

atividades do projeto que ocorrem dentro dele. A Figura 6 apresenta os componentes do grupo de 

processo de planejamento. 
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Figura 6 - Componentes do grupo de Planejamento 

Fonte: PMI (2004) 

Os componentes com pontilhado em vermelho são as áreas do grupo de planejamento que 

são objeto deste trabalho, por serem responsáveis por estimativas ou conterem informações 

importantes para realizá-las. Desta forma, torna-se relevante apresentá-las de acordo com o Guia 

PMBOK (PMI, 2004). Cabe destacar, que o guia PMBOK para cada processo referente a uma área 

apresenta entradas, ferramentas e saídas que se pretender obter ao final daquela etapa.  
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• Planejamento do escopo (PMI, 2004) 

Nesta área deve-se criar um plano de gerenciamento do escopo de projeto documentando 

como este será definido, verificado e controlado e de que forma a EAP será criada e definida.  

O desenvolvimento do plano de gerenciamento do escopo do projeto e o detalhamento desse 

escopo do projeto se iniciam pela análise das informações contidas no termo de abertura do projeto, 

pela declaração do escopo preliminar do projeto, pela última versão aprovada do plano de 

gerenciamento do projeto, pelas informações históricas contidas nos ativos de processos 

organizacionais e por quaisquer fatores ambientais relevantes para a empresa. 

 Como entradas necessárias para que seja possível realizar o planejamento do escopo tem-se 

fatores ambientais da empresa (por exemplo, cultura da organização e infraestrutura), ativos de 

processos organizacionais (são políticas, procedimentos e diretrizes formais e informais, pode-se 

citar políticas organizacionais e informações históricas), termo de abertura do projeto, declaração do 

escopo preliminar do projeto e plano de gerenciamento do projeto. 

Como ferramentas e técnicas para obtenção dos resultados pode-se citar Opinião 

especializada, Modelos, formulários, Normas (podem incluir modelos da EAP, modelos do plano de 

gerenciamento do escopo e formulários do controle de mudanças no escopo do projeto). 

A saída esperada desta área é o plano de gerenciamento do escopo do projeto, que fornece 

orientação sobre como o escopo do projeto será definido, documentado, verificado, gerenciado e 

controlado. Um plano de gerenciamento de escopo inclui um processo para preparar uma declaração 

do escopo detalhada do projeto, com base na declaração do escopo preliminar do projeto; processo 

que permite a criação da EAP e que determina como a EAP será mantida e aprovada; processo que 

específica como serão obtidas a verificação e a aceitação formais das entregas do projeto; processo 

para controlar como serão processadas as solicitações de mudanças. 

• Definição do escopo (PMI, 2004) 

Esta atividade é essencial para o sucesso do projeto e prevê o desenvolvimento de uma 

declaração do escopo detalhada como base para futuras decisões do projeto. O desenvolvimento da 

definição do escopo ocorre a partir das principais entregas, premissas e restrições, que são 

documentadas durante a iniciação do projeto, na declaração do escopo preliminar do projeto.  
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As entradas definidas para esta atividade são Ativos de processos organizacionais, Termo de 

abertura do projeto. Declaração do escopo preliminar do projeto, Plano de gerenciamento do escopo 

do projeto, Solicitações de mudança aprovadas (podem ocasionar uma mudança no escopo do 

projeto, na qualidade do projeto, nos custos estimados ou no cronograma do projeto). 

As ferramentas e técnicas sugeridas são análise de produtos (inclui técnicas, como 

decomposição do produto, análise de sistemas, engenharia de sistemas, engenharia de valor, análise 

de valor e análise funcional); identificação de alternativas (uma técnica usada para gerar diferentes 

abordagens para executar e realizar o trabalho do projeto e ainda as mais comuns brainstorming e 

pensamento lateral); opinião especializada; análise das partes interessadas (influência e os interesses 

das diversas partes e documenta suas necessidades, desejos e expectativas, seleciona, prioriza e 

quantifica as necessidades, desejos e expectativas para criar os requisitos). 

Entre as saídas para o processo de definição do escopo o PMBOK (2004) exige declaração 

do escopo do projeto (descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para 

criar essas entregas, e ainda entendimento comum das partes interessadas). O documento inclui: 

objetivos do projeto, descrição do escopo do produto, requisitos do projeto, limites do projeto, 

entregas do projeto, critérios de aceitação de produtos, restrições do projeto, Premissas do projeto, 

organização inicial do projeto, riscos iniciais definidos, marcos do cronograma, limitação de fundos, 

estimativa de custos, requisitos do gerenciamento de configuração do projeto, especificações do 

projeto, requisitos de aprovação. 

Outras saídas apresentadas são as mudanças solicitadas anteriormente que podem ser 

desenvolvidas durante o processo definição do escopo; e o plano de gerenciamento do escopo do 

projeto no caso de ser necessárias atualizações no referido plano. 

• Criar EAP (PMI, 2004) 

A EAP é uma subdivisão das principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis, sendo uma decomposição hierárquica 

orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, para atingir os objetivos do 

projeto e criar as entregas necessárias.  

A criação da EAP organiza e define o escopo total do projeto representando o trabalho 

especificado na declaração do escopo do projeto atual aprovada, sendo possível agendar, estimar 
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custos, monitorar e controlar o trabalho planejado contido nos componentes de nível mais baixo da 

EAP, denominados pacotes de trabalho. 

As entradas necessárias a criação da EAP são ativos de processos organizacionais, 

declaração do escopo do projeto, plano de gerenciamento do escopo do projeto e solicitações de 

mudança aprovadas. 

Como ferramentas e técnicas para a criação da EAP são apresentados: os modelos da 

estrutura analítica do projeto (uma EAP de um projeto anterior pode ser usada como um modelo 

para um novo projeto) e a decomposição. 

As saídas destacadas são atualizações, se houver, da declaração do escopo do projeto, a 

estrutura analítica do projeto, dicionário da EAP, linha de base do escopo, atualizações, se houver, 

do plano de gerenciamento do escopo do projeto, mudanças solicitadas 

• Estimativa de recursos da atividade 

De acordo com PMI (2004), define-se como o processo responsável por estimar o tipo e a 

quantidade de recursos envolvidos no projeto, necessários para realizar cada atividade constante no 

cronograma. Envolve determinar os recursos que podem ser pessoas, equipamento e/ou material, a 

quantidade destes e ainda define quando estarão disponíveis.  

Para o processo de estimativa de recursos de atividades o PMBOK (PMI, 2004) apresenta as 

seguintes entradas: fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais (fornecem as 

políticas da organização executora relativas a pessoal e a aluguel ou compra de suprimentos e 

equipamentos que são consideradas durante a estimativa de recursos da atividade), lista de 

atividades (identifica as atividades do cronograma para os recursos estimados), atributos da 

atividade, disponibilidade de recursos, plano de gerenciamento do projeto. 

Quanto as Ferramentas e técnicas utilizadas nas estimativas de recursos de atividades o PMI 

(2004) descreve opinião especializada (vide Seção 2.2.1.2), análise de alternativas (muitas 

atividades do cronograma possuem métodos alternativos de realização, incluem o uso de vários 

níveis de capacidade ou habilidades de recursos, tipos ou tamanhos diferentes de máquinas, 

ferramentas diferentes e decisões de fazer ou comprar relativas ao recurso), dados publicados para 

auxílio a estimativas (empresas publicam rotineiramente os valores de produção e os custos 
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unitários atualizados de recursos, material e equipamentos em diversos países e locais geográficos 

dentro de países), software de gerenciamento de projetos (tem capacidade para ajudar a planejar, 

organizar e gerenciar pools de recursos e para desenvolver estimativas de recursos, as estruturas 

analíticas dos recursos, as disponibilidades de recursos e os valores dos recursos podem ser 

definidos, além dos vários calendários de recursos), estimativa bottom-up (vide Seção 2.2.1.1).  

No processo de Estimativa de recursos da atividade pretende-se ao final ter como saída 

(PMI, 2004) recursos necessários para a atividade (identificação e descrição de tipos e quantidades 

de recursos necessários para cada atividade do cronograma em um pacote de trabalho.), atualizações 

de atributos da atividade (tipo de recurso necessário caso haja alteração aprovada), estrutura 

analítica dos recursos (EAR estrutura hierárquicas de recursos por categoria e tipo), atualizações do 

calendário de recurso (documenta os dias trabalhados e os dias não trabalhados que determinam as 

datas nas quais um recurso específico, uma pessoa ou material, pode estar ativo ou ocioso; 

normalmente identifica feriados específicos de recursos e períodos de disponibilidade de recursos; e 

ainda identifica a quantidade de cada recurso disponível durante cada período), mudanças 

solicitadas (adicionar ou excluir atividades planejadas do cronograma da lista de atividades.). 

• Estimativa de duração da atividade 

Este é o processo necessário para estimar o número de períodos de trabalho que serão 

necessários para terminar atividades do cronograma específicas. Utiliza-se de informações 

referentes a escopo de trabalho da atividade do cronograma, tipos de recursos necessários, 

estimativas das quantidades de recursos e calendários de recursos com as disponibilidades de 

recursos (PMI, 2004). 

Os dados que serão utilizados para as estimativas de duração da atividade do cronograma 

serão obtidos por meio da pessoa ou do grupo da equipe do projeto que está mais familiarizado com 

a natureza da atividade do cronograma específica que será estimada. 

O processo de estimativa de duração da atividade exige que a quantidade de esforço de 

trabalho necessária para terminar a atividade do cronograma seja estimada, que a quantidade 

prevista de recursos a ser aplicada para terminar a atividade do cronograma seja estimada e que o 

número de períodos de trabalho necessário para terminar a atividade do cronograma seja 

determinado. 
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 Todos os dados e premissas que dão suporte à estimativa de duração são documentados 

para cada estimativa de duração da atividade. A duração total do projeto é calculada como uma 

saída do processo. 

As entradas do processo de estimativa de duração de atividades são fatores ambientais da 

empresa, ativos de processos organizacionais, declaração do escopo do projeto, lista de atividades, 

atributos da atividade, recursos necessários para a atividade (afetará a duração da atividade do 

cronograma, pois os recursos atribuídos à atividade do cronograma, e a disponibilidade desses 

recursos, irão influenciar de forma significativa a duração da maioria das atividades.), calendário de 

recurso (inclui a disponibilidade, capacidades e habilidades dos recursos humanos), plano de 

gerenciamento do projeto, registro de riscos, estimativas de custos da atividade (se já terminadas, 

podem ser desenvolvidas com detalhes suficientes para fornecer as quantidades de recursos 

estimados para cada atividade do cronograma da lista de atividades do projeto. 

Conforme o guia PMBOK (PMI, 2004), as ferramentas e técnicas utilizadas para estimar a 

duração de atividades podem ser opinião especializada (vide Seção 2.2.1.2), estimativa análoga 

(vide Seção 2.2.1.1), estimativa paramétrica (vide Seção 2.2.1.1), estimativas de três pontos (vide 

Seção 2.2.1.1), análise das reservas (As equipes de projetos podem optar por incorporar tempo 

adicional, chamado de reservas para contingências, reservas de tempo ou buffers ao cronograma 

total do projeto como reconhecimento do risco do cronograma, o que pode ser um percentual da 

estimativa de duração da atividade). 

As saídas apontadas pelo guia como sendo as viáveis para este processo são as estimativas 

de duração da atividade, atributos da atividade (atualizações), lista de marcos e mudanças 

solicitadas. 

O PMBOK define as atividades de planejamento de escopo, definição de escopo e criação 

da EAP como atividades relevantes e que devem ser consideradas no processo de estimar, por isso 

estas são definidas e suas entradas, ferramentas e saídas desejadas apresentadas. 

Especificamente sobre estimativas o guia PMBOK define esta atividade para 2 parâmetros 

sendo estes recursos de atividades e duração de atividades. Não sendo o guia específico para a área 

de software as entradas, ferramentas e saídas dos processos referentes a estimativas devem ser 

adequados para a área em questão.  
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Relacionando com o guia proposto o PMBOK ressalta o parâmetro de duração de atividade 

desejável no guia, bem como o processo de estimativa de recursos de atividades em que se pode 

vislumbra o parâmetro de esforço também necessário a este guia. 

2.4 MODELOS DE MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE 

Neste capitulo serão abordados os modelos de melhoria de processo de software que serão 

foco do guia de estimativas desenvolvido. Aspectos conceituais, formas de atuação e seus níveis, 

assim como as práticas envolvidas nas estimativas de software serão apresentadas. 

2.4.1  CMMI 

O CMMI é um framework com objetivo de melhorar os processos de uma organização de 

acordo com a capacidade e maturidade destes (SEI, 2002). Além disso, a melhoria da capacidade de 

gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos e serviços constituem-se em uma 

atividade fim deste modelo (SEI, 2002). 

O CMMI for Development (CMMI-DEV) é um modelo de referência para as atividades de 

desenvolvimento e manutenção aplicadas a serviços e produtos. Baseado em abordagens 

comprovadas pela indústria de software, o CMMI-DEV pretende auxiliar as organizações a terem 

conhecimento sobre seu processo, permitindo que elas possam avaliar a capacidade das diferentes 

áreas de seus processos e, como conseqüência, identificar seu grau de maturidade. (SEI, 2006). 

Desta forma, é possível que as organizações possam estabelecer programas de melhoria que 

indiquem as prioridades para as melhorias e um caminho para melhorá-las. (SEI, 2002). No Brasil 

até o ano de 2008 foram vinte e uma organizações obtiveram qualificação CMMI-DEV destas onze 

com nível 2, 4 com nível 3 e 6 nível 5. (MCT, 2006). 

Os componentes do CMMI-DEV relacionados com este projeto são (SEI, 2006): 

• Áreas de Processo: conjuntos de práticas relativos a uma determinada área que quando 

realizadas possibilitam atingir metas melhorando o contexto em que estão inseridas. 

o Objetivos Específicos: são características únicas que descrevem o que se deseja de 

terminada área de processo, sendo que devem ser atingidas para assegurar na avaliação que a 

área do processo esta sendo satisfeita. 
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� Práticas Específicas: são atividades que necessitam ser realizadas para que os objetivos 

sejam atingidos. 

� Produtos de Trabalho Típicos: componentes informativos que oferecem modelos de 

saída referentes a uma prática específica ou genérica 

� Sub-práticas: descrições detalhadas que facilitam a interpretação de práticas 

específicas ou genéricas. 

o Objetivos Genéricos: objetivos que aparecem em várias áreas de processo. Quando 

satisfeitos é sinal de que houve melhoria no planejamento e implementação daquela 

determinada área de processo. 

� Práticas Genéricas: oferecem recursos que possibilitam a certeza de que os processos 

associados a determinada área de processo serão eficientes, repetíveis e duráveis. 

� Sub-práticas: descrições detalhadas que facilitam a interpretação de práticas 

específicas ou genéricas. 

� Elaborações de Práticas Genéricas: apresentam como as informações devem ser 

aplicadas em determinada área de processo. 

Com intuito de melhor interpretar os componentes do CMMI-DEV estes são agrupados em 

3 categorias: componentes requeridos que são essenciais para que uma determinada área seja 

satisfeita (os objetivos específicos e genéricos); componentes esperados: descrevem as atividades 

que uma organização deverá executar para atender a um componente exigido (práticas genéricas e 

específicas); e componentes informativos que têm como objetivo auxiliar no entendimento dos 

objetivos práticos e genéricos e o que deve ser realizado para que estas possam ser satisfeitas (Sub-

práticas, produtos de trabalho típicos, definições ampliadas de disciplinas, elaborações de práticas 

genéricas, títulos de metas e práticas, notas de metas e práticas e referências). (SEI, 2006). 
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Figura 7 – Componentes do modelo CMMI 

Fonte: Adaptado de SEI (2006) 
 

Pode-se perceber na Figura 7 os componentes do CMMI-DEV e a relação entre estes, além 

de sua categorização, em que o retângulo representa componentes requeridos, o losango indica 

componentes esperados e a elipse os componentes informativos.  

O modelo CMMI-DEV utiliza duas abordagens representação contínua e em estágios e 

deixa a disposição da organização adequar-se a que se adequar melhor ao seu caso.  

O nível de representação em estágios apresenta a organização um modelo em que cada etapa 

é realizada de uma vez, baseado em 5 níveis de maturidade. Há um nível inicial e para alcançar o 

próximo nível este deve ter sido avaliado por completo, ou seja, há uma ordem de execução das 

áreas de processo. Neste caso, a organização recebe uma pontuação única no resultado da avaliação 

de determinado nível. Um nível de maturidade consiste de práticas genéricas e específicas 

relacionadas a áreas de processo pré-defindas que melhoraram o desempenho global da 

organização. A representação em estágio do CMMI-DEV possui 5 níveis de maturidade (SEI, 

2006). 

Legenda  
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De acordo com SEI (2006), na representação contínua pode-se optar por melhorar apenas 

um processo, ou seja, usa-se níveis de capacidade para medir cada área de processo 

individualmente. Neste caso não há uma pré-definição de seqüência, sendo que são seis os níveis de 

capacidade.  

O Quadro 12 apresenta os níveis de maturidade e capacidade e seus respectivos níveis 

almejados para a certificação pelas organizações. 

Níveis 
Representação em Estágios 

Níveis de maturidade 
Representação Contínua 

Níveis de capacidade  

0 Não há Incompleto: objetivos específicos do 
processo não necessitam ser satisfeitos. 

1 Iniciado: processo utilizado não é 
definido e não há controle efetivo deste.  

Executado: objetivos específicos da área 
de processo em questão são satisfeitos. 

2 Gerenciado: processo é definido, 
planejado e executado conforme política 
da empresa.  

Gerenciado: processo é planejado e 
gerenciado conforme políticas da 
organização.  

3 Definido: a organização passa a ter 
processos bem caracterizados, 
compreendidos e adotados, descritos por 
meio de normas, ferramentas e métodos. 

Definido: processo é definido e adequado 
à padronizações definidas e instituídas 
pela organização. 

4 Gerenciado quantitativamente: 
objetivos quantitativos para qualidade e 
desempenho. Técnicas quantitativas e 
estatísticas são utilizadas como 
ferramentas de métrica.  

Gerenciado quantitativamente: processo 
é gerenciado usando estatística ou outras 
técnicas quantitativas. Definem-se 
objetivos quantitativos para qualidade e 
desempenho. 

5 Em Otimização: melhoria continua dos 
processos.  

Em otimização: processo gerenciado 
qualitativamente e estando em melhoria 
contínua 

Quadro 12 - Níveis das representações em estágio e contínua  

Fonte: Adaptado de SEI (2006) 

A escolha do tipo de representação, se em estágio ou contínua, dependerá da empresa, de 

sua estrutura, de seus objetivos estratégicos (SEI, 2006). 

Considerando que o foco deste trabalho concentra-se na área de planejamento de projeto, 

especificamente em atividades voltadas a estimativas de projetos de software, a área de processo 

definida no CMMI-DEV refere-se ao planejamento de projetos. Desta forma, considera-se o nível 2 

de maturidade para representação em estágio e  nível de capacidade 1 e 2 para representação 

contínua. 
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O objetivo da área de processo de planejamento é estabelecer e manter planos que definem 

atividades em projeto, para isso as seguintes atividades devem ser executadas: desenvolvimento do 

plano de projeto, interação com stakeholders, comprometimento com o plano garantido e dar 

manutenção no plano. (SEI, 2006). Desta forma, cabe apresentar os objetivos específicos referentes 

a área de processo de planejamento de projetos, considerando seus objetivos e práticas relacionadas 

a estimativas (SEI, 2006). 

O Objetivo específico 1 é Estabelecer Estimativas que contempla estimar e manter as 

estimativas de escopo,  de parâmetros de produto de trabalho e atributos de tarefa, de esforço e de 

custo do planejamento de projeto. 

Ao realizar estimativas, o CMMI-DEV (SEI, 2006) sugere considerar alguns fatores 

incluindo requisitos e escopo do projeto, as tarefas e produtos de trabalho identificados, abordagem 

técnica, modelo de ciclo de vida selecionado, atributos de produtos e tarefas (como tamanho), 

cronograma, modelos ou dados históricos envolvendo horas trabalhadas e custo, modelos para 

determinar esforço, duração, custo, recursos.  

A documentação da estimativa com seus dados torna-se necessária para que os envolvidos 

revisem e se comprometam com o plano e sua manutenção à medida que o projeto progrida. 

Para este objetivo são apresentadas as seguintes práticas específicas que devem ser 

realizadas: 

◦ Prática específica 1.1 Estimar o escopo do projeto: nesta há a definição de uma work 

breakdown structure (Estrutura Analítica do Projeto - EAP). Os produtos de trabalho 

que devem ser resultados desta prática são descrição de tarefas, descrição de pacotes 

de trabalho e a EAP. 

◦ Prática específica 1.2 Estabelecer estimativas de produtos de trabalho e atributos de 

tarefas: as estimativas devem estar coerentes com os requisitos do projeto. Para 

estimar deve-se atribuir aos atributos (esforço, custo e cronograma) um grau de 

complexidade ou dificuldade para que se tenha uma margem. 

◦ Prática específica 1.3 Definir ciclo de vida de projeto: as fases de um ciclo de vida 

de projeto devem ser definidas em consonância com o escopo, estimativas de 
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recursos e a natureza do projeto. O produto de trabalho resultante será o ciclo de vida 

de projeto e suas fases. 

