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Estimativas

� O gerente de projetos de software confronta-se com 
um dilema logo no começo de um esforço de 
desenvolvimento: 

– são exigidas estimativas quantitativas mas não existem 
informações sólidas disponíveis

� A estimativa dos recursos, custo e programação das 
atividades para um esforço de desenvolvimento de 
software exige:

– experiência
– acesso a boas informações históricas
– coragem para se comprometer com medidas quantitativas 

quando só existirem dados qualitativos
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Estimativas

� É difícil saber se é possível desenvolver o 
produto desejado pelo cliente antes de  
conhecer os detalhes do projeto.

� Por que é tão difícil estimar?
– Desenvolvimento é um processo gradual de 

refinamento
� Incerteza da natureza do produto contribui para a 

incerteza da estimativa
� Requisitos e escopo mudam
� Defeitos são encontrados e demandam retrabalho
� Produtividade varia
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Estimativas

� Fatores que aumentam o Risco das 
Estimativas

Complexidade

Grau de estrutura, 
definição

Tamanho do 
projeto

DOMDOMÍÍNIO DE BAIXO NIO DE BAIXO 
RISCORISCO

A realização de 
estimativas carrega

riscos inerentes
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Estimativas

� COMPLEXIDADE
– É uma medida relativa que é afetada pela

familiaridade que se tem com o esforço passado.
– Uma série de medidas quantitativas de 

complexidade de software tem sido propostas -
tais medidas são aplicadas ao nível de projeto e 
de código e portanto difíceis de serem usadas no 
planejamento

– Outras avaliações mais subjetivas (Ex: Pontos de 
Função) podem ser estabelecidas a partir do 
processo de planejamento
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Estimativas

� TAMANHO
– A medida que o tamanho aumenta, a interdependência entre os

vários elementos do software cresce rapidamente.
– A decomposição do problema, uma importante abordagem para a 

realização de estimativas, torna-se mais difícil, porque os
elementos decompostos ainda podem ser complexos.

� ESTRUTURA
– A palavra estrutura refere-se à facilidade com que as funções

podem ser dispostas em compartimentos e à natureza hirerárquica
das informações que devem ser processadas

– À medida que o grau de estrutura aumenta, a capacidade de se 
avaliar com precisão é melhorada e os riscos diminuem



Prof. Cristiano Bertolini Engenharia de Software

Estimativas

� Fator que Reduz o Risco das Estimativas

�� DADOS HISTDADOS HISTÓÓRICOSRICOS
– Estimativas podem ser feitas com  maior

segurança
– Prazos podem ser estabelecidos para se evitar

dificuldades passadas
– Riscos globais podem ser reduzidos
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Estimativas

� Para se ter sucesso, um bom planejamento é muito
importante.

– O objetivo do PLANEJAMENTO DE PROJETOS é
fornecer uma estrutura que possibilite ao gerente 
fazer estimativas razoáveis de recursos, custos e 
prazos.

– As estimativas são realizadas dentro de um plano 
de tempo limitado ao início de um projeto de 
software e devem ser regularmente atualizadas à
medida que o projeto progride.
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Estimativas

� O Processo de Estimativas:
1. Estimar o tamanho do produto
2. Estimar o esforço
3. Estimar o prazo
4. Fornecer estimativas dentro de uma faixa 

permitida e refinar essa faixa à medida que o 
projeto progride
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Estimativas

� Tipos de Estimativas:
– Recursos

� Humanos
� Hardware e Software
� Recursos especiais

– Tamanho
� Quantidade de software a ser produzida
� Ex. no. linhas de código, no. pontos de função, n.o de 

requisitos, pontos de casos de uso

– Esforço 
� Derivado da estimativa de tamanho
� Ex. dividindo a estimativa de tamanho por produtividade 

produz-se o esforço
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Estimativas

� Tipos de Estimativas:
– Prazo

� Geralmente são dirigidos a datas fornecidas pelo 
Cliente

– Qualidade
� Medidas de resultados
� Ex. defeitos por fase, esforço de mudanças
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Estimativas

� As estimativas não são uma ciência exata

� As estimativas são afetadas por muitas 
variáveis:

– humanas
– técnicas
– ambientais
– políticas
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Estimativas

� As opções para se ter estimativas com 
graus aceitáveis de risco:

– Retardar as estimativas do projeto
– Usar técnicas de decomposição (dividir o 

Problema complexo em pequenos problemas)
– Desenvolver um modelo empírico
– Adquirir ferramentas de estimativas

� essa opção ainda que atraente não é prática
� as estimativas devem ser fornecidas logo no 

início
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Estimativas

� As opções para se ter estimativas com 
graus aceitáveis de risco:

– Retardar as estimativas do projeto
– Usar técnicas de decomposição (dividir o 

Problema complexo em pequenos problemas)
– Desenvolver um modelo empírico
– Adquirir ferramentas de estimativas

� essa opção assume uma abordagem de “divida e 
conquiste”

� ao decompor-se um projeto em funções
importantes e em tarefas de engenharia de 
software correlatas, as estimativas podem ser 
realizadas em etapas.



Prof. Cristiano Bertolini Engenharia de Software

Estimativas

� As opções para se ter estimativas com 
graus aceitáveis de risco:

– Retardar as estimativas do projeto
– Usar técnicas de decomposição (dividir o 

Problema complexo em pequenos problemas)
– Desenvolver um modelo empírico
– Adquirir ferramentas de estimativas

� os modelos empíricos de estimativa podem ser 
usados para complementar as técnicas de 
decomposição e para oferecer uma abordagem
de estimativas potencialmente valiosas por seus
próprios méritos.

