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ANEXO IV 

1. Objetivo 

1.1 Finalidade 

ware considerando a contagem de 

1.2 Diretrizes 

As diretrizes propostas neste documento foram objet

Descrevem formas para usar a estimativa do tamanho funcional dos projetos de software no 
momento da abertura do projeto, uma vez que a estim
pagamento do planejamento do projeto para as fases de desenvolvimento subsequentes 
previstas no RUP-BNB. 

No BNB, os modelos de estimativas primam pelo claro estabelecimento dos custos, prazos e 

ido nos respectivos contratos/editais. 

gps@bnb.gov.br. 

medida de tamanho funcional para projetos de desenv
de software. No entanto, os projetos de software ad
e perfectivas. 

9.2.1. ao contratar desenvolvimento de software uti

o ao contrato 
rto, abordando, por 

 dos custos dos pontos de 
s daqueles 

ades existentes; 

 dos custos de pontos de 
onalidade (todas 

as fases do ciclo de desenvolvimento) daqueles nece

veis; 

s nas contagens; 
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ras, contagem de recursos 

impasses acerca das contagens; 

Guia de Contagem APF. 
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RT, R. M. 
jetos de Software

2. Conceitos iniciais 

tadas via APF (Conforme Guia 
de Contagem em APF). 

l, compreendendo hardware e 

atadas via APF(Conforme Guia 
to, conforme Guia de 

tra, cores de telas, logotipos, 
mpos ou texto na tela. 

ecessidades de melhorias, sem 

promover a melhoria de desempenho, manutenibilidade e usabilidade do sistema. 

atadas via APF (Conforme Guia 
ria, conforme Guia de 

lhas e defeitos em sistemas em 
endo comportamentos 

inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer 

garantem que a funcionalidade previamente entregue execute conforme solicitado. 

tadas via Suporte Operacional 
(descrito a frente). 
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software 

3.1 Contagem Inicial e Final 

estimativas devem ser realizadas em dois momentos, a saber: 

Contagem Inicial (CI): da nos 
requisitos especificados.  

Contrato).  

Contagem de Ajuste (CA): u 
sempre que, de comum acordo, o BNB e o CONTRATADO julgarem relevante a 

rojeto deve ser reestimado. Toda 

Nordeste. 

3.2 Projeto de Desenvolvimento 

 de dados, caso seja requisitada no 

 desenvolvimento de software: 

cionalidades de 

funcionalidades (grupos de dados ou processos eleme
funcionalidades (grupos de dados ou processos eleme
funcionalidades (grupos de dados ou processos eleme

que foram entregues e validadas pelo BNB, mas que a

PF_DESENVOLVIMENTO = PF_INCLUIDO [+ PF_CONVERSAO*]
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do CPM 4.3.1. 

[*] 

utilizadas somente uma vez, na carga inicial do sis

Fator de Impacto 0,50

rontos 

Ao se adquirir produto pronto no mercado, em geral,

explicitados em contrato. Entre os 
aspectos envolvidos temos o escopo do produto, os r

que possam estabelecer prazos e custos 

ntratuais.  

de software adequada. 

PF_M (FI x PF_ALTERADO) + (FI x PF_EXCLUIDO) [+ PF_CONVERS O]*
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aforma pode ocorrer de duas formas: 

a) Redesenvolvimento em outra plataforma 

isam ser migrados para outra 
plataforma. Por exemplo, um sistema legado em COBOL precisa ser redesenvolvido em 
JAVA. 

nsideradas como novos projetos 
etos de Desenvolvimento. 

eradas como Projeto de 

do Internet Explorer, Mozila, Firefox, ...) ou de l
o consideradas nesta categoria 

net Explorer que precisam 

abaixo: 

FI: Fator de Impacto fixo e igual a 0,50. 

0,00 0,20
Conforme a tabela 1. 

 plataforma ou linguagem de 
oba, por exemplo, mudar um 

sistema de Mainframe para a plataforma baixa ou mudar a linguagem de um sistema de 
Cobol para Java. 

 minimamente: os ALI mantidos pela 

caso sejam  e solicitados
e PF devem ser realizadas com base 

PF = (FI x PF_REDESENVOLVIMENTO) [+ PF_CONVERSAO*]
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PF_CONVERSAO = PF_INCLUIDO 

nas funcionalidades requisitadas e recebidas para o

Este roteiro recomenda o planejamento diferenciado 

projeto de desenvolvimento de um 

ou carga inicial de dados para popular 

dados for um sistema de DataMart, Datawarehouse, Da
baseada nos conceitos e metodologias de Business Intelligence. 

sistemas legados. Observe que o desenvolvedor deve realizar uma Engenharia Reversa da 
 de projeto, deve ser considerado o 

O 0,00 0,20

Conforme dados da Tabela 1 (Tabela de Fator de docu
adas, ficando o Banco do Nordeste livre 

 parcial. 