◦ Prática específica 1.4 Determinar estimativa de esforço e custo: são obtidas 

baseando-se em técnicas ou dados de bases históricas. Produtos de trabalho desta 

prática são estimativas de custo e esforço do projeto. 

Desenvolver um plano de projeto é o Objetivo Específico 2 que se refere a um documento 

formal aprovado, usado para gerenciar e controlar a execução do projeto. É baseado nos requisitos e 

estimativas estabelecidas. Para este objetivo as seguintes práticas específicas são referentes a este 

trabalho e neste sentido são apresentadas: 

◦ Prática específica 2.1 Estabelecer o orçamento e cronograma tendo como base as 

estimativas desenvolvidas. Apresenta como produtos de trabalho cronograma do 

projeto e suas dependências e orçamento do projeto. 

◦ Prática específica 2.4 Plano para recursos do projeto. Definem os recursos do projeto 

como equipamentos, pessoas e materiais, bem como a quantidade destes para realizar 

as atividades estimadas. Produtos de trabalho nesta prática pacotes de trabalho da 

EAP, dicionário de tarefas da EAP, requisitos efetivos baseados em tamanho e 

escopo de projeto, lista de equipamentos, definições e diagramas de processos, lista 

de requisitos de administração do programa. 

◦ Prática específica 2.7 Estabelecer o plano de projeto. Um documento que abrange 

todos os itens relevantes do projeto. Produto de trabalho e plano de todo o projeto. 

O Objetivo Genérico 1 nesta área de processo é atingir objetivos específicos e considera-se 

apenas para na representação contínua. Este objetivo pretende transformar entradas identificáveis 

em produtos de saída também identificáveis. 

Apresenta a Prática genérica 1.1 que determina: Realizar práticas específicas para 

desenvolver produtos e serviços a fim de alcançar os objetivos específicos da área de processo. 

Institucionalizar um processo controlado é o objetivo Genérico 2 e apresenta as seguintes 

práticas genéricas, sendo que serão detalhadas aquelas que se referem a este trabalho:  
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◦ Prática genérica 2.1 Estabelecer uma política organizacional: esta prática prevê 

estabelecer e manter uma política organizacional para planejamento e execução do 

processo de planejamento de projetos. Para tanto, esta deve estabelecer expectativas 

organizacionais para estimar os parâmetros de planejamento, tornando 

compromissos internos e externos, e o desenvolvimento do plano de gerenciamento 

de projeto. 

◦ Prática genérica 2.2 Planejar o processo: estabelecer e manter o plano para 

executar processo de planejamento de projeto. 

◦ Prática genérica 2.3 Fornecer recursos: apresentar recursos suficientes à 

realização do processo de planejamento do projeto, desenvolvendo produtos de 

trabalho, e facilitar a prestação dos serviços. Alguns recursos como especialistas, 

equipamentos e instalações tornam-se necessários ao planejamento de projeto e 

podem exigir: estimadores experientes, especialistas técnicos nas áreas de domínio, 

programas de planilhas, estimativas, planejamento de projeto e cronograma de 

pacotes. 

◦ Prática genérica 2.4 Atribuir responsabilidades: atribuir responsabilidade e 

autoridade para executar o processo, desenvolvendo produtos de trabalho, e 

prestando serviços paro o processo de planejamento do projeto. 

◦ Prática genérica 2.5 Treinar pessoas: capacitar recursos humanos necessários a 

realização ou suporte ao processo de planejamento de projetos. Como exemplo, 

pode-se citar treinamentos na atividade de estimativa, planejamento e cronograma. 

◦ Prática genérica 2.6 Gerenciar configuração: inserir produtos de trabalho sobre 

níveis de controle apropriados. 

◦ Prática genérica 2.7 Identificar e envolver Stakeholders relevantes: Identificar e 

envolver as stakeholders no processo de planejamento do projeto, tal como foi 

planejado. 
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◦ Prática genérica 2.8 Monitorar e Controlar Processo: acompanhar e controlar o 

processo de planejamento do projeto em contraponto ao plano que está sendo 

executado e tomar as necessárias medidas corretivas. 

◦ Prática genérica 2.9 Avaliar objetivamente aderência: avaliar objetivamente a 

aderência do processo de planejamento de projeto em contraste com sua descrição, 

normas e procedimentos. 

◦ Prática genérica 2.10 Revisar com o nível mais alto da gerência: rever as 

atividades, status e resultados do processo de planejamento de projeto com o nível de 

gerência e resolver problemas. 

Neste tópico são apresentados apenas os objetivos específicos e genéricos relacionados ao 

planejamento mais especificamente a atividade de estimar que é o propósito desta dissertação. Neste 

sentido, são discutidos objetivos específicos 1 e 2 e suas práticas específicas e os objetivos 

genéricos 1 e 2 e suas práticas genéricas. Cabe ressaltar, que o objetivo genérico 2 é estudado 

visando o gerenciamento do processo de estimar proposto no guia de estimativa. 

2.4.2  MPS.BR 

MPS.BR v.1.2 (SOFTEX, 2007) é um modelo de melhoria de software desenvolvido no 

Brasil desde 2003 e que se baseia nas normas ISO/IEC 12207:1995/Amd 1:2002 e Amd 

2:2004(IEEE/IEA, 1998), à ISO/IEC 15504(ISO/IEC, 2005) e CMMI-DEV (SOFTEX, 2007). Este 

programa tem como foco as micros, pequenas e médias empresas que apresentam grande 

dificuldades em seus processos atuais de desenvolvimento de software. Entretanto, o modelo pode 

ser também utilizado por organizações de outros portes e com características diferentes. (SOFTEX, 

2007). 

Com intuito de ser compatível com padrões e normas internacionais e que contenha 

características relevantes da experiência dos modelos de melhoria de processos existentes, o 

MPS.BR baseia-se em requisitos de processo já definidos que atendem aos princípios da Engenharia 

de Software, bem como nas abordagens internacionais no que se refere a definição, avaliação e 

melhoria de processo de software. Todos estes aspectos considerando que o foco deste programa 

são as empresas brasileiras. (SOFTEX, 2007). 



 

 81

O modelo do MPS.BR está dividido em 3 componentes o Modelo de Referência (MR-MPS), 

o Método de Avaliação (MA-MPS) e o Modelo de Negócio (MN-MPS), como se pode observar na 

Figura 8.  

 

Figura 8 – Componentes do MPS.BR 

Fonte: SOFTEX (2007) 
 

Além dos componentes percebe-se na Figura 8 guias e documentos que são próprios da 

MPS.BR. No modelo MR-MPS encontram-se os requisitos que devem ser atendidos para estarem 

em conformidade com este modelo. Ainda define os níveis de maturidade, processos e atributos 

deste. Associado ao modelo MR-MPS tem-se o guia de aquisição que pretende auxiliar a adquirir 

softwares e correlatos. (SOFTEX, 2007). 

O processo e o método de avaliação MA-MPS estão em conformidade a norma 15504-2. O 

guia de avaliação associado a este componente contém o processo e o método de avaliação MA-

MPS, os requisitos para os avaliadores líderes e adjuntos, bem como para as instituições 

avaliadoras. (SOFTEX, 2007). 

O Modelo de Negócio MN-MPS descreve regras de negócio para que seja possível 

implementar o MR-MPS, avaliar de acordo com o MA-MPS, organizar grupos de empresas para 

implementar o MR-MPS e avaliar MA-MPS, certificação de consultores de aquisição e programas 

anuais de treinamento por meio de cursos, provas e workshops MPS.BR. (SOFTEX, 2007). 
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O MPS.BR trabalha com sete níveis de maturidade que procura combinar os processos e sua 

capacidade. Estes níveis representam patamares de evolução de processo, sendo compreendidos 

como estágios de melhoria da organização no que se refere ao processo de software. O Quadro 13 

apresenta os níveis de maturidade do MPS.BR, sendo que seus processos são descritos em termos 

de propósitos e resultados esperados. Cabe destacar que o progresso entre os níveis de maturidade 

ocorre apenas quando todos os propósitos e os resultados esperados de determinado nível são 

alcançados.  

Nível Maturidade  Atributos de Processo 

A Otimização  AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, 

AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2 

B Gerenciado quantitativamente AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2, 

AP 4.1 e AP 4.2 
C Definido  AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 

D Largamente definido AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 

E Parcialmente definido AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 

F Gerenciado AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2 

G Parcialmente gerenciado AP 1.1 e AP 2.1 

Quadro 13 - Níveis de maturidade do processo de gerenciamento de projetos MPS.BR 

Fonte: SOFTEX (2007) 

O nível G de maturidade, chamado parcialmente gerenciado, compõe-se pelos processos 

Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos, sendo que apenas o primeiro será apresentado por 

ser o foco deste trabalho. E neste caso, cabe destacar que os processos deste nível devem satisfazer 

os atributos de processo 1.1 e 2.1, que determinam que neste nível as organizações possam 

estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem 

como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções 

quando houver desvios significativos no desempenho do projeto (SOFTEX, 2007).  

No nível G referente ao processo de Gerência de Projetos (GPR), os processos de 

planejamento e monitoração de projetos estão em um único processo. Os resultados esperados que 

se referem as estimativas apresentados no MPS.BR (SOFTEX, 2007) são: 

• GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido: o escopo é o ponto de partida 

para o planejamento de projeto e define todo o trabalho necessário para que se entregue 
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um produto e/ou serviço que atenda as necessidades, características e funções 

especificadas para o projeto para que seja finalizado com êxito. A representação do 

escopo pode ser realizada por meio de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP), que 

fornece um esquema para identificação e organização dos pacotes de trabalho que são as 

unidades lógicas de trabalho a serem gerenciadas. Outras forma de implementar o escopo 

é por meio de um documento de Visão ou outro documento que o defina.  

• GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados 

utilizando métodos apropriados: a partir do escopo do projeto os produtos de trabalhos 

e tarefas do projeto são decompostos em componentes menores, sendo mais facilmente 

gerenciáveis e dimensionados, como exemplo de decomposição tem-se a EAP. Cabe 

destacar que, a decomposição fornece uma referência para a atribuição de tamanho, 

esforço, cronograma e responsabilidades, e é utilizada como uma estrutura subjacente 

para planejar, organizar e controlar o trabalho executado no projeto. O tamanho é a 

principal entrada de muitos modelos utilizados para estimar o esforço, custo e 

cronograma. Assim, este resultado diz respeito à estimativa de tamanho, sendo este 

conceituado como sendo a dimensão das funcionalidades sob o ponto de vista do 

usuário. Para obtê-lo pode-se utilizar diferentes técnicas que envolvem contagem das 

tabelas internas e externas ao sistema, classes, objetos, relatórios, telas, consultas a 

banco de dados, cálculos, transações e atores dos casos de uso, linhas de código, entre 

outros. No entanto, é importante enfatizar que o uso de uma técnica deste tipo não é 

exigido no nível G do MPS.BR. Neste nível, a estimativa de escopo, produtos e tarefas 

pode ser feita baseada na complexidade, no número de requisitos ou no uso da EAP 

juntamente com dados históricos e a experiência em projetos anteriores. 

• GPR 4. Define que até o nível F o esforço e o custo para a execução das tarefas e 

dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou 

referências técnicas; a partir do nível E o planejamento e as estimativas das 

atividades do projeto são feitos baseados no repositório de estimativas e no 

conjunto de ativos de processo organizacional. Estimativas de esforço e custo são, 

normalmente, baseadas nos resultados de análises utilizando modelos e/ou dados 

históricos aplicados ao tamanho, atividades e outros parâmetros de planejamento. Cabe 

salientar que os dados históricos incluem os dados de custo, esforço e tempo de projetos 
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executados anteriormente, além de dados apropriados de escala para equilibrar as 

diferenças de tamanho e complexidade. As estimativas do escopo, produtos de trabalho e 

as tarefas estimadas para o projeto são afetadas pelos parâmetros de produtividade, 

resultando nas estimativas de esforço e custo. Os parâmetros de produtividade são 

baseados em dados históricos e devem ser periodicamente calibrados. Os parâmetros de 

produtividade podem ter valores diversos, conforme fatores como experiência do 

profissional, grau de ineditismo do serviço para a organização ou para os profissionais 

alocados. 

• GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo marcos e/ou pontos de 

controle, são estabelecidos e mantidos: neste item as dependências entre tarefas são 

estabelecidas e potenciais gargalos são identificados utilizando métodos apropriados. Os 

gargalos são resolvidos quando possível, e o cronograma das atividades com início, 

duração e término é estabelecido. Com base na EAP e nas estimativas de esforço e custo 

(GPR4), o cronograma é definido, considerando as dependências entre as tarefas e os 

marcos e/ou pontos de controle (eventos significativos no âmbito do projeto). É 

importante ter-se o cuidado de manter a coerência entre ciclo de vida, EAP, estimativas e 

cronogramas. 

A capacidade de processo no MPS.BR (SOFTEX, 2007) é representada por um conjunto de 

atributos de processo que são descritos por meio de seus resultados esperados. Neste caso, cabe 

apresentar os atributos de processo referentes ao Gerenciamento de Projeto nível G. 

No atributo de processo 1.1 o processo é executado, sendo que este atributo é uma medida 

do quanto o processo atinge o seu propósito. Como resultado esperado tem-se o RAP 1. em que se 

espera que o processo transforme produtos de trabalho de entradas identificáveis em produtos de 

trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo. Este resultado 

implica na geração dos principais produtos requeridos pelos resultados dos processos. 

O atributo de processo 2.1 garante que o processo seja gerenciado. Este atributo é uma 

medida do quanto a execução do processo é gerenciada e está ligado à gerencia de processos. Este 

atributo apresenta uma série de resultados esperados, sendo destacados os relacionados ao tema 

deste trabalho: 
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• RAP 3. A execução do processo é planejada: criação de um plano para execução do 

processo incluindo recursos, responsabilidades, tempo, atividades de controle e 

monitoramento da execução do processo. Este plano deve ser estabelecido e 

documentado. A revisão do planejamento deve ser realizada sempre que necessária. 

• RAP 4 (Para o Nível G). A execução do processo é monitorada e ajustes são 

realizados para atender aos planos: pretende monitorar a execução dos processos de 

acordo com o planejado e assegurar que ações corretivas sejam tomadas quando desvios 

significativos forem identificados. As revisões das atividades, estado e resultados dos 

processos devem ser realizadas, podendo ocorrer periodicamente ou devido a algum 

evento. 

• RAP 5. Os recursos necessários para a execução do processo são identificados e 

disponibilizados: assegura que os recursos necessários para executar o processo serão 

identificados previamente e estarão disponíveis quando forem necessários. Incluem 

recursos financeiros, condições físicas adequadas, pessoal e ferramentas apropriadas 

(incluindo processos e modelos de documentos predefinidos). 

• RAP 6. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de 

formação, treinamento e experiência. 

• RAP 7. A comunicação entre as partes interessadas no processo é gerenciada de 

forma a garantir o seu envolvimento no projeto. 

• RAP 8. Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são 

determinados. 

Este tópico destinou-se ao estudo específico das atividades do nível G em que se encontram 

o processo de Gerência de Projetos (GPR), os processos de planejamento e monitoração de projetos. 

Desta forma, são descritos os resultados esperados por este nível referentes a atividade de estimar e 

atributos de processo desejados. Os resultados esperados referentes ao processo gerenciado são 

destacados para a proposta de gerenciamento da atividade de estimativa no guia desenvolvido. 

 



 

 86

2.4.3  Norma ISO/IEC 15504 

Outra abordagem que fornece um framework para melhoria de processos é a norma ISO/IEC 

15504-5 (ISO/IEC, 2005), que possibilita planejamento, administração, monitoramento, controle e 

fornece recursos que auxiliam na aquisição, desenvolvimento, operação, avaliação e suporte ao 

produto. 

O uso desta norma pode ser realizado em toda ou parte de uma organização tendo-se 

diferentes objetivos: entender os processos e melhorá-los; determinar a adaptabilidade de processos 

próprios para um requisito ou uma classe desses; ou ainda determinar a adaptabilidade de processos 

de outras organizações para um contrato ou uma classe deste.  

A versão de 2005 da norma ISO/IEC 15504 possui cinco componentes em sua estrutura 

como está sendo apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Componentes da ISO/IEC 15504 

Fonte: ISO/IEC Std. 15504 (2005) 
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A parte 1 (informativa) descreve como as partes da norma se relacionam e fornece 

orientação sobre sua seleção e utilização; já a parte 2 (normativa) define um modelo bidimensional 

que descreve processos e capacidades usadas na avaliação de processos; a parte 3 (normativa) 

define os requisitos para a execução da avaliação; na parte 4 (informativa) apresenta-se um guia 

para uso da avaliação de processo para o objetivo da melhoria de processo e determinação de 

capacidade; e a parte 5 (informativa) descreve um exemplo de um modelo para a execução de 

avaliações de processos que é baseado e compatível com o modelo de referência do ISO/IEC 

15504-2. 

A norma apresenta 6 níveis de capacidade (representação contínua) conforme apresentação 

no Quadro 14, em que para cada nível tem-se atributos de processo (AP) relativo e aos quais são  

apresentadas práticas genéricas (indicadores atividades genéricos que fornecem orientações com 

relação aplicação dos atributos de processo); recursos genéricos (recursos que podem necessários 

quando um processo é executado para alcance do AP); e produtos de trabalho genéricos 

(características que se espera obter como resultado final evidente de um AP). 

Nível Capacidade 

5 Em otimização: melhoria contínua de processo. 

4 Previsível: medição e controle do processo. 

3 Estabelecido: o processo é estabelecido, bem como, 
seus recursos. 

2 Gerenciado: processo criado é gerenciado bem como 
os produtos de trabalho são devidamente 
estabelecidos, controlados e mantidos. 

1 Executado: o processo é implementado. 

0 Incompleto: não há processo implementado. 

Quadro 14 - Níveis de capacidade ISO/IEC Std. 15504 

Fonte: ISO/IEC Std. 15504 (2005) 

Por este trabalho focar a área de gerência de projetos serão apresentadas as características do 

grupo de processo MAN. 3 (Management Process Group) e do nível 2 de capacidade desta norma. 

O grupo de processo MAN. 3 tem como objetivo o gerenciamento de projetos que pretende 

identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, tarefas e recursos necessários ao 

projeto para produção de produto ou serviço de acordo com os requisitos e restrições (ISO/IEC Std. 

15504, 2003). Como resultados de processo (RP) deste grupo e relacionada a área de planejamento 
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com o foco em estimativa tem-se: Definição do escopo do projeto e as tarefas e recursos necessários 

são dimensionados e estimados. 

A norma ISO/IEC Std. 15504-5 (2003) destaca também Práticas Bases que devem ser 

realizadas, sendo que aqui são apresentadas as que possuem referência a estimativa de software. 

• Prática Base 1: Definir o escopo do trabalho (RP 1). 

• Prática Base 4: Determinar e manter estimativas para os atributos do projeto (RP 2 e 3). 

• Prática Base 5: Definir atividades e tarefas do projeto  (RP 3). 

• Prática Base 7: Definir cronograma projeto  (RP 5). 

Com relação aos níveis de capacidade a gerência de projetos está associada ao nível 2, sendo 

este apresentado juntamente com seus atributos de processo (AP). No nível 2 o processo é 

gerenciado considerando planejamento, monitoração e ajuste, além de que seus produtos de trabalho 

estabelecidos, controlado e mantidos. Quanto aos atributos de processos referentes ao nível 2 será  

descrito o 2.1 referente a atividades de planejamento e ligados a estimativa. 

O atributo de processo 2.1 refere-se a gerenciamento de desempenho que é uma medida de 

como o processo é gerenciado. Tem-se como resultados deste AP: 

• Identificação dos objetivos para a execução do processo. 

• Planeja-se o desempenho do processo, bem como seu monitoramento. 

• Com intuito de atender ao plano o desempenho do processo é ajustado. 

• Os responsáveis pela execução do processo são definidos e comunicados. 

• As informações e recursos que são necessários à realização do processo são 

identificados, disponibilizados, alocados e utilizados; 

• Gerenciamento da comunicação entre as partes envolvidas, bem como a atribuição de 

responsabilidades. 
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Para os atributos de processo apresentados existem práticas genéricas, recursos genéricos e 

produtos de trabalho genéricos. 

• Prática genérica 2.1.1: identificação dos objetivos para a execução do processo. Além da 

identificação de objetivo, o escopo do projeto é definido restrições ao projeto são 

consideradas. 

• Prática genérica 2.1.2: planejamento e monitoração do processo para cumprir objetivos 

identificados. Nesta prática, planos para o processo são desenvolvidos assim como o 

ciclo do processo é definido. Também se estabelece marcos e estimativas são 

determinadas e mantidas. Atividades e tarefas possuem seu processo definido, além de 

que cronograma também é estabelecido. O processo deve ser realizado conforme o plano 

e monitorado para garantir o resultado desejado. 

• Prática genérica 2.1.3: ajuste do processo, em que todas as atividades relativas ao 

processo são avaliadas e questões preocupantes são identificadas. Para os casos em que 

objetivos não são alcançados, ações são tomadas a fim de garantir o almejado, ajustando 

sempre que necessário o plano. 