� um modelo baseia-se na experiência (dados 
históricos)
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Estimativas

� As opções para se ter estimativas com 
graus aceitáveis de risco:

– Retardar as estimativas do projeto
– Usar técnicas de decomposição (dividir o 

Problema complexo em pequenos problemas)
– Desenvolver um modelo empírico
– Adquirir ferramentas de estimativas

� as ferramentas implementam uma ou mais
técnicas de decomposição ou modelos empíricos.

� quando combinadas com uma interface homem-
máquina interativa, elas oferecem uma atraente
opção para a realização de estimativas
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Estimativas

� IMPORTANTE:
– Cada uma das opções viáveis de estimativas é

tão boa quanto bons forem os dados históricos 
usados para fundamentar a estimativa

– Se não existir nenhum dado histórico, o 
levantamento repousará sobre uma base muito 
instável
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Estimativas

� Técnicas de Decomposição

Estimativa de LOC e PFEstimativa de LOC e PF Estimativa de EsforçoEstimativa de Esforço

Subdividem o problema em problemas
menores e administráveis
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Estimativas

� Decompor o software em funções menores que possam ser 
estudadas individualmente

� Usando Dados Históricos ou intuição, fornecer para cada subfunção
valores de LOC ou PF  otimista,  mais provável,  pessimista

Estimativa de LOC e PFEstimativa de LOC e PF

LOC
Funções otimista(a)  mais provável(b)  pessimista(c)    Esperado

Função1           1800 2400 2650
função2           4100              5200                    7400
função3           4600              6900                    8600 
função4           2950              3400                    3600
função5           4050              4900                    6200
função6           2000              2100                    2450
função7           6600              8500                    9800
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Estimativas

� Determinar o número esperado (E) da variável de estimativa    (LOC 
ou PF)  para cada subfunção:   E = ( a + 4b + c )/6

Estimativa de LOC e PFEstimativa de LOC e PF

LOC
Funções otimista(a)  mais provável(b)  pessimista(c)   Esperado

função1 1800 2400 2650             2340
função2           4100              5200                    7400    5380
função3           4600              6900                    8600    6800
função4           2950              3400                    3600    3350
função5           4050              4900                    6200    4850
função6           2000              2100                    2450    2140
função7           6600              8500                    9800    8400

LOC  ESTIMADO      33360
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Estimativas

� Modelos Empíricos

Modelo Estático de 
Variável Simples

Modelo Estático de 
Variável Simples

COCOMOCOCOMO

Usam fórmulas derivadas empiricamente
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Estimativas

� MODELO COCOMO (Boehm) COnstructive
COst MOdel

– Existem 3 Modelos COCOMO:
� Modelo COCOMO Básico
� Modelo COCOMO Intermediário
� Modelo COCOMO Avançado
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Estimativas

� Modelo COCOMO Básico
– É um modelo estático que calcula o esforço de 

desenvolvimento de software e seu custo, em função do 
tamanho de linhas de códigos desenvolvidas.

– E = ab(KLOC)bb
– D = cb(E)db
– P = E / D
– Onde E é o esforço aplicado pela pessoa no mês, D é o 

tempo de desenvolvimento em meses cronológicos, KLOC 
é o número calculado de linhas de código para o projeto
(expressado em milhares), e P é o número das pessoas 
necessário. 
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Estimativas

� Modelo COCOMO Básico
– Os coeficientes ab, bb, cb e db são dados por:

– Projeto de Software    ab bb cb db
– Início                              2.4     1.05    2.5     0.38
– Meio                               3.0     1.12    2.5     0.35
– Fim                                 3.6     1.20    2.5     0.32
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Estimativas

� Modelo COCOMO Básico
– Cocomo básico é bom por ser rápido em 

estimativas e custos de software.
– Sua exatidão é limitada por causa de sua falta 

de fatores para explicar as diferenças entre 
ferramentas, qualidade de pessoal e experiência, 
uso de ferramentas modernas e técnicas, e 
outros atributos de projeto que influenciam nos 
custos de software.
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Estimativas

� Modelo COCOMO Intermediário
– Calcula o esforço de desenvolvimento de 

software em função do tamanho do programa, 
que inclui custo, avaliação subjetiva do produto, 
ferramentas, pessoal e atributos de projeto.

– E = ai(LOC)(bi).EAF
– Onde E é o esforço aplicado em pessoas por

mês, LOC é o número de linhas de código
para o projeto e EAF é o fator de ajuste de 
esforço. 
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Estimativas

� Modelo COCOMO Intermediário
– Os coeficientes ai e o bi são dados por:

– Projeto de Software ai bi 
– Início (orgânico) 3.2 1.05 
– Meio (semidestacado) 3.0 1.12 
– Fim (embutido) 2.8 1.20 

– O método intermediário é uma extensão do método básico, 
mas com mais categorias de controle como: Atributos do 
produto, Atributos de hardware, Atributos pessoais, 
Atributos do projeto.
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Estimativas

� Modelo COCOMO Avançado
– São incorporadas características da versão

intermediária com uma avaliação de impacto de 
custo em cada passo de todo o projeto. 
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Estimativas

� Ferramentas Automatizadas para
Estimativas

– As Técnicas de Decomposição e os Modelos
Empíricos de Estimativas podem ser 
implementados em software
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Estimativas

� Leitura do artigo: 
– “Métricas e Estimativas de Software - O início de 

um rally de regularidade”
– Fazer um resumo como o que vc entendeu do 

texto (resumo não é cópia).
– Responder a pergunta:

� Quais são os fatores que influenciam na estimativa de 
software? Justifique.

� Obs: O texto será cobrado na prova!