Disciplinas do 
RUP-BNB Disciplina 

Requisitos 10 Modelo de Casos de Uso; 
Estimativa de Tamanho; 
Documento de Arquitetura do Sistema; 

o das entidades e 
atributos); 
Diagrama de classes;  

(Exclusivo p/ Mainframe); 
(Exclusivo p/ Mainframe);

(Exclusivo p/ Mainframe);
Estimativa de Tamanho; 
Lista de Materiais; 

Estimativa de Tamanho; 
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 montantes menores que os 
explicitados na Tabela 1, o Banco do Nordeste poder
valores menores que o percentual da disciplina cujo documento faz parte. 

o CONTRATADO tenha que atualizar a 

dos respectivos percentuais 

equisitos que definem atributos de 

categorizados de acordo com o modelo FURPS+ (Funcional, Usabilidade, Confiabilidade, 

Os requisitos suplementares e os Casos de Uso definem, em conjunto, os requisitos do 

Cada requisito deve suportar pelo menos uma caracte
suportada por pelo menos um requisito. 

Em geral, os requisitos Funcionais
Casos de Uso. Os requisitos 

Suplementar. 

a) No Projeto de Desenvolvimento 

co. 

TOTAL 20 

Estimativa de Tamanho; 

Modelo de Casos de Uso; 
Documento de Arquitetura do Sistema; 

o das entidades e 
atributos); 
Diagrama de classes;  

(Exclusivo p/ Mainframe); 
(Exclusivo p/ Mainframe);
(Exclusivo p/ Mainframe);

Lista de Materiais; 
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FI: Fator de Impacto fixo e igual a 0,50. 

ncionais. 

Manutenibilidade, Usabilidade, Confiabilidade ou Ef
ser considerado o Fator de Melhoria (FM) sobre os P

Fator de Melhoria
Manutenibilidade 0,03 
Usabilidade 0,06 
Confiabilidade 0,09 

0,12 
Tabela 2: Fator de Melhoria 

Usabilidade: termo utilizado para definir se determinado siste

Manutenibilidade suportar futuras 

Confiabilidade

o tempo de processamento. 

 BNB. 

OBS 2: 
corretivas, adaptativas ou perfectivas 

PF = PF_IMPACTADOS x FM

PF_M = (FI x PF_ALTERADO)
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 modelos em conformidade ao 
 de ativos de testes em virtude de 

Os ativos de testes contratados, quando validados, 

cobertas. 

(PF_TESTE). A contagem de PF_TESTE deve considerar 

 Transacionais a serem 
testadas;  

i. Os testes considerados no PFT devem ser documentados (casos de testes, plano de 
testes, etc.) conforme definido na MDS-BNB e incorporados aos demais ativos do 
sistema. 

pode ser contada uma vez.  

DS-BNB. 

(LIFERAY/Microsoft SharePoint) 

aformas LIFERAY ou em SharePoint, 

a do software.  

O FIP de 0,65 representa os percentuais de distribu

desenvolvimento nas plataformas LIFERAY e SharePoint.  

PF_TESTE = PF_ASERTESTADA x 0,16 
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plataformas LIFERAY ou SharePoint, 

vistos pelo BNB 

Correspondentes 

1

mo: 
s, 

sem que haja 

/imagens; 

funcionalidade; 
e haja 

0,04 
para cada elemento. 

2 tros 
hard-coded

0,01 

3 rno ao 
.  

0,04 PF para cada 
mensagem. 

4
ticos; 

de 

5

contempla a necessidade 

de processamento tenha sido alterada. (Exemplo: ajustar 
e valores 

entre 10 e 50).  

0,01 PF para cada 

6

ge) em 
tabelas code table e respectivas funcionalidades, de 

nto de 
ela), 

sendo previstas as seguintes atividades e seus percentuais 

- Excluir tabela e funcionalidades; 
. 

2,7 PF para I
tabela e funcionalidades; 

tabela e funcionalidades; 

tabela e funcionalidades; 

funcionalidade. 