• Prática genérica 2.1.4: definição de responsáveis para realização do processo.  

• Prática genérica 2.1.5: identificar e colocar a disposição os recursos necessários para o 

processo de acordo com o plano, tanto recursos humanos quanto de infra-estrutura. O 

mesmo acontece com as informações relevantes. 

• Prática genérica 2.1.6: gerenciar a comunicação entre as partes envolvidas no processo. 

Nesta fase estas pessoas são determinadas, assim como as responsabilidades que lhe 

cabem. A comunicação entre os envolvidos é garantida e efetivada. 

O grupo de processo MAN3 voltado ao gerenciamento de projetos e seus resultados de 

processos são apresentados neste tópico por estarem relacionados a atividade de estimativa. Além 

destes, práticas bases e atributo de processo 2.1 e as práticas genéricas referentes, todos descrevem 

atividades que devem compor o processo de estimativa de software inclusive o seu gerenciamento 

que são foco do guia desenvolvido neste trabalho. 
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2.4.4  Considerações sobre os modelos 

Pode-se perceber algumas características dos modelos apresentados: o CMMI-DEV 

apresenta duas abordagens a representação contínua com 6 níveis de capacidade e em estágios com 

5 níveis de maturidade, o MPS.BR apresenta uma representação com 6 níveis de maturidade e a 

ISO/IEC 15504-5 possui uma representação com 6 níveis de capacidade. Embora tenham suas 

características específicas os modelos seguem um padrão já que todos trabalham com níveis.  

Por outro lado, a forma como os níveis são abordados em cada modelo os faz diferentes. Na 

abordagem contínua pode-se escolher um processo para ser avaliado, já na representação em 

estágios tem-se que atender a um conjunto de processos para avançar nos níveis que seguem. 

Uma percepção em todos os modelos é que estes têm como objetivo fornecer apenas 

indicações do que deve ser realizado, mas não de como fazer ou até os melhores modelos/técnicas a 

serem utilizados. Principalmente no que se refere a estimativa, percebe-se uma escassez de 

informações.  

O Quadro 15 relaciona as atividades referentes a estimativa existentes nos modelos de 

melhoria de processo, apresentando correlações e discrepâncias nas tarefas exigidas. Cabe destacar, 

que escopo e cronograma, são destacados no quadro por serem atividades relacionadas ao processo 

de estimar considerando os parâmetros que fazem parte deste trabalho tamanho, duração e esforço. 
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CMMI-DEV v. 1.2 MPS.BR v. 1.2 ISO/IEC 15504-5:2203-2006 

Prática específica 1.1 Estimar o 

escopo do projeto 

GPR 1. O escopo do trabalho para 

o projeto é definido; 

Prática Base 1: Definir o escopo 

do trabalho (RP 1). 

Prática específica 1.2 

Estabelecer estimativas de 

produtos de trabalho e 

atributos de tarefas 

GPR 2. As tarefas e os produtos 

de trabalho do projeto são 

dimensionados utilizando 

métodos apropriados; 

Prática Base 4: Determinar e 

manter estimativas para os 

atributos do projeto (RP 2 e 3). 

Prática específica 1.4 

Determinar estimativa de 

esforço e custo 

GPR 4. Define o esforço e o custo 

para a execução das tarefas e 

produtos de trabalho são 

estimados com base em dados 

históricos ou referências técnicas; 

 

Prática específica 2.1 

Estabelecer o orçamento e 

cronograma tendo como base as 

estimativas desenvolvidas 

GPR 5. O orçamento e o 

cronograma do projeto, incluindo 

marcos e/ou pontos de controle, 

são estabelecidos e mantidos; 

Prática Base 7: Definir 

cronograma projeto  (RP 5) 

Quadro 15 - Relação CMMI-DEV / MPS.BR / ISO/IEC 15504-5 

Os modelos apresentados destacam a definição de escopo como atividade inicial para no que 

se refere ao processo de estimar. Além disso, em todos também é possível observar a determinação 

de estabelecimento de estimativas de produto de trabalho e atributos de trabalho, sugerindo o uso de 

técnicas adequadas.  

Os modelos destacam a necessidade e importância de estimar, além do que deve ser 

estimado. No entanto, não apresentam qualquer informação de quais ferramentas e técnicas 

existentes que auxiliam a realização da atividade de estimar ou como estas devem ser aplicadas. 

Pode-se perceber que estes modelos apresentam aspectos relevantes para a melhoria de processos de 

software, mas não são suficientes como guias por não descreverem como tais atividades devem ser 

executadas. 



3  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO: MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS 

O objetivo deste capítulo é apresentar as micro e pequenas empresas de software no Brasil, 

sua classificação, características referentes a gerência de projetos, adoção de processos de software 

e enfoque na área de planejamento. Estes aspectos servirão de base para a criação do guia de 

estimativas proposto neste trabalho. 

3.1 MPES DE SOFTWARE BRASILEIRAS 

Existem no Brasil cerca de 5,1 milhões de empresas, sendo que destes 98% são micro e 

pequenas empresas (MPEs). O crescimento foi de 22,4% entre os anos de 2000 e 2004, sendo que 

dos 924 mil novos estabelecimentos, 99% são de MPEs.  A Tabela 2 apresenta dados a respeito do 

crescimento dos setores por atividades, destaca-se que as maiores taxas de expansão estão nos 

segmentos que possuem atividades associadas à modernização da sociedade. Cabe destacar que 

entre as atividades de Serviços têm-se os relativos à informática e destaca-se entre as atividades de 

comércio, material e equipamento de informática (SEBRAE, 2006). 

Tabela 2 - Setores de atividades MPEs (2000 - 2004) 

SETOR 
 

Taxa de expansão 
deMPEs 

Participação relativa  

Serviços 28,4% 28,1% ⇒29,6% 
Comércio 21,5% 56,4% ⇒56,1% 
Indústria 12,9% 15,4% ⇒14,3% 

Fonte: (SEBRAE, 2006) 

Ainda, dentre as atividades relacionadas ao setor de serviços verifica-se que as atividades de 

informática correspondem a 81,2% deste segmento (IBGE, 2003).  

O SEBRAE (2006) classifica o porte das MPEs para o setor de comércio e serviços de 

acordo com o número de empregados conforme está apresentado no Quadro 16. 
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Porte/Setor Comércio e Serviços 

Microempresas Até 9 empregados 
Empresas de pequeno porte De 10 a 49 

Médias De 50 a 99 
Grandes 100 ou mais 

Quadro 16 - Classificação das MPEs quanto ao porte 

Fonte: SEBRAE (2008) 

O Gráfico 1 apresenta, de acordo com pesquisa do MCT (2005), o porte das empresas entre 

os anos 1995 a 2004 considerando a força de efetiva de trabalho. 

 

Gráfico 1 - Porte das empresas considerando a força efetiva de trabalho 

Pode-se percebe pelo gráfico o índice maior de existência de MPEs no contexto de porte das 

empresas. O gráfico também demonstra que há uma média na quantidade de empresas se observado 

separadamente cada porte. 

De acordo com dados do SEBRAE (2004) as MPEs representam 20% do PIB nacional, 

considerando o número de empresas no país são 99% destas, além de possuírem 56% da força de 

trabalho e cerca de 2% destas empresas no cenário nacional realizam exportações. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE MPES DE SOFTWARE 

Independente do setor de atividade percebe-se que as MPEs apresentam um cenário em que 

se tem capital, insumos e mão de obra em baixas escalas (SEBRAE, 2006). Os dados do SEBRAE 

(2005) e IBGE (2003) apresentados a seguir demonstram algumas outras características de MPEs 

visíveis também naquelas que possuem software como negócio: 

• Há uma informalidade considerada alta neste tipo de empresa sendo que em 2005 havia 

10,3 milhões de micro negócios informais. Dados de pesquisa SEBRAE (2002) davam 

conta de 4,9 milhões de micro e pequenas empresas formais. Acredita-se que esta 

informalidade se deve a dificuldade em abrir e fechar um negócio devido a burocracia e 

as taxas recorrentes disto, pois não há uma tributação adequada e diferenciada para 

empresas destes portes. 

• Destaca-se também a alta Mortalidade destas empresas: são 49,4% com até dois anos de 

vida; 56,4% com até três anos de vida; e 59,9% com até quatro anos de existência. 

• Dificuldade de acesso a financiamentos de capital de giro, pois estes são inadequados a 

este tipo de empresa. 

• Baixa intensidade de capital. 

• A baixa competitividade também é observada nas MPEs em que faziam parte de apenas 

2,4% das exportações totais das empresas industriais em 2003. 

• Baixo uso de melhores práticas e ferramentas de gestão empresarial. 

• Baixo investimento em inovação tecnológica; 

• Estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente 

em termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica; 

• Contratação direta de mão-de-obra; 

• Utilização de mão-de-obra não qualificada ou semiqualificada; 

• Relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande porte. 

Tais características no que se refere às empresas de desenvolvimento de software podem 

evidenciar em baixa qualidade de produto e processo, principalmente as referentes a capital, baixo 

investimento em práticas, ferramentas de gestão e inovação tecnológica. 
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Em pesquisa do PMI (2007a) foram pesquisadas 184 empresas sendo que 37% são MPEs. 

Do total de empresas pesquisadas 32% são da área de tecnologia da informação. A Tabela 3 

apresenta dados da pesquisa referente a aspectos relacionados a gerência de projetos como 

planejamento, uso de metodologias e ferramentas, além das dificuldades encontradas nesta área. 

Nos dados apresentados foram considerados aqueles relevantes para este trabalho e seus objetivos.  

Tabela 3 - Dados pesquisa gerenciamento de projetos (GP) 

Atividade % Empresas 

Planejam na maioria das vezes 51,5% 

Controlam na maioria das vezes 43,5% 

Dedicação ao Gerenciamento de projetos (GP) em tempo 
integral 

53,5%  

A organização conhece e utiliza modelos de maturidade em 
GP 

39,5% 

Adoção de Modelos de maturidade em GP  23,5% 

Uso de metodologia pela área de TI 22% 

Aspectos da Metodologia de GP 

• Prazo 

• Escopo 

 

95% 

94% 

Profissionais com PMI 

• Nenhum  

• Entre 1 e 3 

 

24,5% 

57% 

Softwares para GP 

• MS-Project (Stand Alone, sem integração) 

• Software desenvolvido internamente 

• MS-Project (Solução EPM, integrado) 

 

40% 

16% 

12% 

Funcionalidades das ferramentas 

• Cronograma 

• EAP 

 

93 % 

66 % 

Problemas com mais freqüência 

• Prazo 

• Mudanças de escopo constantes 

• Escopo não definido adequadamente 

• Estimativas incorretas ou sem fundamento 

 

75% 

71% 

71% 

29% 

Fonte: PMI (2007a) 
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Cabe ressaltar que mais da metade das empresas consideradas diz fazer uso de aspectos do 

gerenciamento de projeto como planejamento e controle, possuem profissional certificado em PMI, 

consideram na metodologia adotada prazo e escopo, porém percebe-se que ainda assim apresentam 

entre seus mais freqüentes problemas o atendimento ao prazo e aspectos relativos a incorreções nas 

estimativas.  

Neste sentido, percebe-se um contraponto uma vez que o percentual nos problemas 

ocorridos com freqüência é bem alto e assume-se que ao se adotar e aplicar corretamente 

metodologias voltadas a gerência de projetos a realidade deveria ser diferenciada.  

No entanto, pode-se considerar que parte desta condição deve-se aos apenas 23,5% de MPEs 

totais pesquisadas que adotam um modelo de maturidade em gerência de projetos. Além disso, de 

acordo com a pesquisa (PMI, 2007) 25% das empresas não conhecem qualquer modelo de 

maturidade. 

Percebe-se também que as empresas utilizam softwares para gerenciamento de projeto e 

entre as funcionalidades mais utilizadas estão as relacionadas a criação e controle de cronograma e 

criação da EAP. Não se encontrou entre as atividades realizadas por meio das ferramentas citadas 

estimativas de projetos de software. 

Em relação adoção dos modelos de melhoria de processo de software (CMMI, ISO/IEC 

15504 e MPS.BR) a Tabela 4 apresenta dados obtidos na pesquisa MCT (2005), referentes a 

utilização de modelos de melhoria de processos de software a  norma ISO/IEC 15504, CMMI, 

MPS.BR pelas empresas de software. 

Tabela 4 - Utilização dos modelos de melhoria de processo em MPEs 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MCT (2005) 

Percebe-se pelos dados apresentados na Tabela 4 que há uma fraca incidência no uso efetivo 

destes modelos pela empresas pesquisadas. Outro fator que merece destaque é o percentual de 

 Norma ISO/IEC 
15504 (%) 

CMMI MPS.BR 

Usa sistematicamente 0,65 2,5 2,3 

Começa a usar 5,55 15,8 13,7 
Não usa 69,9 66,9 61,4 
Não conhece 23,9 14,9 22,6 
Total 100 100 100 
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empresas que não conhecem os modelos citados na pesquisa compactuando com as características 

observadas das MPEs em que há baixo investimento no uso de melhores práticas e ferramentas de 

gestão. 

Embora na área de software saiba-se da relevância da realização adequada de estimativas 

pode-se observar no Gráfico 2 que a realidade não condiz com os dados apresentados. 

 
Gráfico 2 - Utilização de estimativas por empresas de software 

Fonte - MCT (2001) 

Os dados apresentados no gráfico podem estar relacionados ao fato de que em geral no 

universo de estimativas de software estas apresentam problemas na tentativa de realizá-la de forma 

mais acertada possível. 

Neste sentido, pode-se perceber que considerando características gerais as MPEs possuem 

baixo capital de giro, não adotam ou investem em boas práticas e tecnologias e não possuem Mão-

de-obra qualificada. No que se refere a gerência de projetos suas principais dificuldades estão na 

fase de planejamento de projetos destacando-se problemas no atendimento a prazos e erros em 

estimativas. Aliado a isto grande parte destas não realizam o processo sistemático de estimar 

esforço ou tamanho. Ainda apresentam baixa adesão aos modelos de melhoria de processo de 

software.  
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Cabe ressaltar que estas características justificam a criação do guia proposto neste trabalho, 

corroborando para incentivo a prática de realizar estimativas e adesão aos modelos de melhoria de 

processo e as boas práticas. 



4  ESTADO DA ARTE E DA PRÁTICA 

Este capítulo demonstra o estado da arte e prática atualmente referente a guias para 

implantação de processos de estimativa em projetos de software principalmente voltados para 

MPEs. Para a realização de uma análise sistemática são apresentados requisitos desejáveis que 

foram identificados com base na caracterização deste contexto para o guia de estimativas proposto e 

uma análise dos guias já existentes por meio de descrição destes e comparação aos requisitos 

elencados para o guia que está sendo proposto. 

Em se tratando de um guia de estimativas para MPEs de Software que esteja alinhado aos 

modelos de melhoria de software (CMMI-DEV, MPS.BR, ISO/IEC 15504-5) e tenha como base o 

PMBOK, são considerados os seguintes requisitos desejados para este guia que são observados na 

análise dos trabalhos já existentes. 

REQ 01. Definir modelos/técnicas de estimativas adequados as MPEs de software. 

REQ 02. Listar e descrever os principais modelos/técnicas de estimativas de software. 

REQ 03. Apresentar como os modelos/técnicas de estimativas de software devem ser aplicados. 

REQ 04. Identificar critérios de escolha as quais características de MPEs cada modelo/técnica se 

adapta melhor. 

REQ 05. Estar alinhado aos modelos de melhoria de processo de software (CMMI, MPS.BR, 

ISO/IEC 15504) na parte de estimativas. 

REQ 06. Estar alinhado ao guia de gerenciamento de projetos PMBOK na parte de estimativas no 

contexto de desenvolvimento de Software. 

REQ 07. Apresentar templates, exemplos e ferramentas referentes ao processo de estimativas. 

REQ 08. Ser escrito em português. 

REQ 09. Estar disponível livremente para uso. 

Analisando a literatura existente, identificou-se que atualmente não existe guia que atenda a 

todos requisitos elencados (REQ 01 a 09). Neste sentido, são apresentados trabalhos relacionados 
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para verificar a sua possível contribuição para o desenvolvimento do guia proposto, bem como se 

fez a análise de acordo com os requisitos elencados para a realização de um guia destes. A natureza 

dos documentos apresentados contempla conteúdos mais abrangentes em gerência de projetos, 

inclusive metodologias ágeis, aplicações com modelos de melhoria de processo e específicos como 

estimativas de software. 

A. Software Project Management (HUGHES & COTTERELL, 1999) 

No livro Software Project Management (HUGHES & COTTERELL, 1999), os autores 

apresentam em um método e em linhas gerais uma introdução ao gerenciamento de projetos, uma 

revisão de planejamento de projetos, a monitoração e controle de projetos e o gerenciamento de 

pessoas e equipes. 

Uma visão geral do planejamento de projetos é apresentada, sugerindo um framework 

(chamado Step Wise) com passos que devem ser realizados nesta fase. Além disso, demonstra 

também algumas técnicas que podem ser utilizadas e como aplicá-las. As etapas destacadas são: 

selecionar o projeto, identificar objetivos e escopo de projetos, identificar infra-estrutura de projeto, 

analisar as características do projeto, identificar atividades e produtos do projeto, estimar esforço 

para cada atividade, identificar atividades de risco, alocar recursos, revisar o plano e por fim 

executar o plano (vide figura 2). 

No que se refere às estimativas dedicam um passo a estimativa de esforço e duração, 

explicando o que são estas atividades. Além disso, apresentam técnicas de estimativa de esforço 

(REQ. 02) como opinião de especialista e estimativa por analogia (vide Seção 2.2.1.1). 

Apesar do roteiro apresentado, o documento não demonstra detalhadamente como realizar 

tais atividades (REQ. 03) ou qualquer modelo/técnica que possa ser usado no processo de estimar 

(REQ. 02, 03). 

O guia não considera as características específicas das MPEs (REQ 01, 04) e não está 

alinhado a qualquer modelo de melhoria de processo de software (REQ 05) ou ao guia de 

gerenciamento de projeto PMBOK (REQ 06). 
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B. Integrated Project Management (HALL e JOHNSON, 2002) 

Hall e Johnson sugerem o gerenciamento de projeto integrado (IPM - Integrated Project 

Management) que segue os mesmos conceitos do PMBOK, acrescentando procedimentos que 

identificam como seguir as etapas sugeridas. Além disso, o gerente de projeto envolve todos que 

têm responsabilidade no projeto e nas tarefas de planejamento do projeto. 

Os autores sugerem que o gerenciamento de projeto integrado requer os seguintes processos:  

• Um gerente de projeto tecnicamente qualificado e que seja capaz de conduzir a equipe 

em um planejamento colaborativo e que assuma a responsabilidade pela manutenção do 

projeto.  

• Antes de seu início deve ser elaborada uma análise detalhada e precisa do que é 

necessário para completar o projeto.  

• Uma estrutura de mudança deve ser planejada antes que o projeto seja executado, com 

intuito de que ao ocorrem inevitáveis pedidos de alteração seja fácil redefini-los.  

• Antes de planejamento de projeto a viabilidade do ser abordada e definida. 

Para a estimativa de esforço, os autores utilizam o gráfico de Gantt para representá-la e 

monitorá-la. De acordo com Hall e Johnson (2002) para uma boa estimativa torna-se necessário 

saber que a inexatidão em uma estimativa pode prejudicar o planejamento e gerenciamento de 

projetos; assegurar-se que os membros do grupo de trabalho com maior conhecimento estejam 

participando do processo de estimar; e para uma estimativa nova ou experimental ter o auxílio de 2 

ou mais especialistas na atividade de estimativa. Como exemplos algumas figuras na elaboração do 

gráfico de Gantt são apresentados (REQ 07). 

O IPM não faz menção aos modelos de melhoria de processos (REQ 05), tão pouco ao guia 

PMBOK (REQ 06). Ao abordar estimativa de esforço não apresenta qualquer modelo/técnica de 

estimativa de software (REQ 02) ou templates (REQ 07) que possam ser usados nesta atividade. O 

guia também não demonstra qualquer relação com MPEs (REQ 01, 04). 
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C. Practical Insight into the CMMI (KASSE, 2004) 

A essência de cada uma das áreas do CMMI sem sua estrutura técnica é apresentada em 

Kasse (2004).  O livro preocupa-se em fornecer uma explicação e guiar a implementação do modelo 

CMMI. O texto aborda também os princípios da engenharia de software utilizados para criação do 

CMMI discutindo a abordagem orientada a negócios trazida neste modelo.  

O trabalho apresenta 5 capítulos referentes a gerência de projetos apresentando abordagens 

que pretendem auxiliar como gerenciar e controlar  por meio do planejamento de projetos, da gestão 

de riscos, da gestão da qualidade, da gestão de fornecedor e por meio da gestão de um projeto 

integrado. 

Quanto à fase de planejamento o texto pretende auxiliar no desenvolvimento deste que tem 

como objetivo estabelecer e manter planos que definem as atividades de cada parte envolvida no 

projeto e como estas afetam o projeto. Nesta fase, são detalhadas a descrição de escopo, a EAP e 

estimativa.  

