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RESUMO 

 

Para uma melhor gestão de projetos de aplicativos móveis é essencial ter uma estimativa de esforço 

confiável. Há uma necessidade de identificar quais são os principais fatores que afetam estimativas de 

esforço para novos projetos de aplicativos e como esses fatores estão inter-relacionados. Este relatório 

técnico fornece informações adicionais sobre os resultados de dois estudos: Qualitativo e Mapeamento 

Sistemático da Literatura. 

 

 

1. ESTUDO QUALITATIVO SOBRE ESTIMATIVA DE ESFORÇO NO 

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MÓVEIS 

1.1.  Coleta de Dados: Codificação Axial 

Depois de realizar a codificação aberta, iniciou-se a fase da codificação axial, na qual se criaram 

os códigos de relacionamento. Foram identificados dois principais grupos de fatores de 

estimativa de esforço para projetos de aplicativos móveis: Métricas de Tamanho e Fatores de 

Custo. As métricas de tamanho não possuem subcategorias, quanto que os Fatores de Custo 

foram organizados em subcategorias como Projetos de Aplicativos Móveis, Produto, Empresa, 

Equipe de desenvolvimento, Clientes e Tecnologia. Cada subcategoria representa diferentes 

dimensões que têm impacto na estimativa de esforço de aplicativos móveis. 

A Figura 1.1 mostra a categoria Fatores do cliente e a suas respectivas subcategorias 

que são rotuladas como [SC] seguido pelo nome delas, foram divididas em três tipos: Influência 

Positiva, Influência Variável e Influência Negativa. A Influência positiva consiste em 

elementos que atuam de forma a facilitar a estimativa de esforço, tornando-a mais assertiva. A 
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influência variável consiste em elementos que quando estão presentes, influenciam de maneira 

positiva e na ausência influenciam de maneira negativa a estimativa. A influência negativa 

segue o mesmo raciocínio da influência positiva, no entanto, influencia de maneira negativa a 

estimativa de esforço. 

A Figura 1.2 apresenta a categoria Fatores do Time de Desenvolvimento de Aplicativos 

Móveis e a suas respectivas subcategorias que foram divididas em três tipos igualmente as 

subcategorias Fatores do Cliente. Um dos fatores principais citados da categoria Fatores do 

Time de Desenvolvimento foi a "experiência do Time", "Quantidade de pessoas trabalhando 

no projeto", "Comunicação entre o time" e dentre outros mostrados na Figura 1.2. 

A Figura 1.3 apresenta a categoria de Fatores da Empresa de Aplicativos Móveis e a 

sua respectiva subcategoria “Fatores de Infraestrutura” que representa a parte física da empresa, 

porém há uma contradição, um especialista comenta que aspectos da Infraestrutura não afeta a 

estimativa, contradizendo sete entrevistados.  

As relações entre os códigos da categoria Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis 

foram divididas em três figuras para uma melhor visualização. Na Figura 1.3 mostra uma visão 

geral desta categoria que possui três subcategorias sendo que duas foram detalhadas na Figura 

1.4 e Figura 1.5. A categoria Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis indicam aspectos da 

aplicação móvel que devem ser considerados, tais como fatores do escopo do aplicativo, fato-

res do modo de como fazer a estimativa (Figura 1.4) e fatores do desenvolvimento (Figura 1.5).  

A Figura 1.6 apresenta a categoria de Fatores da Empresa que desenvolve aplicativos 

móveis e a sua respectiva subcategoria “Fatores de Infraestrutura” que representa a parte física 

da empresa, porém há uma contradição, um especialista comenta que aspectos da Infraestrutu-

ra não afeta a estimativa, contradizendo sete entrevistados.  

A Figura 1.7 apresenta a categoria de Fatores de Tecnologia usada nos aplicativos móveis 

e a seus respectivos fatores “Mudança da ferramenta de desenvolvimento afeta no tempo”, 

“Tecnologia de desenvolvimento nova afeta a estimativa” e “Tecnologia usada no projeto”.  