7

 de tela 
o: 

 - res 
maiores que 100% 

PF_CONTRATADA = ( PF x PERCENTUAL_

PF_CONTRATADA = ( PF x PERCENTUAL_
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8

ande 
funcionais, onde a equipe 

 
 estimado 

 do 

de 

Contrato. 

devem ser contadas como 1 

(1) Quantidade de horas 

decimal 

fazem parte. Esta porcentagem refere-se ao valor de
impacto. 

nte negociados junto ao 
Guia. 

e desempenhadas pelo 

e e de Qualidade desempenhadas 
pelo CONTRATADO podem ser itens solicitados como ev

tefatos esperados na Ordem de 

 de vida do software.  
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Fase 

Tabela 4: Fases do RUP-BNB e respectivo percentual 

Tabela 5: Disciplinas do RUP-BNB e respectivo perce

O contrato por Pacote de Trabalho consiste na possibilidade do planejamento de entregas 
 previstos

o BNB, apresenta os percentuais de 

demais FASES e DISCIPLINAS.  

FASE 
DISCIPLINAS inter fases 

Requisitos 19,8 %
25,2 %

TESTES 
45,0 %

10 % 90 %

om um VALOR ESTIMADO PARA A 

em constar a contagem estimativa da 
 de replanejamento da Ordem de 

identificar as entregas, em termos de prazos e escopo, a partir da estimativa de tamanho. 

ses deve ser aplicada a seguinte 
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relacionados na ondente.  

estante dos 90% (noventa) da 

ores contratados.  

Para os casos que o BNB execute DISCIPLINAS, o perc
prazos definidos pela estimativa 

encontrada. 

EXEMPLOS: 

PF_CONTRATADO = 200 x 10% + 200 x 90% 
PF_CONTRATADO = 200 PF 

Prazos baseados em 200 PF 

PF_CONTRATADO = 200 x 90% 
PF_CONTRATADO = 180 PF 

Prazos baseados em 180 PF 

c. BNB executando REQUISITOS, na OS: 

PF_CONTRATADO = 200 x 10% + (200 x 25,2%) + (200 x 45%)  
PF_CONTRATADO = 160,4 PF 

Prazos baseados em 200 PF 

PF_CONTRATADO = (200 x 25,2%) + (200 x 45%)  
PF_CONTRATADO = 140,4 PF 

PF_CONTRATADA = PF x PERCENTUAL_
JETO 

PF_CONTRATADA = PF x PERCENTUAL_



98 

Prazos baseados em 160,4 PF 

OBS 1:
e desempenhadas pelo 

OBS 2:
e, de Qualidade e Testes de 

Sistemas Aplicativos desempenhadas pelo CONTRATADO podem ser itens solicitados como 

rma INTEGRAL e de forma 

FORMA DE 

INTEGRAL
SEGMENTADA

INTEGRAL
SEGMENTADA

de produtos prontos de FI
INTEGRAL

SEGMENTADA
INTEGRAL

SEGMENTADA
INTEGRAL

SEGMENTADA
 SEGMENTADA

SEGMENTADA

 INTEGRAL
o de PFT INTEGRAL

desenvolvidas em plataformas 

SharePoint) 

INTEGRAL

APF adaptada INTEGRAL

utilizadas pelo BNB:  

BNB Significado
funcionais

Adaptativas funcionais

Interface 
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ou 

Perfectivas funcionais

Defeitos / Comportamentos 
inadequados Operacional 

. 

o apenas dos requisitos funcionais. No 

to. (Figura 1) 

tagem adotado pelo BNB.  

s pelo BNB, consultar os formatos publicados 
diretamente nos editais e respectivos contratos de 

B ou empresa especializada por ela 

. 

ser feita por profissional certificado pelo IFPUG, 
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estabelecimentos de consenso entre as partes. As co
estabelecidos em contrato. 

rvadas as diretrizes: 

resultado pelo BNB. 

pelo BNB. 

identificar o profissional do quadro do Fornecedor,
Point Specialist) ou CFPP (Certified Function Point

or devem se reunir no sentido de 

Function Point Especialist (CFPS) ou Certified 
contagem realizada pelas partes, ficando 

BNB. 

o. 

ao que poderiam ser, caso houvesse um controle sobr

A seguir, seguem algumas dicas para ajudar nesse ce

ealizada tendo por base a fronteira da 

ara os requisitos.  

nte que a contagem de pontos de 
s como base para a contagem. Desta forma, 

recomenda-se documentar qual o requisito de origem 
justificativas da contagem. 

ica demanda. 

equisito possui o mesmo tamanho 
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adas em momentos distintos, as mesmas 

funcionalidade

, diminuindo assim, o custo 

apresentados. Ou seja,  para evitar a 
tes. Isso diminui o custo, principalmente a 

e) Observar os acessos aos Arquivos de Interface Externa. 