No que se refere a atividade de realizar estimativas o esforço, a duração e o tamanho são 

abordados sem detalhamento, existindo apenas uma breve descrição destes e uma explicação 

sumária sobre a técnica Wideband Delphi (REQ 02, 03). Não há exemplos ou templates para 

auxiliar no direcionamento da execução desta atividade (REQ 07). 

O guia não se destina em específico a MPEs ou apresenta qualquer menção a este tipo de 

organização (REQ 01, 04). A forma em que está escrito direciona o trabalho a pessoas que tenham 

conhecimento prévio da área de gerenciamento de projetos e também ao modelo CMMI (REQ 05). 

D. Interpreting the CMMI: A Process Improvement Approach (KULPA e JOHNSON, 2003) 

A abordagem de Kulpa e Johnson (2003) descreve e discute a estrutura do CMMI com suas 

áreas de processo, apresentando desde os motivos que devem ser considerados para a escolha de sua 

utilização ao direcionamento de como aplicar o modelo em uma organização.  

No que se refere à área de planejamento, o trabalho apresenta as práticas genéricas 

referentes a esta área, bem como, a citação dos procedimentos que devem ser apresentados nesta 

fase. Alguns templates, como do plano de implantação e plano de ação, são mostrados, porém não 

há qualquer explicação da aplicação destes. Pode-se destacar um template para processo para a 
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previsão de desempenho baseado no esforço, sendo este estimado considerando os requisitos do 

sistema e a partir de dados históricos da organização.  

 O texto apresenta uma discussão sobre a adoção do CMMI em pequenas empresas, mas não 

demonstra como isto pode ser realizado ou referencia alguma maneira de adequação do modelo a 

empresas deste porte (REQ 01, 04, 05).  

Com relação a estimativas de software em específico esforço, duração e tamanho, são 

mencionadas no texto durante a explicação de gerência de projeto no CMMI e nas templates 

apresentadas para atendimentos as práticas genéricas e específicas do modelo.  

Não são apresentados modelos/técnicas referentes à estimativa de software (REQ 02,03). 

Por ser uma interpretação do CMMI não faz menção aos modelos MPS.BR e ISO/IEC 15504 (REQ 

05) e não apresenta preocupação em alinhamento ao guia de gerenciamento de projetos PMBOK 

(REQ 06) em se tratando de desenvolvimento de Software. 

O trabalho deve ser lido por pessoas que tenham conhecimento prévio sobre a área de 

gerenciamento de projetos e também do modelo CMMI considerando sua estrutura. 

E. How to run successful projects in Web time (O.CONNELL, 2000) 

O autor faz uma comparação entre a indústria de software e de filmes, em que vários são 

realizados simultaneamente ou em seqüência, afirmando que os dois produtos assemelham-se em 

sua forma de produção, principalmente no que se refere as estimativas, por serem produtos abstratos  

e diferentes dos manufaturados como uma televisão. Como a indústria de filme teve uma 

considerável melhora em estimativas os autores identificaram entre as fases de desenvolvimento 

deste produto (pré-produção, produção, e pós-produção) a pré-produção é a etapa em que se destina 

o maior tempo e dedicação. 

Desta forma, o trabalho além de apresentar idéias sobre o desenvolvimento de projetos na 

indústria de filme, destaca principalmente como escolher o projeto correto, demonstra como criar de 

plano de projeto, além de técnicas e ferramentas para esta atividade e por fim destaca a monitoração 

e controle do plano, ou seja, como executá-lo. 

Para o autor, as estimativas não são corretas em virtude dos objetivos do projeto não serem 

bem definidos, por isso concentra o conteúdo do trabalho em planejamento de projetos.  
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Apresenta discussão a respeito de estimativa de esforço em que sugere três fases: a criação 

de uma lista de tarefas, a criação de dependências entre estas e por fim determina o número de dias 

necessários para cada atividade considerando o número de horas de trabalho diário. Para ilustrar o 

sugerido, apresenta um exemplo e templates baseado em um escopo, identificando tarefas e o tempo 

previsto para execução de cada uma delas.  

Cabe destacar que embora este trabalho demonstre, por meio do exemplo, como o modelo 

deve ser aplicado contempla apenas estimativa de esforço (REQ 02, 03). Desta forma, não aborda 

estimativas de tamanho de software e duração de desenvolvimento de software. 

O material também não está direcionado a características das MPEs de software (REQ 01, 

04), não referencia os modelos de melhoria de processo (REQ 05) ou possui alinhamento ao guia de 

gerenciamento de projetos PMBOK (REQ 06).  

F. Software measurement and estimation: a practical approach (LAIRD e BRENNAM, 2006) 

Laird e Brennam (2006) apresentam uma abordagem prática para medição e estimativa de 

software. Em se tratando de medidas apresenta conceito e fundamentos e capítulos destinados a 

medidas de tamanho e complexidade, defeitos, confiabilidade de software, medidas financeira e 

métricas para gerenciamento.  

Um capítulo do livro é dedicado a estimativa de esforço apresentando definição e discussão 

sobre o tema, além de modelos e metodologias utilizados para estimativas de software juntamente 

com exemplos de aplicação (REQ 01, 02, 03, 07)   

No entanto, não demonstra para quais tipos de empresas seria mais interessante cada modelo 

e metodologia descrita. Também não relata se podem ser utilizados por organização de qualquer 

porte (REQ 01 e 04). 

Esta abordagem também não contempla alinhamento aos modelos de melhoria de processo 

de software e não está alinhado ao guia de gerenciamento de projetos PMBOK considerando o 

contexto de desenvolvimento de Software (REQ 05, 06). Destaca-se também que o texto pressupõe 

maturidade no que se refere ao conhecimento na área de gerência de projetos. 
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G. Agile Project Management with Scrum (SCHWABER, 2004) 

Este livro escrito pelo criador do Scrum contempla experiências do autor na aplicação deste 

processo, apresentando seus fracassos e sucessos no desenvolvimento de sistemas de software. O 

processo de desenvolvimento ágil Scrum destina-se a sistemas complexos em que normalmente 

existem requisitos voláteis e possuem um prazo de entrega curto. Neste caso, torna-se relevante a 

utilização de um processo que se adapte as características e necessidades do projeto que estará 

sendo desenvolvido.  

A essência do Scrum é apresentada neste guia, bem como os envolvidos no processo, seus 

papéis e atividades que devem ser executadas durante o desenvolvimento do projeto.  

O planejamento de projetos no livro é abordado em um capítulo em que apresenta esta 

atividade como sendo uma relação entre expectativas de usuários e equipe de desenvolvimento. O 

autor apresenta um estudo de caso para exemplificar, com pouca explicação teórica do tema. 

Em se tratando de estimativa de software percebe-se a sugestão em que a equipe deve 

atribuir tamanho a cada requisito especificado no projeto. Não há menção de outras técnicas (REQ 

02, 03) e também não são encontrados templates ou ferramentas para execução desta atividade 

(REQ 07). 

A empresa utilizada no caso apresentado é de grande porte e não há menção se este processo 

precisaria de alguma adaptação para aplicação em MPEs de software (REQ 01, 04). 

H. Radical Project Manager – (THOMSETT, 2002) 

Este livro aborda o gerenciamento de projeto adotando XP (eXtreme) advindo da 

experiência do autor na área e em projetos em empresas de setores diversificados. Divide-se em três 

partes em que a primeira se destina a definições iniciais abordando um novo ambiente de projeto, a 

evolução da gerência de projetos e conceitos de eXtreme. Na parte 2 o autor discute sobre as 

ferramentas utilizadas no XP como planejamento participativo e técnicas utilizadas para 

planejamento e controle. Recursos adicionais são apresentados na parte 3 do livro, como dicas, 

ferramentas avançadas e questões relacionadas ( negociação, comunicação e ética). 

Quanto a área de planejamento há um explanação de como esta é compreendida no eXtreme 

envolvendo 10 fases: definição de escopo, stakeholds, objetivos e projetos relacionados, análise e 
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desenvolvimento de cenários de valor agregado e os benefícios realização, definição de requisitos 

de qualidade de produto, seleção de estratégias de desenvolvimento de projeto, análise de riscos do 

projeto e desenvolvimento de um plano de gerenciamento destes, definição de uma lista de tarefas, 

estimativa de tarefas, desenvolvimento de um cronograma de projeto ou plano de execução, 

alocação de pessoal, desenvolver custo e retorno de investimento do projeto. 

No que se refere a estimativas o texto apresenta um subcapítulo referente a estimativa de 

atividades.  Alguns fundamentos da estimativa participativa são apresentados, sendo mencionadas 

técnicas de estimativa como Wideband Delphi e pontos por função em que há uma breve descrição 

de como deve ser realizada (REQ 02 e 03). 

No entanto, o livro sugere um processo de estimativa baseada no conceito de wideband 

Delphi em equipe, em que se necessita de ao mínimo 3 especialistas. Os passos sugeridos são nove: 

• Troca de informações: os membros da equipe e as partes interessadas devem receber 

informações relevantes sobre o projeto como o plano de negócios e exigências de qualidade. 

• Revisão de riscos do projeto: os participantes devem realizar um procedimento formal de 

avaliação dos riscos. 

• Revisão da EAP: Rever e refinar a EAP ou fase ou release que estará sendo estimada.  

• Estimação individual: cada integrante individualmente estima cada tarefa ou atividade 

utilizando a análise da sensibilidade para proporcionar uma melhor caso, caso provável, e o 

pior caso.  

• Revisão de estimativas: estas são escritas em um quadro branco ou em espaço público e 

agrupadas em três faixas.  

• Análise Delphi: participantes discutem as várias hipóteses e questões consideradas quando 

elaboraram as estimativas.  

• Ajuste de estimativas: se houver necessidade, as diferentes estimativas são ajustados com 

base na discussão da equipe.  

• Descartar insignificantes: Cada série é obtida com outriders descartados.  
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• Checar os resultados finais: antes da publicação das estimativas os resultados finais são 

analisados e discutidos novamente. 

O texto sobre estimativas também apresenta uma discussão a respeito do processo proposto 

e apresenta exemplo de sua aplicação por meio de um estudo de caso (REQ 07). 

Não há especificidade as MPEs (REQ 01, 04), não apresenta referência aos modelos de 

melhoria de processo adotados nesta dissertação (REQ 05) tão pouco possui alinhamento ao guia de 

gerenciamento de projetos PMBOK (REQ 06). 

I. Practical software estimation: function point methods for insourced and outsourced 

projects (Parthasarathy, 2007) 

O livro apresenta dois capítulos que introduzem a atividade de estimativa a fim de detalhar 

características e aspectos básicos para que o processo de estimar possa ser realizado 

adequadamente. O primeiro pode-se obter informações sobre parâmetros necessários a uma boa 

estimativa cita-se escopo, ambiente de trabalho, ferramenta e aprendizagens anteriores; 

especificamente sobre estimativa de projeto de software, a importância de estimar e ainda quem 

participa do processo. 

O Capítulo 2 detalha as regras de estimativa em projeto de software, neste sentido aborda a 

atividade de estimativa contemplada no gerenciamento de projeto descrevendo os aspectos 

relevantes a serem considerados. Apresenta as fases de projeto de software: aprovação, contrato e 

execução do projeto. Discute também os parâmetros que fazem parte da estimativa destacando 

tamanho, esforço e custo. 

A abordagem do livro especifica a técnica de analise de pontos de função explicando 

detalhadamente cada passo para a realização desta de acordo com o IFPUG. Além das explicações 

de cada tarefa para realizar estimativa usando FPA (Function Points Analisy), apresenta exemplos 

de como aplicar a técnica considerando cada uma de suas etapas (REQ 01, 02 em parte). 

O livro também apresenta uma breve abordagem de outras técnicas considerando a 

abordagem heurística e a paramétrica (REQ 01 e 02 em parte). Por fim, apresenta estudos de caso 

aplicando passo a passo as atividades para realização da técnica de análise por pontos de função. 
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São apresentados templates para a aplicação da técnica de análise de pontos de função que é 

o objeto do livro (REQ 03 e 07 em parte). 

Os requisitos relacionados às MPEs de software não são considerados na descrição dos 

aspectos relacionados a estimativas abordados no livro (REQ 04). Também não há menção dos 

modelos de melhoria de software CMMI, MPS.BR, ISO/IEC 15504) na parte de estimativas, o 

mesmo ocorrendo com o guia de gerenciamento de projetos PMBOK.(REQ 05 e 06). 

Os requisitos 08 e 09 não são atendidos considerando as características do material 

pesquisado aprofundamento em uma técnica de estimativa, escrito em inglês e ser um livro que 

deve ser adquirido em empresas comerciais específicas. 

J. Agile estimating and planning (COHN, 2006) 

O guia apresenta capítulos que discutem sobre planejamento de projetos, incluindo a 

aspectos relacionados à proposta de realizá-lo, o que levam estes a serem falhos, e por fim a 

abordagem ágil para esta área. Abrange também as atividades de agendamento, comunicação e 

monitoração na fase de planejamento. 

Quanto a estimativa de software em modelos ágeis há cinco capítulos destinados a atividade 

contemplando estimativa de tamanho e esforço, técnicas ágeis para estimativa como planning poker 

e aspectos relacionados a re-estimativa. Há uma argumentação considerável sobre as estórias 

abordadas nas técnicas de estimativas em modelos ágeis.  

Pelo que se percebe o livro é destinado a modelo de processo ágeis especificamente, não 

fazendo menção explicitamente a MPES de software (REQ 01 e 04). No entanto, o livro destaca 5 

capítulos destinado a conteúdos sobre estimativas de software voltadas a modelos de processo ágeis 

(REQ 01, 02, 03, 04 em parte ) que são possíveis de serem aplicados em MPEs de software. 

Não há preocupação em estar alinhado aos modelos de melhoria de processo de software 

(CMMI, MPS.BR, ISO/IEC 15504) na parte de estimativas, nem tão pouco ao guia de 

gerenciamento de projetos PMBOK. 

A descrição do conteúdo para seu intuito se dá de forma clara e explicativa enfocando 

modelos de processos ágeis. O livro é em inglês não atendendo ao requisito REQ 08 e também não 
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está disponível para uso sendo comercializado em empresa especializadas não estando a contento 

do requisito REQ 09. 

4.1 DISCUSSÃO DOS GUIAS PESQUISADOS 

No Quadro 17 apresenta-se comparativo entre os guias pesquisados considerando os 

objetivos do trabalho e os requisitos elencados para o guia proposto no início deste capítulo. A 

análise contemplou 3 alternativas de atendimento aos requisitos elencados totalmente Atendido (☺), 

Parcialmente atendimento (�) e Não Atendido (�). 

Requisitos 

Guias 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 

A � ☺ � � � � � � � 
B � � � � � � � � � 
C � � � � � � � � � 
D � � � � � � � � � 
E � � � � � � � � � 
F � � � � � � � � � 
G � � � � � � � � � 
H � � � � � � � � � 
I � � � � � � � � � 
J � � � � � � � � � 

Quadro 17 - Comparação entre os guias pesquisados e os requisitos do guia proposto 

 

Pode-se perceber nos trabalhos abordados a falta de atendimento de requisitos desejados no 

guia foco desta pesquisa. Com relação ao direcionamento a MPEs quase não é considerado na 

maioria destes, apenas um deles discute sobre empresas com este porte e os outros têm ligação 

superficial por apresentarem técnicas cabíveis. 

Com relação à descrição e apresentação das técnicas apenas um dos guias faz por completo 

a citação da maior parte destas, porém não há um detalhamento necessário. Há na maioria dos guias 

comentário sobre modelos e/ou técnicas, mas não contemplam todos os possíveis as MPEs. 

O alinhamento aos modelos de melhoria de processo de software (CMMI, MPS.BR, 

ISO/IEC 15504) na parte de estimativas não são considerados na maioria do guias, e quando são 

citados apenas um destes é considerado. Com relação ao guia PMBOK nenhum dos conteúdos 

pesquisados demonstra alinhamento ao guia em questão. 
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Há maioria dos trabalhos pesquisados apresentava um dos itens constantes no requisito 07 

cita-se templates, exemplos e ferramentas referentes ao processo de estimativas. Contudo, o 

encontro de todos estes atributos em um mesmo guia não foi possível de visualizar. 

Nem todos os guias apresentavam um linguajar e conteúdo adequados a compreensão de 

pessoas com um nível inicial de conhecimento na área de melhoria de processo e de gerência de 

projetos. 

Os trabalhos pesquisados são todos escritos em inglês e não apresentam versões em 

português e também a maioria deles não está disponível livremente para uso. 

 



5  DESENVOLVIMENTO DO GUIA 

Neste capitulo será descrito o processo de desenvolvido, considerando os documentos 

norteadores, assim como as pesquisas que fizeram parte de sua constituição. A estrutura do guia 

será apresentada, assim como uma explicação sobre os capítulos que compõem o guia de estimativa 

de software. As demonstrações dos capítulos 4, 5, 6, 7 e 9 são extrações do que consta no guia e o 

capítulo 8 apresenta um resumo das ferramentas selecionadas e destacadas no guia.  

Cabe destacar que o guia estará na forma de relatório técnico do Programa de Mestrado em 

Computação Aplicada, contido em CD e disponibilizado junto com a dissertação. Desta forma, cada 

item apresentado neste capítulo com relação ao guia pode ser encontrado em maior detalhamento no 

referido relatório. 

5.1 DESCRIÇÃO 

A dissertação contempla o desenvolvimento de um guia para micro e pequenas empresas de 

software para a área de planejamento de projetos, em específico, estimativa de esforço e duração de 

atividades, bem como tamanho. A estrutura do guia tem como referência o PMBOK (PMI, 2004) e 

está alinhada as propostas dos modelos de melhoria de qualidade CMMI-Dev (SEI, 2006), MPS.BR 

v. 1.2 (SOFTEX, 2007) e ISO/IEC 15504, considerando as técnicas de estimativas. 

Cabe ressaltar, que no contexto deste trabalho um guia é compreendido como um 

documento estruturado que contém conteúdos incluindo técnicas, templates, exemplos e 

ferramentas voltados a determinado assunto que possam auxiliar na implantação de determinado 

processo, neste caso, estimativa de software. Além disso, o guia pretende a atender modelos de 

melhoria de processo de software e estar em consonância com documentos norteados da área. 

A Figura 10 ilustra como ocorreu o processo de desenvolvimento do guia de estimativa de 

software proposto nesta dissertação. 
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Figura 10 - Estrutura de desenvolvimento do guia 

Por ser o guia de gerenciamento de projeto mais utilizado na atualidade, este projeto está 

baseado no modelo de planejamento de projeto, em específico as atividades de estimativa 

apresentadas no PMBOK (2004). O guia de estimativas foi implementado, apresentando uma 

seqüência de passos baseado nas características das MPEs considerando qual técnica seria mais 

apropriada, e atendendo as expectativas dos modelos e da norma de qualidade e produtividade de 

software. Para tanto, tornou-se necessário a apresentação no guia de uma descrição das técnicas de 

estimativas consideradas, bem como sua adequação as MPEs de software. 

As definições de relacionamento entre as MPEs de software, os modelos/técnicas de 

estimativa, o PMBOK e os métodos de qualidade e produtividade de software foram realizadas com 

base na literatura, relatórios de experiências e aplicações de tais técnicas e ferramentas em empresa 

deste porte. 
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A estrutura do guia desenvolvida é apresentada na Figura 11, contemplando seus capítulos e 

os referidos conteúdos abordados. 

 

Figura 11 - Estrutura do Guia em capítulos 

Como observado na Figura 11 os tópicos que compõem o sumário do guia em construção 

são assim definidos:  

• Capítulo 1 - Introdução: uma apresentação definindo a quem este se destina, também o 

que se espera do guia, assim como uma explicação sobre sua aplicação.  

• Capítulo 2 – Conceitos Básicos: aborda um referencial teórico envolvendo 

gerenciamento de projetos, planejamento e estimativas voltados ao desenvolvimento de 

software. 

• Capítulo 3 – Documentos norteadores: descrição da atividade de estimativa com seus 

requisitos mínimos em cada documento norteador: guia PMBOK e modelos de melhoria 

de processo já ressaltados neste projeto CMMI / MPS.BR / ISO/ IEC 15504. 

• Capitulo 4 - Processo genérico: apresentação de uma forma genérica de como realizar a 

atividade de estimar utilizando o guia desenvolvido. São destacadas atividades 
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predecessoras comuns a todas as técnicas e modelos de estimativas considerados no 

guia. 

• Capítulo 5 - Técnicas/modelos de estimativa: apresentação de técnicas e modelos 

considerados para estimativa dos parâmetros abordados (tamanho, esforço e duração). 

Para cada técnica/modelo são descritos: conceitos destes; parâmetros (tamanho, esforço 

e duração) que o modelo/técnica pode estimar; em qual ocasião deve ser utilizado; como 

realizar a aplicação do modelo/técnica; e outras referências referente ao que está sendo 

descrito além do guia. 

• Capítulo 6 - Templates: modelos documentos que podem auxiliar no processo de realizar 

estimativas de software.  

• Capítulo 7 - Exemplos: demonstração de aplicação de cada uma das técnicas/modelos e 

templates apresentados no capítulo 5.  

• Capítulo 8 - Ferramentas: apresentar características e aplicação de ferramentas com 

funcionalidades que atendam as necessidades dos colaboradores das MPEs de software. 

