Estimativas de Software
Reduzindo as incertezas de esforço, prazo e custo
Fornecer estimativas para
variáveis de difícil previsão, a
partir de referências mais fáceis e
considerando componentes de
incerteza compatíveis com a
informação disponível na ocasião;
desta forma, diferenciando decisões
ao assumir um compromisso ou
estabelecer uma meta com o ato
técnico de estimar
Motivação
Profissionais de desenvolvimento de software,
quando confrontados com um pedido de
estimativa, evitam responder. Há confusão
sobre o que seja uma estimativa e,
principalmente, as diferenças entre esse ato
técnico e determinar uma meta ou assumir
um compromisso.
Quando há uma resposta, o mais comum é
que seja pontual, eventualmente com casas
decimais; sem um racional que a explique em
uma linguagem compreensível para o negócio
ou na granularidade adequada ao momento.
Essas respostas, que passam a impressão de
uma certeza, só fazem realimentar a
confusão; o que não é positivo e traz graves
prejuízos a todos os envolvidos no processo.
Um modelo de estimativas robusto deve
incluir componentes de incerteza nas
estimativas conforme o nível de informação
disponível e racionais que expliquem como se
chega aos resultados com base em

informação ainda em desenvolvimento e,
muitas vezes, sem detalhes de arquitetura ou
implementação conhecidos.
Os modelos paramétricos estabelecem
métricas e equações que descrevem as
relações entre o tamanho do software - fator
primário de custo usualmente representado
em pontos de função - e outros fatores
secundários, que buscam capturar
particularidades do produto, do processo, do
pessoal e da plataforma.
Como um conjunto, são os fatores de custo
que tem impacto na produção de software,
sendo alguns de efeito proporcional e outros
de efeito exponencial. Esses últimos, se
desconsiderados, promovem a lógica da
"gestação de um mês com nove mulheres”,
que leva a prazos subestimados inexequíveis
e todo o pânico que segue disso.
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OBJETIVO

PÚBLICO ALVO

Diferenciar estimativas de assumir um
compromisso ou estabelecer uma meta; a partir
disso, observar um procedimento ao invés de
barganhar recursos.

Profissionais envolvidos na implantação,
desenvolvimento, garantia da qualidade e
contratação sistemas.

Estabelecer um racional, diferenciado de
estimativas diretas, a partir de modelos
paramétricos.
Interpretar a estimativa como parte da gestão de
riscos, independentemente se derivada de
modelos estocásticos ou por estimativas diretas,
como no Planning Poker.
Materializar a incerteza subjetiva em faixas
otimista, mais provável e pessimista, por
diferentes métodos, transformando essa
informação em termos de probabilidades.
Selecionar o modelo de estimativas mais
adequado conforme o nível de informação
disponível para elaboração da estimativa.
Interpretar os resultados do modelo de
estimativas em termos de quais atividades por
fase do ciclo de vida estão incluídas nas
estimativas geradas,
Determinar que referências de mercado devem
compor o modelo e quais pontos devem
necessariamente ser calibrados às condições
locais.

BENEFÍCIOS
Oferece uma visão abrangente sobre estimativas
de software, que permite um amadurecimento
nas práticas de estimativa e resultados tangíveis
em pouco tempo.
Adicionalmente, é um ponto de partida para
direcionar esforços posteriores de maneira mais
focada no aprofundamento de temas de maior
interesse.

CARGA HORÁRIA
24 horas.

PRÉ-REQUISITOS
Vivência em projetos de software.
Para um melhor aproveitamento das atividades
práticas, recomenda-se o conhecimento de
Excel.

INFRAESTRUTURA LÓGISTICA
Cada participante deve levar seu notebook com
acesso à Internet e o microsoft Excel instalado.
No caso de eventos realizados in company, é
necessário local adequado para treinamento,
com recursos de projeção e flipchart ou
equivalente.