NTRATADO sempre que para seu 
acesso forem utilizados componentes fornecidos pelo BNB. 

Obter um documento de requisitos com qualidade constituindo um acordo comum entre o 
cliente e o fornecedor, sendo a base para a estimat
software. 

i. Impedir requisitos omissos, inconsistentes, inco

; 

ntrato e sempre que solicitadas.  

TADO e o BNB, em comum acordo, 
Guia e uma regra do Contrato e em caso de 

  



102 

ANEXO V 

1. Objetivo 

1.1 Finalidade 

esumida, um roteiro para a contagem de 

CountingPractices Manual Release
ho de tais projetos, utilizando a 

odo de CONTAGEM 

A, adotando-se a 
complexidade baixa para todas as funcionalidades qu

. 
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New Jersey, 2000. 

[Hazan, 2008] HAZAN, C. mativas 
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Devmedia, pp.25-31. 

[IEEE,1998] IEEE Computer Society. IEEE Standard for Software Maintenance. IEEE Std 
1219, 1998. 

[Meli, 1999] MELI, R.; SANTILLO, L. Function Point Estimation Methods: A Comparative 
Overview. Proceedings of FESMA 99, Amsterdam, Netherlands, October 1999, pp. 271-286. 

[IEEE,1998] IEEE Computer Society. IEEE Standard for Software Maintenance. IEEE Std 
1219, 1998. 

[IFPUG,2009] IFPUG. Considerations for Counting with Multiple Media. Release 1.0, 
September, 2009. 

[IFPUG,2010] IFPUG. Counting Practices Manual. Version 4.3, January, 2010. 

[Jones, 2007] JONES, C. Estimating Software Costs. Second Edition, McGraw Hill, 2007. 

[NESMA, 2009] NESMA. Function Point Analysis for Software Enhancement Guidelines. 
Version 2.2.1, 2009 

[Parthasarathy,2007] PARTHASARATHY, M. A. Practical Software Estimation: function 
point methods for insourced and outsourcedprojects. Addison Wesley, New York, 2007. 
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[PRODEMGE, 2012] PRODEMGE. . Sistema 
o IX. 2012. 

[Roetzheim, 2005] ROETZHEIM, W. Estimating and Managing Project Scope for New 
Development. CrossTalk, Vol. April, 2005. 

[SERPRO, 2008] SERPRO. eado 

[Sommerville, 2007] SOMMERVILLE, I. Software Engineering. Pearson Education Limited, 
8th Edition, 2007. 

[SISP, 2012] 

RT, R. M. 
jetos de Software

 de software, observando as funcionalidades 

da tecnologia utilizadas. 

o estabelecer uma medida de tamanho do 

a APF tem como objetivo medir o que o software 

 Qualquer pessoa que especifique requisitos funcionais; ou 

 Qualquer pessoa, sistema ou componente que interaja com o sistema a qualquer momento. 

esmo algum componente que interaja 
sse baseada apenas no conceito de 



representada por diversos artefatos, alguns deles gerados durante a e

(conceitual ou modelo de classes).

provida ao 

Fonte: http://www.ifpug.org/about/faqs.htm

Obviamente, as funcionalidades especificadas devem 

A Figura 1 ilustra o procedimento de contagem de po

No Banco do Nordeste a 
por meio do uso das regras de contagem do IFPUG [IFPUG,

iversos artefatos, alguns deles gerados durante a e
quisitos, casos de uso, modelo de dados 

(conceitual ou modelo de classes).

rporativos, que muitas vezes 

-

http://www.ifpug.org/about/faqs.htm. 

o sendo necessariamente definidas por ele. 
Obviamente, as funcionalidades especificadas devem 

 requisitos, no entanto, 

b] apresenta as regras de contagem de 

A Figura 1 ilustra o procedimento de contagem de po

significa medir o tamanho do software 
meio do uso das regras de contagem do IFPUG [IFPUG, 2010].