• Capítulo 9 – Conformidade – documentos norteadores: apresenta-se neste capítulo  uma 

avaliação de conformidade que apresenta características do guia criado e sua relação 

com o guia PMBOK, além da relação entre os modelos de melhoria de processo e o guia 

de estimativas. 

Este trabalho fornece um guia de estimativas de software considerando esforço e duração de 

atividades e tamanho de software. Tal guia tem como base o PMBOK (PMI, 2004) e está alinhado 

as normas e modelos de qualidade e produtividade de software. Técnicas de estimativas também são 

consideradas e todo o guia considera características das MPEs de software.  

Espera-se com este trabalho auxiliar as MPEs na definição de estimativas, visto que o guia 

está adequado a realidade das empresas deste porte. 

Os capítulos 1, 2 e 3 que contemplam respectivamente, introdução ao guia, conceitos 

básicos relacionados a estimativas e documentos norteadores não serão detalhados, pois destinam-se 
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a apresentar conteúdo de embasamento para utilização das atividades mais especificas do processo 

de estimar. 

No entanto, os capítulos 4 a 9 possuem conteúdos que norteiam a aplicação do guia e por 

este motivo serão apresentados em detalhes contemplando em vários momentos cópias literais do 

guia para demonstração do que foi desenvolvido.  

5.2 PROCESSO GENÉRICO 

Em um guia, a padronização de processos facilita a sua aplicação pelos usuários potenciais, 

uma vez que contribui para identificação da forma em que está constituído. Neste sentido, a Figura 

12 apresenta o processo genérico com atividades necessárias para que se possa executar uma das 

técnicas apresentadas no guia e em consonância com o PMBOK e os modelos de melhoria de 

processo que fazem parte do contexto deste trabalho. 

 
 

 
 
 
 

Figura 12 - Processo genérico para estimar 

Inicialmente cabe destacar que as atividades de entrada podem ou não serem necessárias 

dependendo do modelo/técnica de estimativa adotado para realizar o processo de estimativa descrito 

na Figura 12. 

A definição do escopo é uma fase destacada no planejamento que se dedica a apresentar o 

que se deseja do projeto a ser desenvolvido. No PMBOK o planejamento do escopo de projeto e 

definição de escopo são atividades predecessoras a de estimar.  

Gerenciamento do Processo de Estimar 
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Outra atividade necessária antes do processo de estimar é a criação da EAP, ou seja, 

organizar o escopo total do projeto por meio da divisão do projeto em componentes de trabalho 

menores. Esta atividade no PMBOK está na seqüência das atividades de planejamento e definição 

de escopo.  

No CMMI-DEV prática específica 1.1 define os aspectos apresentados planejamento e 

definição de escopo e a criação da EAP. No MPS.BR o resultado esperado 1 (GPR 1) requisita que 

se tenha uma definição do escopo do trabalho constituída e sugere a representação do escopo por 

meio de EAP. Da mesma forma a ISO/IEC 15504 define como prática base 1 a definição do escopo 

do trabalho. 

Seguindo o processo genérico, os estimadores devem definir quais os parâmetros de projeto 

serão estimados. No caso deste guia os parâmetros suportados são tamanho, esforço e duração e são 

pré-requisitos para que se possa escolher a técnica mais apropriada.  

 A atividade de aplicação de modelo/técnica tem como pré-requisito além do(s) parâmetro(s) 

desejado(s), a decisão pelo uso de um ou mais modelos/técnicas no guia. Para auxiliar nesta 

atividade na explicitação de como aplicar modelos/técnicas tem-se o critério utilização, em que se 

descrevem informações necessárias a uma MPE para que determinado modelo/técnica do guia seja 

utilizado.  

Aplicar o(s) método(s)/técnica(s) selecionados é a próxima atividade a ser realizada de 

acordo com o processo apresentado. A explicação de como aplicá-los possui um capítulo especifico 

no guia em que todos os modelos/técnicas sugeridos são apresentados passo a passo com intuito de 

auxiliar e facilitar a aplicação do(s) modelos(s)/técnica(s) selecionado(s). 

Após a execução do modelo/técnica de estimativa torna-se relevante documentar todas as 

atividades realizadas durante o processo. Isso porque muitas técnicas requerem dados históricos, 

além de que se torna um conjunto de informações interessante para empresa, considerando 

principalmente a exigências dos modelos de melhoria de processo de software ao qual este guia está 

alinhado. 

A saída do processo de estimar refere-se ao fornecimento das estimativas realizadas para os 

parâmetros definidos inicialmente. Com a obtenção destas pode-se dizer que o processo foi 

realizado adequadamente apresentando os resultados de interesse da MPE. 
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A atividade de gerenciamento do processo de estimar pressupõe que toda esta atividade seja 

gerenciada desde o planejamento ao monitoração e controle, durante todo o processo de estimar. O 

intuito é que se chegue ao objetivo desejado sem que problemas ocorram no decorrer do processo e 

não sejam sanados e corrigidos.  

As atividades consideradas ao gerenciamento do processo de estimar possuem como base o 

CMMI-DEV com o objetivo genérico 2 e suas práticas genéricas; o atributo de processo 2.1 do 

MPS.BR e os referidos resultados esperados; e as práticas genéricas do atributo de processo 2.1 da 

ISO/IEC 15504. Serão consideradas as atividades de planejar, monitorar e controlar. 

A atividade de PLANEJAR envolve a realização de um planejamento do processo de 

estimar, sendo crucial a definição dos objetivos pretendidos com a aplicação deste processo. O 

planejamento prevê um plano documentado apresentando de que forma a execução do processo 

definido deve ser realizado. Serão considerados no planejamento: 

•  Identificação e levantamento dos recursos que participarão deste processo e estes 

devem ser documentados. Estes recursos podem ser humanos, ferramentas, templates 

necessários a execução de determinada técnica de estimativa, como por exemplo, no 

caso do planning poker, as cartas utilizadas em sua aplicação devem ser 

consideradas. 

• A definição de responsabilidade dos recursos humanos selecionados para o 

processo deve ser identificada, garantindo que as atividades pertinentes a tarefa de 

estimar serão executadas. Quem participará do processo como estimador ou quem 

estará como coordenador dependendo do modelo/técnica selecionada. 

• Identificação da capacitação dos recursos humanos que participarão do processo 

de estimar. O levantamento das necessidades dos envolvidos, como por exemplo, 

caso não conheçam o modelo/técnica definido devem ter um tempo para realizar 

leitura da aplicação deste no guias, por exemplo. 

• Definição de estratégias para a comunicação entre os stakeholders (que são as partes 

envolvidas com o processo). No processo de estimar esta atividade torna-se crucial 

para que seja possível envolver as partes que tenham interesse na realização da 

estimativa. Como exemplo, cita-se a marcação de encontros para realização do 
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processo de estimar e ainda pode-se definir que tal reunião será realizada por meio 

eletrônico como email ou intranet. 

A monitoração e controle devem ser realizados durante todo o processo de estimativa 

objetivando realizar um acompanhamento do que foi planejado. Neste caso, cabe realizar a 

observação nas atividades definidas e contidas no documento em que consta o planejamento cita-se 

identificação e definição de recursos, definição de responsabilidades aos recursos selecionados, 

além de identificação de suas habilidades para realização da tarefa de estimar, e ainda viabilizar a 

comunicação durante a execução do processo. 

Além disso, torna-se necessário a realização de um controle eficaz do que foi planejado e o 

que está sendo executado para identificações de desvios entre o plano e o que está sendo 

desenvolvido pela equipe que participa do processo de estimativa. Havendo contradições medidas 

corretivas devem ser aplicadas para que se chegue ao final do processo e o objetivo seja almejado. 

No caso, de objetivos desenhados e não alcançados estes devem ser analisados e medidas 

que tenham como intuito chegar ao desejado devem ser tomadas, algumas podem ser:  

• A revisão do plano é aconselhável buscando corrigi-lo e adequá-lo para a forma como 

a empresa trabalha.  

• Rever os recursos como ferramentas, guias, exemplos e templates utilizados para 

identificar se estão auxiliando no processo de estimar. 

• No caso dos recursos humanos não estarem correspondendo, pode-se investir na 

identificação de suas dificuldades, verificando se o que recebeu como capacitação foi 

suficiente. Assim como a mudança de sua responsabilidade no contexto do que está 

sendo executado, e ainda envolvê-los mais no desenvolvimento da atividade. 

• Falhas na comunicação implicam na revisão do que foi definido no documento do 

planejamento, assim como ocorrência de comunicação entre os envolvidos com 

menor espaço de tempo podem auxiliar no processo. 
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5.3 MODELOS E TÉCNICAS DE ESTIMATIVAS 

Os modelos e técnicas selecionados para compor o guia seguem critérios referentes a 

técnicas/modelo mais utilizados e citados nas referências, caracterização das MPEs e sugeridos pelo 

PMBOK. 

Além das abordagens bottom-up, top-down e paramétrica, os seguintes modelos e técnicas 

são destacados no guia: 

• Analogia; 

• Opinião especializada; 

• PERT; 

• Wideband Delphi; 

• Análise por ponto de função; 

• Análise por ponto de casos de uso; 

• COCOMO II; e 

• Linhas de código. 

Por se tratar de um guia uma padronização foi utilizada para a descrição/aplicação das 

técnicas destacadas como opção para disciplinar e orientar o usuário desta ferramenta.  

Para cada um dos modelos/técnicas apresentados destacam-se os seguintes itens: o que é – 

referindo-se ao conceito do modelo/técnica e suas características; parâmetros estimados – cujo 

objeto é a definição de qual(is) parâmetro(s) podem ser estimados utilizando o modelo/técnica em 

questão considerando o objetivo deste estudo: tamanho, esforço e duração; utilização – em que se 

descreve qual situação seria mais adequado utilizar aquele modelo/técnica; e como utilizar – item 

que apresenta passo a passo como se deve aplicar o modelo/técnica discutido. 

Para ilustrar como o os modelos/técnicas são descritos no guia, a técnica de estimativa de 

três pontos ou PERT (Program evaluation and Review Technique) será apresentada a seguir 

conforme está no guia. Cabe destacar que se parte do pressuposto que o processo genérico para 
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estimativa de software está sendo considerado quando da leitura do conteúdo referente ao 

modelo/técnica. 

Estimativa de três pontos ou PERT (Program evaluation and Review Technique) 

O que é: esta técnica baseia-se em três tipos de estimativas para apresentar um resultado 

mais próximo possível do desejado, sendo estas (PMI, 2004; HUGHES & COTTERELL, 2006):  

• estimativa mais provável (M) que prevê expectativas realistas para a estimativa, ou 

seja, espera-se que apresente os resultados em circunstancias normais;  

• melhor caso possível é focado na estimativa otimista (O), consideram-se condições 

favoráveis e estima-se o menor tempo em que se pode realizar determinada 

atividade;  

• estimativa pessimista (P) que visualiza o pior caso para a estimativa, ou seja, 

considerar todas as circunstâncias eventualidades que possam prejudicar o 

desenvolvimento do projeto. 

Utilização: esta técnica exige do estimador algum tipo de experiência em desenvolvimento 

de software para indicar os tipos de estimativas possíveis. Embora uma empresa seja recém criada 

se tiver profissionais que já tenham trabalhado em algum projeto de software será possível utilizá-

la. Obviamente, quanto mais experiência dos especialistas e programadores, maior será a precisão 

das estimativas. 

Parâmetros estimados: tamanho, esforço e duração. 

Como utilizar: a estimativa PERT combina as três estimativas previstas O, M e P, da forma 

como é apresentada a seguir na aplicação de fórmulas. 

1. Estimar para o(s) parâmetro(s) selecionado(s) as estimativas: Otimista (O), Mais 

provável (M), Pior caso possível (P). Para cada parâmetro definir o tipo de estimativa  

2. Aplicar a fórmula apresentada na Equação 3 obtendo a estimativa considerando as 

variáveis necessárias a execução da técnica PERT. Na equação T é a média para a 

estimativa. 
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T = (O + 4M + P)/6 

Equação 24- Fórmula PERT 

3. Calcular o desvio padrão através da fórmula apresentada na equação 4 

DesvPad = (P – O)/6 

Equação 25 - Fórmula desvio padrão 

i. Quanto maior for o desvio padrão obtido, significa que há um grande intervalo 

entre o previsto nas estimativas Otimista e Pessimista. O que se deseja é que o 

resultado de DesvPad seja pequeno, pois indica que as estimativas apontadas 

inicialmente estavam adequadas.  

5.4 TEMPLATES 

Baseado na descrição dos modelos/técnicas descritos no guia sugere-se templates que tem 

como intuito auxiliar no processo de estimativa de software e aplicação do guia. Neste sentido, para 

cada modelo/técnica individualmente serão apresentados templates mais adequados a sua aplicação. 

Para a criação dos templates foram utilizados softwares aplicativos como processador de 

texto e planilha eletrônica, bem como, far-se-á uso de já existentes possíveis de serem aplicados 

junto ao guia produzido. 

O template criado para a técnica PERT apresentada anteriormente for criado em Microsoft 

Excel (2007) utilizando fórmulas da planilha para facilitar a realização dos cálculos que precisam 

ser realizados na execução da referida técnica. A Figura 13 apresenta o template criado. 

 

 

 

 



 

 122

Parâmetro 

estimado  

Responsável 

pela estimativa    

      

Atividades/Projeto Otimista (O) 
 Mais provável 

(M)  

Pior caso possível 

(P) 
T 

Desvio 

Padrão 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

Figura 13 - Template para execução da técnica Pert. 

Nas colunas T e Desvio Padrão constam as fórmulas apresentadas nas equações 20 e 21 

respectivamente, conforme regras lógicas do software de planilha eletrônica Microsoft Excel. 

5.5 EXEMPLOS  

O objetivo dos exemplos é a comprovação e demonstração de utilização dos 

modelos/técnicas que compõem o guia, bem como dos templates sugeridos. Este tópico no guia foi 

criado considerando que a partir da descrição de um caso de um projeto de software a ser 

desenvolvido as modelos/técnicas são executadas de acordo com os passos descritos no capítulo de 

apresentação dos modelos/técnicas e utilizando os templates do referido capítulo. 

Neste sentido, para criar os exemplos de aplicação dos modelos/técnicas e templates 

utilizou-se um caso fictício elaborado pelo LQPS (LQPS, 2008).  

O contexto é uma pequena empresa de software com cinco anos de existência e que possui 

como produto um sistema de software customizável para controle de empréstimos em vídeo-

locadora. A empresa percebeu que hoje tem sérios problemas com o cumprimento dos prazos e 

orçamento previstos. O desafio é estimar tamanho, esforço e duração, considerando a possibilidade 

de cada técnica, para um novo contrato que além das funcionalidades básicas já disponíveis desejam 

mais duas funcionalidades. 
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Para a aplicação dos métodos e técnicas de estimativas em projetos de software serão 

consideradas as seguintes atividades: 

1. Cadastro de clientes; 

2. Cadastro de filmes; 

3. Controle de empréstimo e devolução; 

4. Consulta de filmes por título e/ou categoria (ação, infantil, etc.) via web para qualquer 

interessado; e 

5. Reserva de filmes via web para os clientes já cadastrados na vídeo-locadora. O cliente já 

cadastrado (o cadastro continua somente possível pelo módulo cliente/servidor instalado 

na vídeo-locadora) pode reservar filmes via web (a reserva é mantida por 24 horas).  

Neste caso aplicando a técnica PERT de acordo com o modelo genérico escopo e EAP já 

estão prontos por serem entradas para execução do processo de estimativa.  

Nas atividades do processo genérico na seqüência tem-se a seleção de parâmetro(s) para 

estimar, no exemplo, o selecionado foi duração.  A próxima atividade é executar o modelo/técnica 

de estimativa mais adequado ou adotado pela empresa. 

Desta forma, a técnica PERT será aplicada conforme passos descritos no item 6.3: 

Passo 1 - Estimar para o(s) parâmetro(s) selecionado(s) as estimativas: Otimista (O), Mais 

provável (M), Pior caso possível (P). Para cada parâmetro definir o tipo de estimativa. Esta tarefa 

foi realizada utilizando o template apresentado, conforme Figura 14. 
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Parâmetro estimado: 
Duração 

dias  

Responsável pela 

estimativa: 

    

Atividade/Projeto 
Otimista 

(O) 
 Mais provável 

(M)  

Pior caso possível 

(P) 

1 3 5 10 

2 3 5 10 

3 5 8 15 

4 10 15 30 

5 30 40 60 

Figura 14 - Template PERT: calculo das estimativas O, M, P 

Passo 2 - Aplicar a fórmula apresentada na Equação 20 obtendo a estimativa considerando 

as variáveis necessárias a execução da técnica PERT. Na equação T é a média para a estimativa. 

Como o template foi criado na planilha eletrônica esta tarefa é realizada automaticamente quando os 

dados são digitados (Figura 15). 

 

Parâmetro estimado: 
Duração 

dias  

Responsável pela 

estimativa: 
  

     

Atividade/Projeto 
Otimista 

(O) 
 Mais provável 

(M)  

Pior caso possível 

(P) 
T 

1 3 5 10 5,50 

2 3 5 10 5,50 

3 5 8 15 8,67 

4 10 15 30 16,67 

5 30 40 60 41,67 

Figura 15 - Template Pert: Cálculo da duração esperada 

Passo 3 - Calcular o desvio padrão através da fórmula apresentada na equação 21. O desvio 

padrão é utilizado para verificar o intervalo entre as estimativas (O, M e P). Deseja-se que este seja 

pequeno, por indicar que as estimativas apontadas inicialmente estavam adequadas. Da mesma 

forma, o cálculo já consta no template apresentado e o resultado desta tarefa aparece à medida que 

as estimativas são digitadas (Figura 16). 
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Parâmetro estimado: 
Duração 

dias  

Responsável pela 

estimativa: 
Emanuela 

      

Atividade/Projeto 
Otimista 

(O) 
 Mais provável 

(M)  

Pior caso possível 

(P) 
T 

Desvio 

Padrão 

1 3 5 10 5,50 1,17 

2 3 5 10 5,50 1,17 

3 5 8 15 8,67 1,67 

4 10 15 30 16,67 3,33 

5 30 40 60 41,67 5,00 

Figura 16 - Template PERT: cálculo do desvio padrão 

5.6 FERRAMENTAS  

O objetivo deste tópico no guia é de analisar ferramentas utilizadas para o gerenciamento de 

projetos, em face das várias atividades envolvidas nesta área e da necessidade de armazenar dados e 

informações referentes aos diferentes projetos executados pela empresas de desenvolvimento de 

software. Em específico no que tange ao planejamento de projeto pretende-se verificar aspectos 

relevantes a estimativa de esforço, duração e tamanho existentes nas ferramentas e que possam 

contribuir a sua obtenção. 

Neste sentido, esta avaliação foi realizada considerando os modelos e técnicas de 

estimativas abordados no guia, nas características destacadas das MPEs de software, além de 

verificar as exigências apresentadas nos modelos de melhoria de processo e no PMBOK. 

 Estas ferramentas foram analisadas para que sejam indicadas como tecnologia de apoio a 

realização das estimativas de esforço, duração e tamanho no guia. Assim, tornou-se necessário 

conhecer suas características e quais funcionalidades destas ferramentas podem colaborar com o 

processo de estimativa desejado. 

Para a análise foram elencados requisitos com base nas características das MPEs e nas 

atividades necessárias ao processo de estimar observados no guia PMBOK e nos modelos de 

melhoria de processo.  

REQ 01. Permitir o registro da definição de escopo do projeto: para realização das estimativas 

torna-se necessário aos estimadores conhecerem dados do projeto.  
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REQ 02. Permite refinar escopo: o detalhamento do projeto é importante para que as tarefas 

possam ser estimadas. Por exemplo, por meio do uso de EAP. 

REQ 03. Possuir técnica para estimativas de tamanho: identificar se a ferramenta apresenta alguma 

técnica para esta atividade e qual seria esta e suas características. 

REQ 04. Possuir técnica para estimativas de esforço: identificar se a ferramenta apresenta alguma 

técnica para esta atividade e qual seria esta e suas características. 

REQ 05. Possuir técnica para estimativas de duração: identificar se a ferramenta apresenta alguma 

técnica para esta atividade e qual seria esta e suas características. 

REQ 06. Permitir o registro das estimativas de tamanho: independente da ferramenta possuir uma 

técnica de estimativa, verificar se permite o armazenamento dos processos de estimativa 

de tamanho realizados pelos estimadores. 

REQ 07. Permitir o registro das estimativas de esforço: independente da ferramenta possuir uma 

técnica de estimativa, verificar se permite o armazenamento dos processos de estimativa 

de esforço realizados pelos estimadores. 

REQ 08. Permitir o registro das estimativas de duração: independente da ferramenta possuir uma 

técnica de estimativa, verificar se permite o armazenamento dos processos de estimativa 

de duração realizados pelos estimadores. 

REQ 09. Permitir a elaboração do cronograma do projeto: além de identificar se ferramenta provê 

esta atividade, verificar como faz isso, por exemplo, diagramas de rede. 

REQ 010. Ser acessível às MPEs de software: verificar se o acesso desta ferramenta é possível 

financeiramente as MPEs. 