A Figura 1.8 apresenta a categoria de Fatores de Produto e seus respectivos fatores, um 

dos principais fatores citados foi “Targets” (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

ser executar), Sistema Operacional e dentre outros mostrados na Figura 1.8. O APÊNDICE C 

– CÓDIGOS E CITAÇÕESconstam as citações de todos os códigos identificados.
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Figura 1.1: Relações entre os Fatores do Cliente que Afetam a Estimativa de Esforço 
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Figura 1.2: Relações entre os Fatores do Time de Desenvolvimento que Afetam a Estimativa de Esforço 
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Figura 1.3: Relações entre os Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis (Parte 1) 
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Figura 1.4: Relações entre os Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis (Parte 2) 
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Figura 1.5: Relações entre os Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis (Parte 3) 
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Figura 1.6: Relações entre os Fatores da Empresa 

 

 

Figura 1.7: Relações entre os Fatores de Tecnologia 

 

Figura 1.8: Relações entre os Fatores de Produto 
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2. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA 

2.1. Extração de Dados 

Depois do término do segundo filtro, as publicações selecionadas foram submetidas ao processo 

de extração dos dados. A extração foi realizada de forma sistemática por meio de um formulário 

definido para registrar as informações necessárias relativas a cada publicação. O formulário de 

extração permite o registro de todas as informações necessárias para responder às questões de 

pesquisa. O modelo do formulário de extração encontra-se na Tabela 2.1. Os formulários 

resultantes da extração das publicações selecionadas da biblioteca Scopus 1  estão no 

APÊNDICE A - EXTRAÇÕES DE DADOS DOS ARTIGOS ACEITOS NA 

BIBLIOTECA SCOPUSe os formulários resultantes da extração das publicações 

selecionadas da biblioteca ACM2 estão no APÊNDICE B – EXTRAÇÕES DE DADOS 

DOS ARTIGOS ACEITOS NA BIBLIOTECA ACM. 

Tabela 2.1: Formulário de Extração de Dados 

Título do Artigo 

(Autores, Conferência e Ano de Publicação) 

Item  Valor 

Resumo  

Estimativa ( ) Tamanho ( ) Esforço ( ) Atributos 

É um ( ) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional () Não 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

 

Como é realizada a 

estimativa? 

 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

 

                                                           
 

1 https://www.scopus.com/ 

2 http://dl.acm.org/ 
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Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui ( ) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

 

Novas contribuições e ideias  

Referências Interessantes  

3. Conclusão 

Este relatório técnico descreveu os resultados de um estudo qualitativo e mapeamento 

sistemático da literatura realizado. Estes estudos apresentaram evidências sobre fatores 

preditores de esforço em projetos de aplicativos móveis. 
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APÊNDICE A - EXTRAÇÕES DE DADOS DOS ARTIGOS ACEITOS 

NA BIBLIOTECA SCOPUS 

62-An Analogy-Based Effort Estimation Approach for 

Mobile Application Development Projects 

 

(Nitze, A.a  and Schmietendorf, A.a  and Dumke, R.b ; Proceedings - 2014 Joint Conference of 

the International Workshop on Software Measurement, IWSM 2014 and the International 

Conference on Software Process and Product Measurement, Mensura 2014) 

Item  Valor 

Resumo Proposta de um modelo de estimativa de esforço baseada em 

analogia para aplicativos móveis. Não possui experimento. 

Estimativa (X) Tamanho (X) Esforço (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Depois da construção de Mockups do projeto. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório (  ) Opcional (X) Não 

 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Pontos de função Cosmic para medir o tamanho. (The Common 

Software Measurement International Consortium, “The cosmic 

functional size measurement method - measurement manual 

(version 3.0.1)) 

Como é realizada a 

estimativa? 

Divide em 3 passos: 

1. Mede o tamanho do app – técnica consiste em criar 

templates de mockups e cada template é associado a 

pontos de função Cosmic. 

2. Fatores a seguir devem ser levados em consideração 

para a estimativa de Esforço: 

• Maturidade tecnológica da plataforma 

• A qualidade visual (Ajuste de componentes de 

interface do usuário para reprodução de um 

projeto corporativo, logotipo, marca 

corporativa, navegação, animações ...) 

• Suporte para modos retrato e paisagem 

• Número e tipo de plataformas suportadas 

• Tipo de classes de dispositivos suportados 

(tablet, smartphone, relógios, óculos ...) 

• Número e tipo de sistemas de back-end (CMS, 

web site,ERP, CRM ...) 

• funções  adicionais, como rastreamento, 

realidade aumentada ou publicidade 

3. Coletar o feedback dos interessados no projeto para 

coletar o esforço real do projeto para poder calcular a 

acurácia do estimar e portanto integrar no processo. 

 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Tamanho: Pontos de Função Cosmic 

Esforço: o artigo não descreve uma métrica para isso. Mas deve 

ser calculado a partir do Tamanho levando em consideração os 

fatores. 
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Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

• Maturidade tecnológica da plataforma 

• A qualidade visual (Ajuste de componentes de 

interface do usuário para reprodução de um 

projeto corporativo, logotipo, marca 

corporativa, navegação, animações ...) 