104 

iversos artefatos, alguns deles gerados durante a e
quisitos, casos de uso, modelo de dados 

rporativos, que muitas vezes 

extos, para 

cionais.

ica 
o sendo necessariamente definidas por ele. 

 requisitos, no entanto, aceita como requisitos 

s funcionais. Para o

b] apresenta as regras de contagem de 

significa medir o tamanho do software 
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1999]. Existem dois termos que precisam ser diferen

 significa medir o tamanho do software por meio do 
uso das regras de contagem do IFPUG [IFPUG, 2010]; 

s da Contagem de Pontos de 

desenvolvidos pela NESMA para permitir que uma cont
nos momentos iniciais do ciclo de vida de um sistem

realizada da seguinte forma: 

 (ALI, AIE, EE, SE, CE); 

ados. 

: 

 (ALI, AIE, EE, SE, CE): 

lexidade funcional avaliada como 
Baixa; 

ados. 
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: 

do (ALIs e AIEs): 

forma: 

remissa de que existem 
e excluir dados do ALI), duas 

ente uma SE e uma CE 
para cada AIE. 

cer uma resposta a um 

o escopo da contagem 

 Influencia o posicionamento da fronteira entre o s
al do Sistema de Recursos 

separada. 

 Fornecer o tamanho funcional de um projeto como uma entrada para o processo 

 Fornecer o tamanho funcional da base instalada das

 Fornecer o tamanho funcional de dois pacotes para 
funcionalidades oferecida por cada um. 

O tamanho funcional pode ser medido tanto para proj

conforme os itens a seguir: 

lvimento; 
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a; 

a. Projeto de Desenvolvimento

envolver e fornecer a 

b. Projeto de Melhoria

o funcional do projeto de 
adicionadas, alteradas e 

edido pela 
a pela atividade de 

 (FSM) do IFPUG.  

c. 

automatizados e dados 
m ou mais componentes, 

de funcionalidade 
, determinado pela contagem de pontos 

Tamanho Funcional (FSM) do IFPUG. 

al instalado. Este 
aplicativo fornece ao 

e desenvolvimento da 
ado toda vez que um projeto 

. 

2.2.3 Escopo da Contagem 

O escopo da contagem define o conjunto de Requisito

O escopo: 

medido; 

contagem de pontos de 

 de tamanho funcional assim 
 da contagem; 



108 

 entre o software sob estudo e 

processados pelas 

ALIs); 

da fronteira: 

opriedade de certos objetos de 

 outras perspectivas devem 
ser as mesmas; 

ou equipes distintas; 

para cada parte do software; 

stema. Isto indica alto grau 
de acoplamento com o outro sistema, indicando que provavelmente a 

listar todas elas, inclusive com o 
 e AIEs.  Todas as contagens de 

 fronteiras estabelecidas 
ente muda entre as contagens de 

 projetos de melhoria na 
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fronteiras envolvidas e seu 

removidas. 

 listagem dos sistemas providas 
em contrato. 

devidamente justificadas e 

cionais 

abelecidos o tipo e o escopo da 
itos de armazenamento de 

ionais da APF. Os detalhes sobre 
s no CPM 4.3.1. Segue abaixo 
s considerados pela APF na 

contagem: 

ocesso elementar da 

Arquivo de Interface Externa (AIE):
 meio de um processo 

Entrada Externa (EE):

ortamento do sistema. 

Consulta Externa (CE):

dados derivados, ou manter 
ALI ou alterar o comportamento do sistema. 
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o. 

Primeiramente, os requisitos funcionais iniciais documentados nos documentos de 
outlines al do sistema do 

(AIE), Entrada Externa (EE), 

-se nas tabelas de 
gura 2). 

O estimador deve realizar uma leitura no documento inicial de requisitos, buscando 
essos elementares. O processo 

O processo elementar deve ser completo em si mesmo, independente e deixar a 
m outras palavras, os 

sequenciais pertencem a um mesmo processo elementar
constituem processos elementares diferentes. 

Elementares de uma 

ionalidade com os Processos 
Elementares. 