REQ 011.  Possuir visualização gráfica: apresentar os dados de uma forma que facilite a 

visualização e que facilite a utilização da ferramenta.  

REQ 012. Registro de dados históricos: permitir o armazenamento, a consulta, inclusive por meio 

de relatório de dados históricos referentes aos processos de estimativa de vários projetos. 

REQ 013.  Aderência ao PMBOK e/ou modelos de melhoria. 
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REQ 014.  Apresentar versão em português; 

Foram selecionadas 5 ferramentas para análise, sendo 3 para gerenciamento de projetos e 2 

específicas para estimativas de software e 1 ferramenta genérica.  

Os critérios para seleção das ferramentas foram: a utilização da ferramenta pelas empresas, o 

software Microsoft Project é a ferramenta utilizada por 47% das empresas de tecnologia da 

informação (PMI, 2007); apresentação da característica de ser open source, o software selecionado 

foi o DotProject  por ser um dos mais populares observando o número de downloads realizados 

(SOURCEFORGE); desenvolvida na região de Florianópolis, o JEXPCHANNEL é desenvolvido 

pela empresa JExpets Tecnologia com sede em Florianópolis; ferramentas com aplicação de 

diferentes modelos/técnicas de estimativas: USC – COCOMO II e COSTAR XPERT por 

apresentarem como técnicas as apresentadas neste projeto; e  ferramenta de propósito genérico, o 

Microsoft Excel foi escolhido por possibilitar realização de cálculos. 

Ferramentas para gerenciamento de projetos 

a) MS-Project: teve sua primeira versão em 1990 e é utilizado para planejar, programar e 

acompanhar a execução de projetos, permitindo o controle de custo, cronograma e cargas de 

trabalho de maneira detalhada ou resumida (VARGAS, 1998). A versão utilizada para a 

avaliação foi o MS-Project 2007. 

b) dotProject: a versão desta ferramenta avaliada foi a 2.1.1 web disponível para acesso em 

http://www.dotproject.net/demo. Caracteriza-se por ser um software livre, de código aberto e 

distribuído sob a licença “GNU-GPL” (General Public License).  

c) JExpChannel: foi avaliada a versão 2.0 da ferramenta. Auxilia as empresas a controlar seus 

portfólios, programas e projetos, conforme as melhores práticas e padrões internacionais 

consolidados (JEXPERTS, 2008). Além disso, tem como propósito auxiliar as empresas a atingir 

os objetivos traçados, garantindo a entrega dos produtos ou serviços na forma acordada e dentro 

das restrições de orçamento e cronograma.  

Ferramentas para estimativas 

a) Software USC - COCOMO II: é uma ferramenta de análise que tem como objetivo gerar um 

resultado automatizado de estimativa para facilitar a gerência de software. A versão utilizada 

para a análise é de 2000, foi desenvolvido pela University of Southern Califórnia e está 



 

 128

disponível para download no site 

http://sunset.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html.  

 

b) Cost Xpert: destina-se a realizar estimativas de tempo e custo em projetos de desenvolvimento 

de software e está na versão 3.5 que foi a utilizada nesta avaliação. Os modelos/técnicas 

relacionados a este guia apresentados pela ferramenta são análise por pontos de caso de uso, 

análise por pontos de função (em diferentes versões), linhas de código.  

 

Ferramenta Genérica 

a) Microsoft Excel: é uma planilha eletrônica que pode funcionar como um administrador de todos 

os tipos de dados. Apresenta diversos recursos de cálculos fazendo com que a maioria das 

pessoas o utilize para criar planilhas de cálculos nas mais diversas áreas financeiras, estatísticas 

e até operações de matemática básica. A ferramenta não é específica para gerenciamento de 

projetos ou estimativas de software, porém com esta foi possível criar quase todos os templates 

utilizados e abordados no guia, com exceção das cartas do planning poker e modelos para 

criação de estórias. A versão avaliação foi a 2007. 

5.6.1  Considerações sobre as ferramentas 

O Quadro 18 apresenta um comparativo entre as ferramentas e os requisitos analisados em 

cada uma destas considerando os objetivos do projeto, em que há 3 alternativas de atendimento aos 

requisitos elencados: totalmente Atendido (☺), Parcialmente atendimento (�) e Não Atendido (�). 

 

Requisitos 

Ferramentas  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Microsoft Project � ☺ � � � � � � ☺ ☺ ☺ � � ☺ 

DotProject � ☺ � � � � � � ☺ ☺ ☺ � � � 

JExpChannel � ☺ � � � � � � ☺ � ☺ � � ☺ 

USC-COCOMO II � � ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � ☺ � � � � 

Cost Xpert � � ☺ ☺ � ☺ ☺ � � � � � � � 

Microsoft Excel � � � � � ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � ☺ 

Quadro 18 - Relação ferramentas e requisitos 
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Pode-se perceber de acordo com o Quadro 18 que nenhuma das ferramentas apresenta todas 

as características elencadas nos requisitos que contemplam atividades relacionadas ao processo de 

estimativa. De forma geral, as ferramentas voltadas ao gerenciamento de projetos não apresentam 

recursos específicos referentes a estimativa, bem como, as ferramentas direcionadas a estimar não 

apresentam funcionalidade que envolvam as atividades relacionadas a gerência de projetos. Já  a 

ferramenta genérica apresentada apresenta recursos que permitem adaptações de forma a comportar 

totalmente ou parcialmente cada um dos requisitos do guia. 

Outra relação interessante de ser realizada é entre as ferramentas e os modelos/técnicas 

abordados neste guia. O Quadro 19 apresenta este relacionamento para facilitar a seleção de 

ferramentas pelas organizações. Para representar a existência de suporte ao modelo/técnica na 

ferramenta é: totalmente (☺) – se a ferramenta tem a contemplação do modelo/técnica na sua 

concepção; parcialmente (�) – no caso de ser possível realizar, mas não ter concepção do suporte ao 

modelo/técnica; Não existência de suporte aos modelos/técnicas abordados no guia (�). 

Ferramentas 

Modelos/técnicas 

Microsoft 

Project 

DotProject JExpChannel USC-

COCOMO 

II 

Cost 

Xpert 

Microsoft 

Excel 

Estimativa por analogia � � � � � ☺ 

Estimativa PERT ☺ � � � � ☺ 

Opinião especializada � � � � � ☺ 

Linhas de código � � � � ☺ ☺ 

Wideband delphi � � � � � ☺ 

Análise por pontos de 

função 

� � � � ☺ ☺ 

Análise por ponto de casos 

de uso 

� � � � ☺ ☺ 

COCOMO II � � � ☺ � ☺ 

Planning poker � � � � � � 

Técnica do planning game � � � � � � 

Quadro 19 - Relação ferramentas e modelos/técnicas suportados. 

Neste sentido, torna-se interessante as empresas realizar um estudo das ferramentas 

apresentadas e utilizá-las em conjunto para possibilitar a execução do processo de estimativa de 

software, considerando especificamente os parâmetros escolhidos a este projeto, o mais adequado 

possível. Como solução pode-se optar pelo uso de uma ferramenta genérica que permite o cálculo 

de todos os dados obtidos por meio da aplicação dos modelos e/ou técnicas abordados  
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5.7 AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Neste tópico deseja-se apresentar o alinhamento entre o guia de estimativa de software e o 

guia PMBOK, além do alinhamento entre o guia de estimativa de software e os modelos de 

melhoria de processo (CMMI-DEV, ISO/IEC 15504 e o MPS.BR). 

A representação para o grau de alinhamento com o PMBOK e os modelos de melhoria de 

processo será da seguinte forma: totalmente (☺) – se houver alinhamento completo; parcialmente 

(�) – se parte dos itens forem atendidos; (�) no caso de não haver alinhamento qualquer. 

A análise apresentada no Quadro 20 foi realizada observando o que o guia PMBOK sugere 

com relação a estimativas e a abordagem realizada por este guia de estimativas de software. De 

forma qualitativa, comparou-se o guia apresentado neste trabalho com o PMBOK para identificar o 

embasamento do guia de estimativa com o PMBOK. 

O Quadro 20 refere-se a relação entre PMBOK e o guia de estimativa proposto. 

PMBOK Atendimento Guia  

Estimativa de recursos da atividade 

 
☺ 

• Processo genérico (capítulo 4) 

• Template (capítulo 6)  

• Exemplos (capítulo 7) 

• Ferramentas (capítulo 8) 

Estimativa de duração da atividade 

☺ 

• Processo genérico (capítulo 4) 

• Template (capítulo 6)  

• Exemplos (capítulo 7) 

• Ferramentas (capítulo 8) 

Quadro 20 - Alinhamento com o PMBOK 

O Quadro 20 foi realizado considerando o objetivo primordial do guia que é a determinação 

de um processo de estimativa de software e aplicação de técnicas e modelos de estimativa de 

software.  

As estimativas de recursos de atividades e duração de atividade além de serem apresentadas 

como conteúdo (capítulo 3), são também apresentadas como suporte para serem realizadas em 

processo genérico (capítulo 4), modelos/técnicas (capítulo 5), template (capítulo 6), exemplos 

(capítulo 7) e ferramentas (capítulo 8).  
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Com relação ao conteúdo o guia contempla um resumo sobre o guia PMBOK e em 

específico as estimativas de recurso de atividades e duração de atividade são detalhadas segundo as 

observações do guia de gerenciamento de projetos o PMBOK. 

No que se refere ao processo genérico este apresenta assim como no PMBOK entradas 

possíveis de serem exigidas para a realização destas estimativas, atividades meio que identificam o 

que fazer para estabelecer uma estimativa e saída que diz respeito ao encontro da estimativa 

propriamente dita. 

Com intuito de atender ao quesito no PMBOK que indica ferramentas para que as 

estimativas sejam realizadas são apresentados no guia proposto modelos/técnicas de estimativas, 

templates, exemplos e ferramentas. Estes tem por intuito auxiliar na execução do processo de 

estimar considerado no guia. 

 O Quadro 21 refere-se a relação entre os modelos de melhoria de processo (CMMI-DEV, 

MPS.BR, ISO/IEC 15504) e o guia de estimativa proposto. 
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CMMI-DEV 1.2 MPS-BR 1.2  ISO/IEC 15504-5:2006 Atendimento Guia  

Prática específica 1.2 
Estabelecer estimativas de 
produtos de trabalho e 
atributos de tarefas 

GPR 2. As tarefas e os 
produtos de trabalho do 
projeto são dimensionados 
utilizando métodos 
apropriados; 

Prática Base 4: 
Determinar e manter 
estimativas para os 
atributos do projeto (RP 2 
e 3). 

☺ 

• Processo genérico (capítulo 4) 

• Templates (capítulo 6)  

• Exemplos (capítulo 7) 

• Ferramentas (capítulo 8) 

Prática específica 1.4 
Determinar estimativa de 
esforço e custo 

GPR 4. Define o esforço e 
o custo para a execução 
das tarefas e produtos de 
trabalho são estimados 
com base em dados 
históricos ou referências 
técnicas; 

 

☺ 

• Processo genérico (capítulo 4) 

• Templates (capítulo 6)  

• Exemplos (capítulo 7) 

• Ferramentas (capítulo 8) 

Prática específica 2.1 

Estabelecer o orçamento e 

cronograma tendo como 

base as estimativas 

desenvolvidas 

GPR 5. O orçamento e o 

cronograma do projeto, 

incluindo marcos e/ou 

pontos de controle, são 

estabelecidos e mantidos; 

Prática Base 7: Definir 

cronograma projeto  (RP 

5) ☺ 

• Processo genérico (capítulo 4) 

• Template (capítulo 6)  

• Exemplos (capítulo 7) 

• Ferramentas (capítulo 8) 

 

Quadro 21 - Alinhamento CMMI-DEV, MPS.BR, ISO/IEC 15504 e o guia de estimativa 
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As atividades que determinam o estabelecimento de estimativas são atendidas pelo guia por 

serem foco deste e são mais especificamente detalhadas no processo genérico (capítulo 4), 

templates (capítulo 6), exemplos (capítulo 7), e ferramentas (capítulo 8).  

Por meio do processo genérico o guia apresenta como as estimativas podem ser obtidas 

definindo entradas possíveis de serem exigidas pelas técnicas que serão adotadas; o processo define 

também atividades meio como a definição dos parâmetros que serão estimados, a aplicação do 

modelo/técnica que seja mais adequado a MPE em questão e a documentação das atividades 

realizadas; e ainda atividade de saída.  

Atendendo ainda a primeira linha da tabela que se refere a práticas de estimativas de 

produtos de trabalho e atributos de tarefas tem-se os capítulos 6 e 7 do guia em que são 

apresentados respectivamente, templates e exemplos. Estes são apresentados a fim de auxiliar no 

processo de aplicação dos modelos/técnicas sugeridos que possibilitam realizar as estimativas 

solicitadas nas referidas práticas. Já as ferramentas apresentadas no capítulo 8 do guia são 

apresentadas como uma forma de auxiliar na obtenção e armazenamento de estimativas. 

Com relação as práticas relativas a determinação e definição de esforço e custo apontados no 

CMMI-DEV e MPS.BR o guia está em alinhamento, em virtude de estimativa de custo estar fora do 

escopo deste trabalho, além do que tais modelos aceitam que as empresas atendam a estas práticas 

sem utilizar custo mas sim a variável esforço apenas.  

No entanto, cabe destacar que as informações pertinentes a estimativa de esforço podem ser 

obtidas por meio da aplicação dos vários modelos/técnicas apresentados no guia, atendendo ao que 

pede a Prática específica 1.4 do CMMI-DEV e ao MPS.BR – GPR 5. Além de apresentar vários 

modelos e técnicas que possibilitam identificar o esforço necessário a determinado projeto, também 

se torna possível visualizar a definição do que é esforço e como é compreendido e desejado nos 

modelos de melhoria de processo de software destacados.  

A última linha do quadro contempla práticas referentes a orçamento e cronograma. O 

primeiro não é foco deste trabalho, embora o guia forneça subsídios para criá-lo. Quanto ao 

cronograma as informações como esforço e duração fornecem informações que possibilitam a 

criação deste, entende-se assim que guia atende totalmente a este quesito. 
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Por meio desta análise pode-se perceber que o guia atende a proposta de estar alinhado aos 

modelos CMMI-DEV, MPS.BR e norma ISO/IEC 15504 no que se refere a atividade de estimativa 

de software. As práticas relacionadas a norma e modelos citados, estão contempladas ao observar os 

capítulos apresentados no guia, o conteúdo disponível e os resultados que se pode obter pela sua 

aplicação. 



6  AVALIAÇÃO DO GUIA 

Neste capítulo descreve-se o processo de avaliação do guia de estimativa de software 

proposto neste trabalho. A avaliação aplicada tem por base o método GQM, iniciando pelo 

planejamento em que se definiu o que, como e quando a avaliação seria realizada, em seguida 

houve a execução do planejado com intuito de coletar dados, por meio de um questionário aplicado 

junto a especialistas em Engenharia de software que possuem conhecimento nas áreas de gerência 

de projeto, estimativas de software e em modelos de melhoria de software. Por fim, realizou-se a 

análise dos dados identificando o alcance do objetivo definido para a avaliação. 

Neste sentido, são detalhados a seguir o planejamento, a execução e a análise da avaliação 

do guia de estimativas. 

6.1 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO 

A avaliação do guia de estimativa de software se torna relevante inicialmente para que se 

possa verificar se atende aos requisitos elencados e desejados para o guia, além de identificar se a 

sua utilização pode orientar na definição de um processo de estimativa de projetos de software. Em 

um segundo momento se busca com a avaliação identificar problemas e sugestões de melhoria para 

o referido guia. 

Para esta avaliação é utilizado o método GQM (BASILI, CALDIERA, ROMBACH, 1994) 

em que inicialmente deve-se identificar objetivos da avaliação, e em seguida tendo como base os 

objetivos, perguntas são definidas  para que estes sejam alcançados. Cabe destacar que estas 

perguntas não serão necessariamente utilizadas na coleta de dados junto aos participantes da 

pesquisa. Cada pergunta deve possuir medida(s) relacionada(s) que serão foco para a realização da 

coleta de dados. Cabe ressaltar, que para estas medidas torna-se necessário definir como estas serão 

coletadas, quem irá fornecê-las e quando. 

Os dados advindos da pesquisa são em sua maioria qualitativos por se tratar de uma 

pesquisa exploratória, além de subjetivos tendo como base a experiência dos pesquisados que são 

profissionais que possuem ao menos curso e/ou prova de do nível introdutório em MPS.BR e 

conhecimento em modelos de melhoria de processo de software. 



 

 136

O objetivo de medição da avaliação foi identificado com base na pergunta de pesquisa do 

trabalho que pretende saber se: a utilização de um guia de estimativas contribui, em termos de 

facilidade e eficiência, para definição de um processo de estimativa de projetos (tamanho de 

software, duração e esforço de duração) em MPEs de software, de forma a orientar na 

implementação de modelos de melhoria de processo de desenvolvimento de software, em 

consonância aos requisitos elencados e desejados ao guia proposto. Logo, acredita-se que caso o 

guia apresente estes requisitos fornecerá subsídios para responder a pergunta de pesquisa da 

dissertação. 

Objetivo de Medição: Avaliar o guia de estimativa de software em relação ao atendimento 

dos requisitos estabelecidos (capítulo 4) sob o ponto de vista de engenheiros de processo 

especialistas no contexto de programas de melhoria de processos de software em MPEs. 

Cabe esclarecer que por engenheiro de processo com conhecimento no contexto de 

programas de melhoria de processos de software, entende-se pessoas com formação voltada a área 

de engenharia de software (pode-se citar cursos de Ciência da Computação, Engenharia de 

computação ou áreas afins e/ou ainda pós-graduação na área) e que tenham conhecimento em algum 

programa de melhoria de processo de software. 

Seguindo o GQM deve neste momento, indicar perguntas para medição e quais as medidas 

deseja-se obter pela avaliação proposta, observando o objetivo de medição, conforme Quadro 22. 

Pode-se perceber que as perguntas 01, 03, 08 possuem um caráter subjetivo, pois partirá de uma 

suposição do respondente já que não haverá a aplicação do guia para responder com efetividade as 

questões. Cabe ressaltar, que não haverá possibilidades de aplicação em virtude de não se ter 

empresa em processo de implantação de modelos de melhoria de processo em que seria possível 

aplicar o guia e também pelo grande volume de atividades necessário a sua aplicação. 
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Objetivo Avaliar o guia de estimativa de software em relação ao atendimento dos 

requisitos estabelecidos sob o ponto de vista de engenheiros de processo 
experientes no contexto de programas de melhoria de processos de software 
em MPEs. 

PERGUNTAS MEDIDAS 

Pergunta Q01: Qual a facilidade, considerando o esforço necessário, 
para aplicação do guia em uma MPE de software?  

MQ1.1. Impressão subjetiva do 
percentual de variação do esforço 
com o uso do guia. 

Pergunta Q02: O guia apresenta conteúdo suficiente para o 
entendimento, por um leigo, do processo de 
estimativa contemplado na fase de planejamento? 

MQ2.1. Lista de atividades do 
processo que não estão claras. 
MQ2.2. Lista de atividades do 
processo que o guia não apresenta 

Pergunta Q03: O conteúdo sobre técnica de estimativas do guia está 
suficiente para o entendimento e aplicação destas por 
um leigo em estimativas de software? 

MQ3.1. Impressão subjetiva do 
conteúdo de modelos/técnicas de 
estimativa apresentado no guia. 

Pergunta Q04: As técnicas de estimativas propostas no guia estão 
adequadas as MPEs de software? 

MQ4.1Lista de técnicas 
inadequadas 
MQ4.2 Lista de técnicas não 
apresentadas e adequadas as MPEs. 

Pergunta Q05: Os exemplos apresentados no guia auxiliam no 
entendimento da aplicação dos modelos e técnicas de 
estimativas? 

MQ5.1. Lista de exemplos que não 
estão a contento. 

Pergunta Q06: Os templates estão adequados aos modelos e técnicas 
de estimativas apresentados? 

MQ6.1 Lista de templates que 
devem ser revisados. 

Pergunta Q07: As ferramentas indicadas no guia podem indicar uma 
forma de automação? Automação ou suporte? do 
processo de estimar?  

MQ7.1 Indicação de outras 
ferramentas. 

Pergunta Q08: Um processo de estimar com qualidade pode ser 
definido de forma mais rápida quando da utilização 
do guia, comparando com a não utilização deste? 

MQ8.1 Impressão subjetiva do 
percentual de variação do tempo 
com uso do guia comparando a não 
utilização. 

Pergunta Q09: Quantas fontes além do guia para implantação do 
processo de estimar seriam necessárias utilizar? 

MQ09.1 Quantidade de outras 
fontes necessárias. 
MQ09.2 Indicação de outras fontes. 

Pergunta Q10: O guia está baseado no PMBOK? 
 

MQ10.1. Percentual de não 
atendimento do guia ao PMBOK. 
MQ10.2 Lista de requisitos que não 
são atendidos. 

Pergunta Q11: Qual o atendimento do guia no que se refere ao 
processo de estimativa nos modelos de melhoria 
(CMMI – DEV, MPS.BR, ISO/IEC 15504)? 
 