DIFERENCIAIS DA FATTO
Primeira empresa brasileira de medição e análise
de software em atuação, operando um escritório
de métricas na modalidade de BPO e
oferecendo serviços on site, integrando a gestão
de requisitos e a medição de software.
Constante trabalho de pesquisa e
desenvolvimento a partir da seleção,
levantamento e análise de editais públicos para
contratação de fábricas de software e modelos
de negócio em empresas privadas.
Profissionais com domínio acadêmico no assunto
complementado por fundamental experiência
em consultoria na gestão de contratos com
métricas de software em grandes corporações.
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CONTEÚDO
1. O problema para as estimativas
2. Fundamentos em estimativas
2.1. Tipos de estimativa quanto ao procedimento
2.1.1. Estimativas diretas
2.1.2. Estimativas paramétricas

2.2. Tipos de estimativa quanto aos resultados
2.2.1. Resultados estocásticos
2.2.2. Resultados determinísticos
2.2.3. Diferenciar estimativa de profecia

2.3. Estimativas de três pontos
2.3.1. O que é a estimativa de três pontos
2.3.2. Estimativa como distribuição de
probabilidade
2.3.3. Delphi e Planning Poker para obtenção
de estimativas de três pontos

2.4. Técnicas para assumir um compromisso ou
estabelecer uma meta
2.4.1. A estimativa 50/50 a partir dos três
pontos com o PERT
2.4.2. Avaliação mais ampla de riscos com a
Simulação de Monte Carlo

3. Medição de Tamanho Funcional
3.1. O que é Análise de Pontos de Função (APF)
3.2. Objetivos da APF
3.3. Tipos de requisitos e a ISO/IEC 14.143
3.4. O usuário e a sua visão na APF
3.5. Estratégia de medição do IFPUG
3.5.1. Visão geral da fronteira da aplicação e
da estrutura de tipos

4. Aperfeiçoando a estimativa com o
Constructive Cost Model (COCOMOII)
4.1. O que e o COCOMOII, quais seus objetivos
insumos e produtos
4.2. Obter estimativas de três pontos pelo Cone
da Incerteza
4.3. Explicar a variabilidade das estimativas pelos
fatores de custo secundários
4.4. Economias de escala - Quando 1 + 1 e mais
ou menos que 2
4.5. Estimativa de esforço e prazo
4.6. Determinar o fator de ajuste de esforço
conforme a informação disponível

NOTAS FINAIS
Este curso não tem por objetivo ensinar a medir
usando pontos de função na capacidade exigida
em auditorias ou no contexto de contratos de
software. Ele ensina o básico para a utilização do
método em suas aplicações em estimativas em
momentos iniciais do ciclo de vida.
Apenas o método do IFPUG está incluído na
configuração apresentada. O método do
COSMIC pode ser incluído em caráter
complementar ou em sua substituição.
Partes do COCOMOII são exploradas para fins
de aperfeiçoar as estimativas em pontos de
função.
Todos esses itens tem treinamentos específicos e
que abordam os temas em maior profundidade
fornecidos pela FATTO.

3.5.2. Visão geral da avaliação de
complexidade e determinação da
contribuição
3.5.3. Exemplo prático de aplicação
3.5.4. Heurísticas para aproximar o tamanho

3.6. Testes de realidade com dados de
benchmarking do ISBSG
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RECURSOS
Uma série de planilhas usadas no curso facilita a
aplicação das técnicas apresentadas pela sua
customização ou utilização como ponto de
partida para a aplicação dos conhecimentos
adquiridos em situações específicas:

‣ Planilha para aplicação de Simulação de Monte
Carlo;

‣ Formulário de consolidação de sessões Delphi;

‣ Planilha para análise de dados de
benchmarking (não são fornecidos os dados
de benchmarking).

‣ Mapeamento de estimativas de três pontos em
cenários de estimativas pela combinação da
fórmula do PERT à distribuição Beta de
probabilidades;

PLATAFORMA DE ENSINO
De maneira complementar aos encontros
presenciais, todo o conteúdo apresentado pode
ser revisto em vídeo aulas disponíveis em uma
plataforma de EAD.
As dúvidas e dificuldades sobre a aplicação do
conteúdo podem ser colocadas nos fóruns de
discussão onde são endereçadas por uma
equipe de tutores e pelos demais participantes.
Todos os recursos estão disponíveis naquele
espaço para download, assim como material
com informações complementares.
Visite:

http://ead.fattocs.com
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