Uma vez identificado o processo elementar, o estimador deve buscar o entendimento 

Adicionalmente, o estimador deve descobrir os dados associados ao processo 

identificados os grupos de 

 o estimador identificar mais de 
nda-se utilizar a complexidade 

As tabelas 1, 2 e 3 relacionam os itens para identi
do ALIs, AIEs, EEs, CEs e SEs. 
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ALI / AIE Tipos de Dados
< 20 20 - 50 > 50

1 Baixa Baixa 
2 - 5 Baixa Alta 
>5 Alta Alta 

uncional para ALI e AIE 

EE Tipos de Dados
< 5 5 - 15 > 15

< 2 Baixa Baixa 
2 Baixa Alta 

>2 Alta Alta 

uncional para 

SE / CE Tipos de Dados
< 6 6 - 19 > 19

< 2 Baixa Baixa 
Alta 

>3 Alta Alta 

uncional para 

influenciada pela quantidade de relacionamentos com os ALIs, AIEs, Tipos de 
Registros e Tipos de Dados. 

amento dos requisitos 
. As necessidades e 

funcionalidades especificadas para o projeto, contidas no documento inicial de 
requisitos, devem ser enquadradas em uma das seguintes tabelas: 

Tabela 4  (ALIs): Banco de 

detalhamento da contagem de ALIs, observar as regras contidas no CPM 4.3.1. 

de dados ou diagrama de classes ou a partir dos requisitos funcionais, descritos nos 

, arquivos de trabalho e tabelas 
ue existem para quebrar o 

relacionamento nxn e apenas transportam as chaves estrangeiras). As entidades 
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e subgrupos de dados existentes para obter a complexidade funcional, segundo as 

que  
 Baixa. 

Tabela 5 na (AIEs): Banco de 
apenas referenciados 

estimada (tabelas e arquivos mantidos por outra apl
detalhamento da contagem de AIEs, observar as regras contidas no CPM 4.3.1. 

cadastros ou consultas. 
dados externos de outras 

e relacionamento sem atributos 

Geralmente, os AIEs dos sistemas possuem a classifi Baixa. 
plexidade funcional do AIE 

Tabela 6 - Contagem de Entradas Externas (EEs): Funcionalidade

ados. Conte 

eve ser contada 
separadamente. 

ar (funcionalidade analisada), 
considere as Entradas Externas identificadas com complexidade .  
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Tabela 7- Contagem de Consultas Externas (CEs): funcionalidades que apresentam 
sem 

, downloads, entre outros. 

browse, listbox, download

muda o comportamento do sistema? Caso positivo, est
identificadas como Consultas Externas.  

ar (funcionalidade analisada), 
considere as Consultas Externas com complexidade .  

Tabela 8 s que apresentam 
com  

log, 
downloads 

esentar 

download com 
log? Caso positivo, 

xternas. Observe que esta 
deve referenciados nos 

ou atualizar campos (normalmente indicadores) nos arquivos ou 

Contagem (CPM) [IFPUG, 2010b]. 

A Estimativa de tamanho do projeto em PFs deve ser gerada totalizando-se os PFs 
obtidos nas Tabelas 4, 5, 6, 7e 8. 

2.3.2 Tipos de Entidades de Dados 

e armazenamento, funcionais e 
ados: 
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Os  do 
stes tipos de dados refletem a 

entam um percentual 
camente armazenados nos ALIs e 

AIEs.  

Os , para 

representam um pequeno percentual das entidades identificadas.  

Os uto 
descritivo pode ter. Tipicamente os atributos dos D

Os icos 
e de dados ou melhoria na 

e os manipulam. (FATTO) 

Os  e os 
s Requisitos Funcionais do 
das para contagem como 

s propriamente do que requisitos 
funcionais.  

ssim como os Dados de 
 nos processos 

elementares que os leiam e/ou atualizem. 

Dados de Dados de Dados de 

X X  

mas armazenado opcionalmente como um 
arquivo de dados. 

  X 

X X  

funcionais; Geralmente identificado como   X 

Administrador de Suporte

instalada pela primeira vez e mantido de 
forma intermitente. 

 X  

X   

Armazenam dados para padronizar e facilitar X
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Armazena os dados para auxiliar nas  X  

X   

 X  

  X 

X

frequentemente necessitam acessar os Dados  X  

garantir integridade de dados, etc.; 

  X 

es presentes no dia a dia das atividades 
de desenvolvimento de software. 

2.4.1 Fator de Ajuste 

O BNB 
ema, apresentadas no manual de 

ajustados obtidos em suas contagens, fazendo com que seus valores sejam sempre 

2.4.2 Data Warehouse e BI 

peculiares e a falta de 

processados na entrada via 
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sta com dados agregados 
normalmente armazenados nas tabelas do DW; 

ases de dados 

o. 