MQ11.1 Percentual de alinhamento 
ao CMMI-DEV 
MQ11.2. Lista de práticas 
específicas não atendidas. 
MQ11.3 Percentual de alinhamento 
ao MPS.BR. 
MQ11.4 Lista de GPR- a sigla esta 
introduzido antes? não atendidos.  
MQ11.5 Percentual de alinhamento 
a ISO/IEC 15504 
MQ11.6 Lista de práticas base não 
atendidas. 

Quadro 22 - Perguntas GQM e métricas 
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Com base nas perguntas da avaliação criadas para alcançar o objetivo proposto, juntamente 

com as medidas indicadas, é derivado o plano de coleta de dados em que se apresenta a medida 

relacionada a forma como os dados referentes a esta serão coletados e quem será responsável por 

fornecer os dados necessários, como se pode observar no Quadro 23. 
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Medida Como coletar? Quem coleta? 

MQ1.1. Impressão subjetiva do 
percentual de variação do esforço 
com o uso do guia. 

Questionário – Pergunta 01(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ2.1. Lista de atividades do 
processo que não estão claras. 

Questionário – Pergunta 02(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ2.2. Lista de atividades do 
processo que o guia não apresenta 

Questionário – Pergunta 02(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ3.1. Impressão subjetiva do 
conteúdo de modelos/técnicas de 
estimativa apresentado no guia. 

Questionário – Pergunta 03(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ4.1Lista de técnicas inadequadas. Questionário – Pergunta 04(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ4.2 Lista de técnicas não 
apresentadas e adequadas as MPEs. 

Questionário – Pergunta 04(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ5.1. Lista de exemplos que não 
estão a contento. 

Questionário – Pergunta 05(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ6.1 Lista de templates que 
devem ser revisados. 

Questionário – Pergunta 06(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ7.1 Indicação de outras 
ferramentas. 

Questionário – Pergunta 07(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ8.1 Impressão subjetiva do 
percentual de variação do tempo com 
uso do guia comparando a não 
utilização. 

Questionário – Pergunta 08(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ09.1 Quantidade de outras fontes 
necessárias. 

Questionário – Pergunta 09(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ09.2 Indicação de outras fontes. Questionário – Pergunta 09(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ10.1. Percentual de não 
atendimento ao guia. 

Questionário – Pergunta 10(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ10.2 Lista de requisitos que não 
são atendidos. 

Questionário – Pergunta 10(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ11.1 Percentual de alinhamento 
ao CMMI-DEV. 

Questionário – Pergunta 11(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ11.2. Lista de práticas 
específicas não atendidas. 

Questionário – Pergunta 11(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ11.3 Percentual de alinhamento 
ao MPS.BR. 

Questionário – Pergunta 12 (apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ11.4 Lista de GPR não 
atendidos.  

Questionário – Pergunta 12(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ11.5 Percentual de alinhamento a 
ISO/IEC 15504. 

Questionário – Pergunta 13(apêndice a) Engenheiro de processo 

MQ11.6 Lista de práticas base não 
atendidas. 

Questionário – Pergunta 13(apêndice a) Engenheiro de processo 

Quadro 23 - Resumo dos procedimentos de coleta de dados 
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Esta avaliação utilizou como técnica de coleta de dados um questionário aplicado junto a 

profissionais no âmbito do LQPS e UNIVALI, que fizeram ao menos curso e/ou prova de do nível 

introdutório em MPS.BR e foram aprovados pela SOFTEX e apresentam diferente níveis de 

experiência na área, variando entre pouca e média, considerando o conhecimento em Engenharia de 

Software.  

Inicialmente, criou-se um questionário (Apêndice A) para identificar o perfil do pesquisado 

para que ajudasse na análise dos dados obtidos uma vez que a experiência e conhecimento dos 

mesmos na área influenciam nos dados coletados. Em seguida são apresentadas as perguntas 

direcionadas a obtenção das medidas desejadas e elencadas no GQM.  

A interpretação dos dados foi realizada em sua maioria de forma qualitativa por meio de 

análise de conteúdo, em que dados obtidos em atividades individuais (questionários e entrevistas) 

são registrados, tabulados por categorias de análise e posteriormente descritas no capítulo da análise 

e descrição dos dados da pesquisa. (MINAYO, 1994). Buscou-se por meio desta análise apresentar 

resposta ao objetivo de medição que se refere ao atendimento aos requisitos elencados como 

interessante de se ter em um guia deste tipo. Cada pergunta do questionário derivada do GQM será 

analisada individualmente considerando o perfil dos respondentes. 

6.2 EXECUÇÃO 

A realização desta pesquisa foi realizada com a primeira versão do guia finalizada (v. 1.1), 

em que constavam todos os capítulos finalizados com exceção do capítulo de ferramentas em que a 

Ferramenta Microsoft Excel ainda não havia sido descrita. Outro aspecto que não constava nesta 

primeira versão refere-se a avaliação de conformidade do guia com o PMBOK e de alinhamento do 

guia com os modelos de melhoria de processo (CMMI-DEV, MPS.BR e ISO/IEC 15504). Além 

disso, o guia não havia sido revisado por completo em toda sua estrutura e conteúdo, por exemplo, 

na técnica de análise por pontos de função outros grupos de pesquisa na área ainda não haviam sido 

apresentados.   

Foram identificados, com base nas características desejadas os respondentes no âmbito da 

UNIVALI e LQPS e que também atuam profissionalmente na grande Florianópolis, sendo que a 

amostra da pesquisa teve definidos seis participantes.  
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Por meio da aplicação do questionário referente ao perfil dos pesquisados, pode-se perceber 

que os entrevistados, na sua maioria, possuem formação acadêmica voltada a área do trabalho e 

todos possuem ou cursam especialização em Engenharia de Software. Dos entrevistados três atuam 

na implantação ou consultoria de modelos de melhoria de software, sendo que o tempo varia entre 2 

e 5 anos. Cabe destacar ainda que quatro destes possuem experiência na área de estimativa de 

software, sendo que o tempo varia de 2 a 10 anos.  

A pesquisa foi realizada por meio do envio do questionário aos participantes no início do 

mês de janeiro eletronicamente e sendo devolvido por estes da mesma forma no início do mês de 

fevereiro (06/01/2009 a 10/02/2009). Os respondentes receberam além do questionário, o guia de 

estimativa de software e por meio da leitura deste foi possível aos participantes informar os dados 

solicitados para responder ao objetivo desta pesquisa. 

Ressalta-se que todas as questões objetivas foram respondidas pelos participantes da 

pesquisa. No que se refere aos questionamentos subjetivos percebeu-se que todos responderam ao 

menos a questões com explicações quando a resposta não era o percentual total ou a opção 

TOTALMENTE. Apenas 1 dos participantes fez apenas 1 explicação, acredita-se por ser o menos 

experiente dos respondentes da pesquisa. As respostas corroboraram para que fosse possível obter 

dados relevantes para o guia. As questões em que se solicitou “indicação” por parte do respondente 

deixou a desejar apresentando poucas sugestões ao guia. 

Durante o mês de aplicação foram trocadas informações com os respondentes para saber se a 

pesquisa transcorria de maneira adequada e nenhum dos participantes fez qualquer questionamento 

ou apresentou dificuldades na realização da avaliação. O questionário de avaliação foi enviado a 

seis participantes, sendo que apenas um deixou de respondê-lo. 

 Embora não tenha sido possível aplicar em uma empresa o guia e não se tenha obtido um 

número maior de respondentes, foi possível avaliar que os resultados iniciais obtidos pela avaliação 

apresentam indícios da possibilidade da aplicação do guia em empresas com pretensões de 

implantar modelos de melhoria de software. 

6.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Neste tópico são apresentadas as perguntas do GQM e suas referidas medidas para que 

sejam conhecidos os dados coletados por meio da aplicação do questionário (Apêndice A) e 
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verificado o atendimento ao objetivo proposto. São realizadas também análises referentes a 

respostas, perfil de respondente e características do guia. 

Objetivo de Medição: Avaliar o guia de estimativa de software em relação ao atendimento 

dos requisitos estabelecidos (capítulo 4) sob o ponto de vista de engenheiros de processo 

conhecedores do contexto de programas de melhoria de processos de software em MPEs. 

 

Pergunta 
Q01: 

Qual a facilidade, considerando o esforço 
necessário, para aplicação do guia em uma 
MPE de software?  

MQ1.1. Impressão subjetiva 
do percentual de variação do 
esforço com o uso do guia. 
[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

 

Por ser uma pergunta subjetiva houve uma variação considerável entre os percentuais 

sugeridos pelos participantes conforme Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Variação do esforço para aplicar o guia  

Cabe ressaltar que a variação de 51% a 75% foi considerada pelos pesquisados com 

experiência menor na área e que não atuam em implantação e/ou consultoria de modelos de 

melhoria de software, apesar de conhecerem a atividade. Neste sentido, considera-se a variação 

entre 01 a 50 % que contempla a opinião dos respondentes que possuem experiência como 

consultores/implementadores de modelos de melhoria de software. Cabe destacar que um dos 

respondentes escolheu a opção que afirma estar entre 1 e 25% o esforço necessário para aplicar o 

guia, sendo este considerado um resultado positivo, principalmente pelo respondente ter experiência 

considerável na área de estimativa de software e implantação de modelos de melhoria de processo 
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de software.  Embora sejam opiniões subjetivas torna-se relevante para que se tenha noção da 

facilidade de aplicação do guia quanto a implantação de um processo de estimativa. 

Percebe-se que pela subjetividade da questão os respondentes procuram deixar claro nas 

justificativas das respostas a relevância do guia. Na questão 01 salientam a contribuição do guia 

pelos conteúdos disponíveis voltados ao processo de estimar e destacam o mérito do guia por 

“permitir identificar os modelos mais adequados a sua necessidade”. 

Outra contribuição apresentada foi a necessidade da disponibilização do guia em formato de 

eletrônico, especificamente em páginas WEB. Na opinião do entrevistado “facilitaria a sua 

implantação, pela melhor possibilidade de navegação entre teoria, templates e exemplos”. 

Destaque também para a dependência da experiência do projetista, que influencia na 

implantação de um processo de estimar, impondo “certa dificuldade na aplicação de um Guia”, se 

não houver a presença de um profissional experiente. 

Considerando as explicações e justificativas para os percentuais apontados, foi possível 

perceber que não houve resistência ou contrariedade à utilização do guia. Pelo contrário, as opiniões 

apontaram vantagens consideráveis na sua utilização, porém se desejou evidenciar que este 

percentual de esforço depende da equipe de trabalho envolvida no processo. 

Pergunta Q02: O guia apresenta conteúdo suficiente para o 
entendimento, por um leigo, do processo de 
estimativa contemplado na fase de planejamento? 

MQ2.1. Lista de atividades do 
processo que não estão claras. 

MQ2.2. Lista de atividades do 
processo que o guia não apresenta 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

Todos os respondentes apontaram a opção PARCIALMENTE como resposta a esta 

pergunta, apresentando justificativa para tal opinião. 

Como a pergunta tratava do entendimento dos conteúdos por leigos, os respondentes 

apontam mais uma vez a necessidade de alguém experiente junto para aplicação do processo, como 

um consultor, por exemplo. 

Embora a pergunta questionasse a respeito do processo de estimar, houve apontamento de 

modelos de estimativa que não estão totalmente claros na explicitação como a definição do grau de 

complexidade em pontos de função e outros termos técnicos. 
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Pode-se perceber que embora considerem parcial o entendimento por um leigo do processo 

de estimar as justificativas apontadas demonstram que não tem relação com o conteúdo apresentado 

no guia sobre o processo de estimar sugerido. Além disso, não houve descrição de atividades ou 

conteúdos não claros no guia ou falta de qualquer atividade no processo de estimar descrito no guia. 

 

Pergunta Q03: O conteúdo sobre técnica de estimativas do guia está 
suficiente para o entendimento e aplicação destas por 
um leigo em estimativas de software? 

MQ3.1. Impressão subjetiva do 
conteúdo de modelos/técnicas de 
estimativa apresentado no guia. 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

Para a pergunta de número 3 foram coletadas 2 respostas TOTALMENTE e 3 participantes 

responderam PARCIALMENTE. Para o primeiro caso um dos participantes quis deixar claro de 

que o guia apresenta “os principais modelos, as características principais e os templates. Já é o 

suficiente.”. 

Os que optaram pela segunda opção indicaram novamente a necessidade de ter alguém 

como um consultor para o suporte. Outro apontamento diz respeito a complexidade dos 

modelos/técnicas que dificultam o completo entendimento para quem está tendo o primeiro contato 

com o tema. 

Cabe salientar, que o objetivo do uso do guia não está em substituir o profissional 

experiente, mas contribuir para definição de um processo de estimativa e orientar na implementação 

de modelos de melhoria de processo de desenvolvimento de software. Neste sentido, o conteúdo 

deve ser base e não por si só funcionar como um auto-aprendizado aos leigos. 

 

Pergunta Q04: As técnicas de estimativas propostas no guia estão 
adequadas as MPEs de software? 

MQ4.1Lista de técnicas 
inadequadas 

MQ4.2 Lista de técnicas não 
apresentadas e adequadas as MPEs. 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

A pergunta de número quatro obteve 4 respostas PARCIALMENTE e 1 TOTALMENTE na 

opinião dos respondentes.  

Os modelos com base em especialista, como Wideband Delphi, foram indicadas como 

técnicas difíceis de serem implementadas em MPEs. Outro ponto ressaltado foi o fato de que a 
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maioria dos modelos e técnicas exigem registro histórico apurado. Isto requer um nível de 

maturidade mais alto das organizações que não é encontrado em MPEs de software no início de um 

programa de melhoria. Citou-se também que a adequação dos modelos dependeria do projeto que 

estivesse sendo realizado. 

Como técnicas consideradas não adequadas às MPEs foi citado o modelo COCOMO II e 

como técnicas não apresentadas sugeriu-se comentar sobre a existência de outros grupos que 

estudam a análise por ponto de função como o Nesma. 

Com relação aos modelos baseados em especialista cabe destacar que uma empresa que 

inicia um processo de implantação de um modelo de melhoria, via de regra, necessita de 

especialistas em sua equipe de trabalho.  

Embora os modelos e técnicas mais conhecidos e utilizados sejam apontados no guia e 

dependam de alguns aspectos para serem aplicados se a empresa deseja implantar um processo de 

estimativa de software, será necessário optar por uma das técnicas apresentadas, visto que são as 

mais aplicadas. 

 

Pergunta Q05: Os exemplos apresentados no guia auxiliam no 
entendimento da aplicação dos modelos e técnicas de 
estimativas? 

MQ5.1. Lista de exemplos que não 
estão a contento. 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

Com relação a pergunta de número 5, na obtenção dos dados dos questionários respondidos 

percebeu-se que 4 dos participantes respondeu que os exemplos estavam TOTALMENTE a 

contento. Apenas 1 dos respondentes considerou que os exemplos estavam apenas atendendo 

PARCIALMENTE o seu objetivo. 

Como sugestão foi indicado a justificativa de valores que fazem parte das técnicas e 

modelos e também um maior detalhamento na execução destes. 

Pelos números obtidos pode-se perceber que a maioria dos respondentes considerou 

adequados os exemplos apresentados no guia. Cabe destacar, que dentre os participantes com esta 

opinião há uma variação na experiência o que é relevante, pois tanto os mais experientes quanto 

menos experientes puderam compreender o que foi apresentado. No entanto, as indicações 

apresentadas sobre melhorias serão consideradas. 
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Pergunta Q06: Os templates estão adequados aos modelos e técnicas 
de estimativas apresentados? 

MQ6.1 Lista de templates que 
devem ser revisados. 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

Para a questão de número 6, dos 5 participantes 3 consideraram os templates 

TOTALMENTE adequados e 2 PARCIALMENTE. 

Os respondentes que consideraram os templates parcialmente adequados justificaram a 

opção destacando revisões em alguns templates, para que possam ser aplicados de forma melhor. 

Um dos participantes chamou a atenção para que na apresentação dos resultados obtidos nos 

templates as unidades para esforço, duração e tamanho, sejam apresentadas de forma mais clara 

para evitar inconsistência nos resultados. 

Outra consideração relevante foi a respeito do template da técnica do Planning Poker, em 

que o participante julgou que “não seria necessário armazenar as estimativas de todos os 

estimadores, mas somente a estimativa final obtida por consenso”. 

Além disso, também foi sugerido que no template da técnica do Wideband Delphi, seria 

interessante ter outro template destinado aos estimadores em que teria uma lista de todas as 

atividades a serem estimadas, assim como informações dos valores médios e desvio padrão do que 

foi estimado anteriormente. 

As observações dos participantes serão consideradas para que se possa corrigir e aperfeiçoar 

os templates sugeridos. Considerando principalmente as sugestões referentes Planning Poker e 

Wideband Delphi em que há uma experiência considerável do respondente. 

 

Pergunta Q07: As ferramentas indicadas no guia podem indicar uma 
forma de automação? Automação ou suporte? do 
processo de estimar?  

MQ7.1 Indicação de outras 
ferramentas. 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

Para a questão de número 7 na coleta de dados pode-se identificar que 3 dos participantes 

respondeu TOTALMENTE e 2 PARCIALMENTE e estes últimos apresentaram justificativa à 

resposta escolhida. 
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Uma das justificativas apresentadas foi que o respondente conhecia quase todas as 

ferramentas apresentadas e que embora auxiliem no processo torna-se necessário que os usuários 

conheçam as técnicas e também como aplicá-las de forma consistente. 

Além disso, outra justificativa por um dos respondentes com mais experiência relata que 

pelo que foi apresentado no guia por meio das avaliações e também pela atividade prática deste 

participante na área, “percebe-se que o suporte das ferramentas em geral ao processo de estimativa 

é muito fraco”. 

Cabe destacar que conforme análise apresentada sobre as ferramentas (seção 6.6) estas não 

suportariam todo o processo de estimativa, no texto da seção 6.6 afirma-se “nenhuma das 

ferramentas apresenta todas as características elencadas nos requisitos que contemplam atividades 

relacionadas ao processo de estimativa”. 

 

Pergunta Q08: Um processo de estimar com qualidade pode ser 
definido de forma mais rápida quando da utilização 
do guia, comparando com a não utilização deste? 

MQ8.1 Impressão subjetiva do 
percentual de variação do tempo 
com uso do guia comparando a não 
utilização. 

[Totalmente]/[Parcialmente]/[Não] 

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

Na questão de número 8 os respondentes deveriam opinar se seria mais rápido estabelecer 

um processo de estimar com qualidade em uma MPE utilizando o guia em detrimento a sua não 

utilização. Também deveriam indicar um percentual de quanto mais rápido seria. Dos participantes 

2 indicaram TOTALMENTE e 3 PARCIALMENTE. 

Dois dos participantes que optaram por totalmente apresentam o indicativo de percentual 

entre 76 e 100. Cabe destacar que estes possuem experiência relevante em implantação/consultoria 

modelo de processos de melhoria de software. Um dos participantes indicou de 56 a 75% sendo que 

este possui uma experiência mediana na atividade. Entre 26 e 50% foi a indicação dos dois 

participantes mais inexperientes na atividade.  

Os candidatos que optaram por totalmente, fizeram justificativas sobre sua escolha, 

argumentando que por meio do guia é possível conhecer técnicas e ferramentas e identificar a(s) 
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mais adequada(s) para cada caso, alem de que é possível a utilização do guia como instrumento de 

estudo e levantamento bibliográfico. 

Na opinião de outro participante pelos exemplos práticos e também por meio da leitura dos 

templates, a tendência é a redução do esforço necessário ao aprendizado dos modelos e técnicas, já 

que no caso da não existência do guia “deveria ser empregado em pesquisas na internet, ou na 

elaboração de material semelhante na organização”.  

Pode-se identificar que subjetivamente a tendência é que a utilização do guia possa diminuir 

o tempo de processo de 50 a 100%, pois estas foram opiniões de participantes com mais experiência 

na implantação/consultoria de modelos de melhoria de software. Não houve argumentos vindos 

daqueles que consideraram um percentual mais baixo (26% a 50%). 

 

Pergunta Q09: Quantas fontes além do guia para implantação do 
processo de estimar seriam necessárias utilizar? 

MQ09.1 Quantidade de outras 
fontes necessárias. 

MQ09.2 Indicação de outras fontes. 

Para saber se as fontes existentes no guia estavam suficientes para a implantação do 

processo de estimar, identificando quantas mais seriam necessárias e quais seriam, foi criada a 

questão de número 9 do questionário (Apêndice A). Os respondentes deveriam indicar o número de 

fontes necessárias e também indicar quais seriam estas. 

Na maioria, 4 dos participantes, indicaram que as fontes eram suficientes para a implantação 

do processo. Embora tenham argumentado que dependeria de qual modelo o engenheiro de 

processo adotaria para isto, pois no momento da implantação talvez se julgasse necessário, como 

exemplo, pesquisar na fonte original da técnica ou modelo. 

O participante que indicou referência sugeriu material específico sobre o modelo ou técnica 

selecionado e pesquisa em sites oficiais e dos grupos dos modelos ou técnicas adotados. 

O guia possui compilações das principais fontes sobre os modelos e técnicas propostos, 

fornecendo neste caso, várias referências sobre estes no caso de um melhor detalhamento sobre o 

tema.  Além disso, em cada modelo/técnica referência adicionais especifícas destes são indicadas ao 

final da explanação e detalhamento no guia. 
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Pergunta Q10: O guia está baseado no PMBOK? 

 

MQ10.1. Percentual de atendimento 
do guia ao PMBOK. 

MQ10.2 Lista de requisitos que não 
são atendidos. 

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

A pergunta Q10 tinha como objeto identificar se o guia está baseado no PMBOK, no que se 

refere ao processo de estimativa, a idéia não era que os engenheiros de processo formalmente 

verificassem o embasamento ou não, mas que fosse possível obter mais sugestões de melhoria para 

o guia. A variação apresentada no gráfico 10 deve-se a subjetividade da questão. 

 

Gráfico 4 – Indicativo percentual sugerido de base no PMBOK 

Pelo gráfico de número quatro pode-se perceber que a base do guia no PBMOK varia de 50 

a 100%. Interessante ressaltar que as duas opiniões referentes a variação de 76 a 100% refere-se a 

respondentes com maior experiência do que os respondentes de 51 a 75%. 

Os participantes argumentaram a respeito desta questão apontando que cada processo no 

PMBOK seria em “iniciação, planejamento, execução, controle e finalização e este 

desenvolvimento não fica claro no guia”. 

Outro comentário destaca que o guia atende ao estabelecido na referência PMBOK pela base 

conceitual no texto. O PMBOK é um guia genérico e aborda estimativa de um nível mais 

abrangente, já o guia de estimativas proposto está mais concentrado em software devido as suas 

características específicas. 

A proposta de basear o guia no PMBOK estava considerando apenas o processo de estimar 

proposto no guia de referência de gerência de projetos referenciado. Neste sentido, descreveu-se de 

que forma o PMBOK trata as estimativas contempladas e outros processos envolvidos como o 
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escopo. No próprio processo de estimativa sugerido pelo guia de estimativa utiliza-se a estrutura do 

PMBOK, por ser este base para seu desenvolvimento. 

 

Pergunta Q11: 
Qual o atendimento do guia no que se refere ao 
processo de estimativa nos modelos de melhoria 
(CMMI – DEV, MPS.BR, ISO/IEC 15504)? 

 

MQ11.1 Percentual de alinhamento 
ao CMMI-DEV 

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

MQ11.2. Lista de práticas 
específicas não atendidas. 

MQ11.3 Percentual de alinhamento 
ao MPS.BR. 

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

MQ11.4 Lista de GPR- a sigla esta 
introduzido antes? não atendidos.  

MQ11.5 Percentual de alinhamento 
a ISO/IEC 15504 

[01-25 / 26-50 / 51-75 / 75-100] 

MQ11.6 Lista de práticas base não 
atendidas. 

 

Na pergunta Q11 do GQM tinha-se como intuito subjetivamente identificar o percentual de  

alinhamento do guia aos modelos de melhoria de processo considerados no guia: CMMI-DEV, 

MPS.BR e ISO/IEC 15504, além de identificar quais práticas específicas não são atendidas pelo 

guia proposto. Cabe ressaltar como na pergunta Q11 não se tinha a intenção de uma verificação 

formal dos engenheiros de processo sobre o alinhamento ou não com os modelos, mas que se 

fossem obtidas outras sugestões de melhoria para o guia. Neste sentido foram criadas 3 perguntas 

no questionário (apêndice A) para responder a pergunta Q11.  

De forma geral, os respondentes selecionaram o percentual que consideram adequados e 

comentaram suas respostas, mas um dos participantes não respondeu aos questionamentos, por 

acreditar que esta avaliação dependeria do modelo a ser definido. 

As questões de número 11, 12 e 13 solicitavam informações sobre o alinhamento 

respectivamente dos modelos de melhoria CMMI-DEV, MPS.BR e ISO/IEC 15504. O gráfico 5 

apresenta um comparativo entre o alinhamento dos modelos citados. 
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Gráfico 5 – Comparativo do percentual de alinhamento aos modelos de melhoria de processo 

Pode-se perceber que cada participante na sua avaliação selecionou o mesmo intervalo 

percentual ao alinhamento para cada um dos modelos de melhoria de processo foco do guia de 

estimativa de software proposto.  

No entanto, foram realizados comentários sobre o alinhamento do guia ao modelo CMMI-

DEV. Foi citado que para níveis de maturidade mais elevados torna-se necessária a utilização de 

estimativas estatísticas, pois as que não se utilizam de estatísticas “não seriam totalmente aceitas 

em uma avaliação oficial”. O mesmo sendo considerado para os outros dois modelos MPS.BR e 

ISO/IEC 15504-5. 

De acordo com os dados coletados, pode-se verificar que de maneira geral há o alinhamento 

com os modelos. Com relação ao comentado a respeito dos modelos referente a modelos/técnicas 

não estatísticas, não se torna um fator de não alinhamento já que há no guia modelos paramétricos e 

modelos/técnicas baseados em opiniões especializadas e dados históricos.  

Este tópico teve como intuito apresentar os resultados da pesquisa realizada para avaliação 

do guia de estimativa de software a partir dos requisitos elencados para o guia no capítulo 5 deste 

trabalho. Com base neste foi criado um planejamento por meio do GQM para medição do guia de 

software. 

Além disso, foi possível também avaliar que o conteúdo constante no guia é suficiente as 

necessidades da implantação de um processo de estimativa de software. A mesma constatação pode-

se ter para a estrutura do guia quanto a modelos e técnicas descritos, exemplos e templates e ainda 

as ferramentas apresentadas. 
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Neste sentido, fica evidente a necessidade da realização de aplicação em empresas, 

preferencialmente em mais de uma, para que se possa obter uma avaliação em que serão obtidos 

dados e resultados da análise com maior confiança. 

Há indícios pela avaliação realizada junto aos engenheiros de processo que o uso do guia 

poderá contribuir em termos de facilidade e eficiência na definição de um processo de estimativa de 

software em MPEs alinhado aos modelos de melhoria de processo de software, considerando as 

ameaças a validade desta avaliação. 

6.4 AMEAÇAS A VALIDADE 

Pode-se verificar na aplicação da avaliação alguns pontos fracos no processo como um todo. 

Estes pontos podem representar ameaças a validade desta avaliação. 

• Inicialmente a proposta de avaliação era sua realização em uma MPE de software para 

que se pudesse validar o guia. No entanto, por não haver empresas em processo de 

implantação de modelo de melhoria de processo decidiu-se pela avaliação com 

engenheiros de processo. Desta forma, isto prejudicou a obtenção de informações mais 

apuradas sobre eficiência e facilidade no uso do guia no auxílio as atividades do processo 

de estimar. Cabe salientar que é possível a utilização do guia em empresas que não 

estejam implantando modelos de melhoria de processo, porém não seria o intuito desta 

dissertação. 

• Considerando as características definidas e necessárias aos pesquisados, aceitaram 

participar da pesquisa 6 engenheiros de processo. No entanto, responderam ao 

questionário de avaliação 5 destes. Neste sentido, o número pequeno de participantes 

pode ter melindrado informações e haver comprometimento na análise de dados. 

• Como não houve avaliação em empresa as respostas dependeram do conhecimento e 

experiência, sendo desta forma avaliações subjetivas sobre o guia. Ressalta-se maior risco 

nas perguntas do GQM 01, 08 e 11, que solicitavam dados percentuais e foram 

respondidos subjetivamente pelos respondentes. Os dados obtidos pelas outras perguntas 

também teriam um percentual mais aproximado do real caso houvesse aplicação prática 

do guia.  
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• Outro fator que merece ser comentado como ameaça a viabilidade está no que concerne 

ao perfil dos pesquisados. Como se pode observar nem todos possuíam o mesmo tempo e 

grau de experiência, além de alguns não terem experiência na implantação de modelos de 

melhoria de software (embora tenham prova nível introdutório do MPS.BR), o que pode 

ter apresentado dados não tão precisos, principalmente pela falta de experiência. 

• Como a pesquisa foi realizada com uma versão inicial do guia houve o risco na falta de 

explicação de uma das ferramentas prejudicar na avaliação deste item. No entanto, pode-

se perceber que os comentários realizados não seriam diferentes, até porque os templates 

do guia na sua maioria foram criados com a ferramenta em questão. De qualquer forma 

deve-se considerar que algum dos respondentes poderia ter uma visão diferente no que se 

refere às ferramentas.  Outro ponto foi a não revisão por completo do guia o que incidiu 

em alguns comentários dos quais já se tinha conhecimento. 

• O fato de todos os pesquisados serem da mesma instituição pode ameaçar o processo de 

avaliação caso haja uma relação com prática conhecida e aplicada pelos mesmos, além do 

fator de ser possível o contato entre estes na realização da avaliação. Pode-se considerar 

também a relação dos participantes com a pesquisadora, devido ao contato no âmbito da 

instituição que pertencem, o que poderia mascarar dados, principalmente negativos sobre 

o guia. Apesar de que se pode observar a variação entre resultados positivos e negativos 

na avaliação. 

Independente das ameaças apresentadas à pesquisa em questão acredita-se que pelo objetivo 

desejado com esta que seria avaliar o guia considerando os requisitos elencados este foi alcançado 

de acordo com engenheiros de processo participantes da pesquisa. Além disso, verificou-se a 

viabilidade de sua aplicação em uma MPE e conseqüentemente sua avaliação possibilitando alcance 

de resultados com dados reais.  

A avaliação possibilitou também a identificação de pontos que podem ser melhorados e 

aperfeiçoados na versão do guia colocada à disposição dos respondentes e participantes da pesquisa 

realizada. 



7  CONCLUSÕES 

Neste trabalho, em atendimento ao seu objetivo principal, desenvolveu-se um guia de 

estimativas de software contemplando os parâmetros de tamanho, esforço e duração, com foco nas 

MPEs. Além disso, houve a preocupação em apresentar seu embasamento com guia PMBOK e 

alinhamento aos modelos de melhoria de processo CMMI-DEV, MPS.BR e ISO/IEC 15504-5. 

Em especial o guia se destina a MPEs de software (empresas com até 49 funcionários) e por 

este motivo caracterizou-se este tipo de empresa no contexto de desenvolvimento de software. 

Percebeu-se que poucas adotam normas ou modelos de melhoria da qualidade, realizam pouco a 

atividade de estimar e apresentam como um dos maiores problemas estimativas inadequadas.  

O guia PMBOK, adotado como base para a criação do guia de estimativa, possibilitou o 

desenvolvimento de um processo genérico para estimativa de software, considerando tanto a 

estrutura do PMBOK quanto seus desígnios sobre a atividade de estimar. Buscou-se também a 

definição dos parâmetros de estimativas de recursos de atividades (esforço) e duração de atividades, 

para o detalhamento no guia de estimativas desenvolvido.  

No desenvolvimento do guia considerou-se os quesitos desejáveis pelos modelos de 

melhoria, e ao mesmo tempo o que estes não especificam como a definição da forma genérica do 

processo de estimar e o detalhamento desta atividade e de modelos/técnicas para realizar 

estimativas. 

Os principais modelos/técnicas de estimativas foram selecionados e apresentados no guia 

detalhadamente incluindo o conceito, quais parâmetros estima (tamanho, esforço, duração), quando 

devem ser utilizados e a descrição passo a passo de sua aplicação, além de templates e os exemplos. 

Para a consecução deste trabalho foi necessário também a análise de 6 ferramentas, sendo 3 

de gerência de projetos, 2 específicas de estimativa e 1 genérica, em que se pode observar a falta 

das funcionalidades para todos os requisitos desejáveis desde aspectos de gerência de projetos, aos 

modelos e técnicas de estimativas, sendo necessária utilização destas ferramentas em conjunto. 

Outro aspecto desejado a este trabalho é o estabelecimento de diretrizes para nortear a 

seleção do modelo/técnica mais próximo da realidade da MPE que utilizar o guia. Acredita-se que 
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este foi iniciado com o item “Utilização” no capítulo 5 do guia (explicação de modelos/técnicas) em 

que são apresentadas algumas características necessárias à empresa que deseja aplicá-los. 

Entretanto, torna-se necessário aplicar o guia em uma empresa para efetivar estas considerações e 

instituir novas diretrizes para a seleção dos modelos e técnicas disponíveis. 

O guia está em desenvolvimento contínuo e inicialmente contempla sua estrutura em 

capítulos constando a teoria relacionada a gerenciamento de projeto, ao processo de estimativa e 

modelos e técnicas de estimativas de software. Desenvolveu-se uma forma genérica de estimar 

apresentando entradas, atividades e saídas para o processo de estimar. Além disso, o guia ainda 

contempla o passo a passo para executar os modelos/técnicas; templates e exemplos de aplicação 

para cada modelo/técnica; ferramentas voltadas ao gerenciamento de projetos e estimativas de 

software; e por fim o guia apresentará uma análise de conformidade com os modelos de melhoria de 

processo de software. 

A avaliação do guia foi realizada com seis profissionais que possuem ao menos curso e/ou 

prova do nível introdutório em MPS.BR e com especialidades em engenharia de software (apenas 1 

não respondeu ao questionário). Pretendeu-se com a pesquisa o atendimento dos requisitos 

elencados como básicos ao guia, cita-se aplicação do guia em MPEs, detalhamento dos 

modelos/técnicas selecionados, alinhamento com os modelos de melhoria de processo de software 

(CMMI-DEV, MPS.BR, ISO/15504-5) e embasamento ao PMBOK. Os dados obtidos por meio da 

avaliação num primeiro momento dão indícios de que o objetivo do guia que seria sua utilização 

como apoio a implantação de um processo de estimativa em uma MPE de software, considerando 

facilidade e eficiência, além de servir como conteúdo orientador na implementação de modelos de 

melhoria de processo de desenvolvimento de software. 

Com relação aos requisitos elencados como desejáveis para o guia pode-se dizer que todos 

foram obtidos parcialmente. Os modelos e técnicas sugeridos são descritos e sua aplicação 

detalhada, sendo possível a aplicação destes MPEs de software, contudo não houve aplicação deste 

para que se possa confirmar a possibilidade. Na descrição de cada modelo/técnica no guia são 

apresentados critérios que definem que tipo de organização poderia adotar tal técnica, porém são 

sugestões iniciais que devem ser desenvolvidas para que sejam mais específicas. O guia está 

alinhado aos modelos de melhoria de processo de software (CMMI-DEV, MPS.BR, ISO/IEC 

15504) no que se refere a estimativas (quadro 21). O desenvolvimento do guia se embasou no 

PMBOK no contexto de estimativa (quadro 20). Os templates, exemplos e ferramentas referentes ao 
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processo de estimativas são apresentados no guia mas sua eficiência poderão ser comprovadas por 

meio de sua avaliação. Por fim o guia está escrito em Português e está livre para utilização. 

7.1 RECOMENDAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Por não ter sido possível aplicar o guia em MPE de software, recomenda-se que sejam 

realizadas novas avaliações deste por meio da aplicação do guia em MPEs, para que além da 

realização de melhorias contínuas, seja possível realizar comparativos entre o uso ou não do guia.  

Considerando que o guia está em sua primeira versão, acredita-se que por meio da avaliação 

seja possível realizar um refinamento do guia e permitir que este esteja em processo de constante 

melhoria. Como sugestão, a evolução do guia pode ser mantida por meio da aplicação do processo 

de evolução de guias proposto por SOUZA(2008). Desta forma, pode-se tornar o guia cada vez 

mais propício para implantação de um processo de estimativa, estar alinhado aos modelos de 

melhoria de processo de software favorecendo a implantação destes e ainda ter seus capítulos mais 

direcionados e adaptados às necessidades das MPEs, cita-se especialmente detalhamento dos 

modelos/técnicas, exemplos e templates. 

Como recomendação tem-se a transformação deste guia em material eletrônico para facilitar 

seu acesso e utilização. Uma opção seria a utilização de uma Wiki. 

Outra recomendação seria a transformação deste guia em um livro considerando a 

dificuldade existente em encontrar no meio acadêmico material compilado sobre estimativa de 

software. Acredita-se que um livro seria de grande valia aos acadêmicos da área por seu conteúdo 

que apresenta diferentes técnicas de estimativa e como aplicá-las reunidas em um mesmo material.   
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APÊNDICES 

 



Apêndice A – Questionário avaliação 

 

LQPS - Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 

Título: Questionário de avaliação do guia de estimativas de software 

Avaliador: Data:  

Objetivo: 

Avaliar o guia de estimativa de software em relação ao atendimento de requisitos estabelecidos 

sob o ponto de vista de engenheiros de processo experientes no contexto de programas de 

melhoria de processos de software em MPEs (Micro e pequenas empresas). 

Esta pesquisa está sendo feito como parte da dissertação de mestrado “Um guia para estimativas 

de projetos de software em micro e pequenas empresas”, do MCA (Mestrado em Computação 

Aplicada) da UNIVALI. 

 

Instruções: 

O questionário contempla questões com respostas fechadas, porém oportunizando a realização de 

comentário em casos em que não há atendimento por completo de determinado questionamento. 

Ressalta-se que tais considerações são de grande valia para a melhoria continua do guia. 

Perfil de avaliador: 

As questões que serão apresentadas a seguir estão fora do escopo de avaliação do guia, porém 

por estarem provendo uma identificação do perfil dos avaliadores estará auxiliando na 

apresentação da avaliação e como contextualização desta. 

• Qual sua formação acadêmica?  

 Ciência da Computação     Sistemas de Informação    Outra: ____________________      

• Você tem especialização em Engenharia de Software ou afim?  

       Não    Sim     Qual? ________________________________ 

• Você tem alguma certificação em modelos de melhoria de processo de software? 

        Não    Sim    Qual? ________________________________ 

• Você tem experiência na implantação/consultoria de modelos de melhoria de processo de Software? 

        Não    Sim    Quanto tempo? ________________________ 

• Você tem experiência estimativa de Software? 

        Não    Sim     

      Quanto tempo? ________________________ Qual modelo/técnica aplica:______________________ 
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Pergunta 01: Qual sua impressão subjetiva sobre o percentual de esforço necessário para que o guia, em 

sua forma atual, seja aplicado em uma MPE de software?  

 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

 

Explique sua opinião: 

 

 

 

Pergunta 02: Você acredita que no contexto de uma MPE, como Engenheiro de processo, se necessitar 

aplicar o guia utilizando-o como fonte para implantar um processo de estimar junto a colaboradores leigos, 

estes compreenderiam o referido processo especificamente na fase de planejamento? 

 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

 

Justifique sua resposta. Indique conteúdos incompletos ou inexistentes no guia:  

 

 

 

Pergunta 03: Você como Engenheiro de processo, acredita que o conteúdo referente aos modelos/técnicas 

de estimativas de software é suficiente para a compreensão de um leigo? 

  

 Totalmente  Parcialmente  Não 

 

Explique sua opinião: 

 

 

 

 

Pergunta 04: Você considera que todos modelos/técnicas de estimativas apresentados no guia são 

adequados a MPEs de software? 

 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

 

Indique o que você considera inadequado:  

 

 

Sugira novos modelos/técnicas: 

 

 

 

Pergunta 05: Em sua opinião, os exemplos de aplicação dos modelos/técnicas apresentados no guia ajudam 

na compreensão e utilização destes modelos/técnicas? 

 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

 

Explique sua opinião:  
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Pergunta 06: Em sua opinião, os templates sugeridos no guia estão coerentes com os modelos/técnicas 

apresentados? 

 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

 

Explique sua opinião:  

 

 

 

Pergunta 07: Você percebe que as ferramentas indicadas no guia podem indicar uma forma de suporte o 

do processo de estimar? 

 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

 

Explique sua opinião:  

 

 

Sugira outras ferramentas: 

 

Pergunta 08: Considerando o uso do guia em detrimento a sua não utilização, você acredita ser mais rápido 

estabelecer um processo de estimar com qualidade em uma MPE?  

 

 Totalmente  Parcialmente  Não 

 

Em qual percentual: 

 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

 

Explique sua opinião:  

 

 

 

Pergunta 09: Quantas fontes além do guia você acredita serem necessárias para estabelecimento de um 

processo de estimar, considerando o alinhamento os modelos de melhoria de processo (CMMI-DEV, 

MPS.BR, ISO/IEC 15504)? ________ 

 

Explique sua opinião:  

 

 

Liste outras fontes: 

 

 

Pergunta 10: Considerando o processo de estimar e suas atividades qual o percentual do guia que se baseia 

no PMBOK. 

 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

Explique sua opinião:  
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Pergunta 11: Em sua opinião qual o percentual de alinhamento ao CMMI-DEV, considerando o processo de 

estimar e suas atividades contempladas neste modelo de melhoria de processo? 

 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

 

Explique sua opinião (indique o que não está alinhado):  

 

 

 

 

Pergunta 12: Em sua opinião qual o percentual de alinhamento ao MPS.BR, considerando o processo de 

estimar e suas atividades contempladas neste modelo de melhoria de processo? 

 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

 

Explique sua opinião (indique o que não está alinhado):  

 

 

 

Pergunta 13: Em sua opinião qual o percentual de alinhamento ao ISO /IEC 15504, considerando o processo 

de estimar e suas atividades contempladas neste modelo de melhoria de processo? 

 

 nenhum     1% - 25%     26% - 50%    51% - 75%     76% - 100% 

 

Explique sua opinião (indique o que não está alinhado):  

 

 

 

 

 

 