Fato.  

de um processo de 

ingir e agrupar dados 

Processo: 

1) Uma EE para cada origem; 

es, contar uma EE para 

regados pelo processo 
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I. Ex: carga mensal e 
semanal. 

externas. 

 outros sistemas, 1ALI 

mais cargas.  

tada. 

e) Data Mart  

O Data Mart (DM) representa uma estrutura em fronteira diferente ao DW. 

lmente acessado por 

s do DW, gerado como 

empregado, margem por produto, classe de risco) ou 
podem ser mais derivados a partir das Fatos do DW; 

Para cada Data Mart, deve ser medido um ALI para os dados armazenados e 

adicional deve ser considerado. 

Considerando o comportamento das consultas como rel

radicionalmente. No BNB, 

manipularem e analisarem um volume significativo de
perspectivas;  

a) Identificar o requisito e contar uma CE ou SE, c
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menta. 

g) Cubo 

A ) 
deve ser contada como uma SE. Esse tipo de tabela, 

Datamart.  

2.4.3 Trilha de Auditoria 

uditoria definidos e 
 

Requisitos Suplementares de Sistemas Aplicativos do BNB. 

requisitos, normalmente os Requisitos Suplementares

eferenciado para os dados de 
auditoria. 

Para que a Trilha de Auditoria seja considerada um ALI do sistema e seja 
efetivamente contado, ela deve ser relevante para o

 seja avaliado o 
o realizar a consulta a esses 

 Projetos esclarecer ao Gestor 
sobre os custos relacionados a essas demandas de ex

devendo ser solicitado pelo gestor e deve haver no sistema funcionalidades de 
consulta a tais dados. 

me estabelecido e fornecido 
pelo BNB: 

acrescentado nada na contagem do sistema; 

 Se for adicionar a Trilha de Auditoria a uma funci

TDs envolvidos na chamada da trilha de auditoria. N
ALI a mais. 

2) Desenvolvendo uma Trilha de Auditoria personalizada: 
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deve-se contar a Trilha de Auditoria como uma funci

 da trilha de auditoria. 

Log de dados o de registro de 
eventos relevantes dentro de um sistema. Os logs relativos aos processos 

como da consulta aos seus registros. 

outro TD. 

 sendo contada. 

ferenciado, para cada processo 
elementar em que for tratado. 

acional. 

ementadas, para tratamento 
oria. 

2.4.5 Sistemas on-line e batch 

interface de acessos e de 
endente das plataformas e 

1) Algumas funcionalidades se apresentam em figura 

ser contado como Consulta Externa.   

2) Identificar as views referenciadas para Tabelas de Outros Sistemas. 

 V030CLIE do SINC acessa 
apenas 06 campos 

as 06 Tipos de Dados. 

Nem toda view deve ser contada como AIE. Se a view referenciar uma Tabela do 
 como ALI. 

stemas por componentes 
es componentes e quais 

relevantes. Logo, contabilizamos 1 AIE com apenas 3 Tipos de Dados.  
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, conta-se um AIE. 
s que saem e entram na 

fronteira. 

4) Alguns sistemas tem continuidade de processos em
diretamente ligados ao banco de dados, nas figuras de TRIGGERs e/ou 
PROCEDURES. Exatamente por serem continuidade elas 
como passos de algum processo elementar.  

5) Alguns sistemas tem continuidade de processos no que chamamos de janela 
lguns outros sistemas tem 

m portanto, a interface 

ferramentas para caracterizar e controlar estes processos na janela noturna. 

ine e existem por 
o. Como por exemplo, 

 JOB. A contagem 

processo on-line, o momento original da funcionalidade. Dessa forma o Job 
o da 

te.  

ogo um processo batch 

ase, por 

de um JOB, considerar: 

conjunto de Jobs programados na ferramenta CONTROL-M). Caso 
existam muitos Jobs, analisar: 

adas no 
processamento batch. 

algum JOB anterior, 
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 Se um JOB cancelar e iniciar por esse, provavelmen

almente, 

quivo. 

natural, envolvendo a fronteira do sistema, suas fu

para manter um ALI (Exemplos: arquivos de remessa e de retorno), no entanto, os 

 gerado em formato do arquivo do 
sistema operacional.  

o. 
ios 

com dados semelhantes e com agrupamentos distintos,
Elementar. 

2.4.5.1 Exemplos de Processos Elementares 

interface de acessos 
independente das 

  

1) Consultas Externas (CE)  

b. Drop-downs que recuperem dados de ALIs ou AIEs; 

c. Menus gerados dinamicamente com base na configur

d. Telas de login sem criptografia. 

2) Entradas Externas (EE) 

b. Janelas ou Telas que permitem incluir, alterar e excluir registros. 
o contamos 3 

Entradas Externas.); 
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bases cadastrais 
a partir de arquivos de movimento; 

incluir, alterar, excluir, gravar, importar, etc. 

derivados; 

d. Arquivos de movimento ou remessa gerados para ou

f. Telas de login com criptografia. 

dias 

zes de Contagem de Pontos de 

ase 1.0 publicado pelo IFPUG 
[IFPUG, 2009]. 

Considerando-se a contagem de PF de funcionalidades entregues em mais de uma 

adotadas no BNB segue a abordagem de single instance. 

A abordagem single instance 

Sendo assim, nos casos de consultas em .pdf, .doc, 
 e estimadas e contadas como 

single instance. 

elo IFPUG [IFPUG, 2009]: 

Canal:

movimentam para 

dados em tela, impressora, arquivo, voz. Este termo
rmatos de arquivos como 
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e uma 

consulta de extrato 

banco. 

Abordagem Single Instance:

consideradas a mesma funcionalidade em uma contagem

Abordagem MultipleInstance: esta abordagem especifica que o tamanho 

funcionalidade ser entregue. A abordagem multipleinstance reconhece que a 

Abordagem
Mesmos dados 
apresentados 
em tela e 
impressos consulta em tela. A 

ser impressa, caso 

Adota-se a abordagem single instance, 

impresso devem ser contados como 

sejam distintas, o processo elementar 

(multipleinstance). Neste caso, duas 

impressos. 
Mesmos dados 

dados em 
arquivo e 

impresso 

dados em um arquivo de 

arquivo. 

Deve-se utilizar a abordagem single 
instance considerando que os dados 
impressos e os dados apresentados no 

a ferramenta de desenvolvimento apoie 



124 

desenvolvimento e tiverem que ser 

utilizada a abordagem multipleinstance. 
Mesmos dados 
de entrada 
batch e on-line por meio de dois 

entrada on-line. O 
processamento do 
arquivo batch executa 

processamento, da 
mesma forma que o 
processamento da 

Adota-se a abordagem 
multipleinstance, que conta duas 
funcionalidades: a entrada de dados 
batch e a entrada de dados on-line. 

on-line. 

de entrega da 
mesma 
funcionalidade 

Uma funcionalidade deve 
ser disponibilizada em 

exemplo: consulta de 

consulta de dados no 
telefone celular. 

Deve-se utilizar a abordagem 
multipleinstance, que conta duas 
funcionalidades: consulta de dados na 
Web e consulta de dados via celular. 

desenvolvida duas vezes, uma para 

distintos, um projeto relativo ao sistema 
Web e outro para o sistema via celular. 
Caso o projeto seja claro o suficiente 

abordagem single instance. 

formatos 
entregue em diferentes 
formatos, por exemplo: 
um arquivo html e um 
arquivo com valores 

(.csv). 

Nestes casos, considera-se a 

Se a equipe de desenvolvimento 

dois formatos na ferramenta em 

identificada. 
No entanto, se a ferramenta de 
desenvolvimento suportar um gerador 

Em html ou salvar no formato de 
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zes de Contagem de Pontos de 
 desenvolvimento e 

marcante do desenvolvimento na plataforma consiste no uso de componentes 

 de sistema desenvolvido na 
plataforma LIFERAY, foram definidas as seguintes re

analista deve navegar pelas 
ransacionais envolvidas. 

 Processos Elementares. Isso 

OBS: A contagem nos moldes apresentados corresponde ao mesmo procedimento 
aformas tradicionais adotadas 

 outras rotinas 

zes de Contagem de Pontos de 
 sistemas mainframe. Em 

s de performance. Esses arquivos 

utilizados como fonte de dados para outras rotinas 

5. Para as rotinas que utilizam esses arquivos, conta-se o processo elementar 
(CE/SE), e os campos efetivamente utilizados do arq
   

os ALIs. 

is em um software, restringindo-se 

tabela abaixo: 

IFPUG Significado
ncionais 
o funcionais 

tabela abaixo: 
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BNB Significado Contagem
funcionais APF 

Adaptativa Adaptada 

Interface 
ou Adaptada 

Adaptada 

Defeitos / Comportamentos 
inadequados 

funcionalidade 
completa

tenham o mesmo tamanho Portanto, para 
que se discipline uma maneira 

pode ser super ou subdimensionado s 
em um horizonte de tempo maior (ao menos um ano), e

(HH/PF) forem bem estabelecidos. 

  