• Suporte para modos retrato e paisagem 

• Número e tipo de plataformas suportadas 

• Tipo de classes de dispositivos suportados 

(tablet, smartphone, relógios, óculos ...) 

• Número e tipo de sistemas de back-end (CMS, 

web site,ERP, CRM ...) 

• funções  adicionais, como rastreamento, 

realidade aumentada ou publicidade 

 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Na segunda etapa do modelo. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

(X) Não Possui ( ) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

(X) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

 

Novas contribuições e ideias • Despesas de Manutenção, suporte da aplicação não 

cobertos pelo modelo. 

• Como dados empíricos adicionais podem melhorar a 

estimativa. 

Referências Interessantes • Albrecht and J. E. Gaffney, “Software function, source 

lines of code, and development effort prediction: A 

software science validation,” IEEE Transactions on 

Software Engineering, vol. SE-9, no. 6, pp. 639–648, 

1983. 

 

63-Mobile Game Size Estimation 

COSMIC FSM Rules, UML Mapping Model and Unity3D Game Engine  

Abdullah, N.A.S. and Rusli, N.I.A. and Ibrahim, M.F.; ICOS 2014 - 2014 IEEE Conference on 

Open Systems; 2014 

 

Item  Valor 

Resumo Adaptar Medição de Tamanho Funcional COSMIC (FSM 

COSMIC) como uma alternativa para estimar o tamanho do 

aplicativo de jogo e usa Unity3D para representar a arquitetura 

do jogo, ou seja, realiza a estimativa de tamanho de acordo com 

o Diagrama de Componentes da UML, uma vez que Unit3D é 

capaz de controlar as características e componentes para 

desenvolvimento de aplicativos mobile game. 

Estimativa (X) Tamanho ( ) Esforço (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  
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Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Depois que é realizado a modelagem através do diagrama de 

componentes da UML. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

() Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual?  

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Sim, utiliza a Medição de Tamanho Funcional Cosmic. No 

estágio que o sistema já está representado no diagrama de 

componentes da UML 

Como é realizada a 

estimativa? 

Realizado 2 passos: 

1. Faz a representação do jogo através do diagrama de 

componentes e de classes. 

2. Realiza o mapeamento do diagrama UML para Cosmic 

através das regras descritas na tabela  (página 46 – 

Tabela 4). Mapeamento dos movimentos dos dados 

(entrada, saída, leitura e escrita). 

As seguintes descrições contêm o procedimento de 

mapear as regras Cosmic e conceitos UML para 

Unity3D:  

• Passo 1 envolve o processo de capturar as camadas 

incorporadas no software. A ilustração de processos de 

requisitos apenas considera a camada de software como 

apenas uma camada. Todos os requisitos funcionais 

estão a ser assumida no mesmo nível.  

• Passo 2 fornece a identificação do limite subjacente 

no software. A medição em relação a este limite de 

software é a partir da interação entre os diagramas de 

componentes no Unity3D. Os diagramas de 

componentes servem como a manutenção dos 

diagramas de classes que são incorporados nos 

componentes.  

• Passo 3 é o processo para capturar o processo 

funcional em Unity3D das operações e interações entre 

diagramas de classe.  

• Passo 4 é o processo de encontrar do grupo de dados a 

partir dos requisitos. Este trabalho por padrão assume 

todas as funções no mesmo diagrama de classe como 

um grupo de dados. 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Pontos de Função Cosmic 
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Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

 
Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Não há. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

(x) Não Possui ( ) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

(x) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

 

Novas contribuições e ideias  

Referências Interessantes • D. Longstreet, "Fundamentals of function point 

analysis," Longstreet Consulting Inc., Blue Springs, 

MO, 2005. 

• N. A. S. Abdullah et al., “A case study in COSMIC 

functional size measurement: angry bird mobile 

application,” in Proc. IEEE Conf. On Open Systems 

(ICOS), Kuching, Malaysia, 2013, pp. 139-144. 

 



16 

 

16 

 

22-On the Use of Requirements Measures to Predict Software Project and Product Measures in 

the Context 

 of Android Mobile Apps: A Preliminary Study  

(Francese, R. and Gravino, C. and Risi, M. and Scanniello, G. and Tortora, G., Proceedings - 

41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2015) 

Item  Valor 

Resumo Este artigo concentra-se no esforço para desenvolver aplicativos 

móveis e o número de componentes gráficos nesses aplicativos. 

Modelos de estimativa são baseados em informações de 

documentos de especificação requisitos (número de atores, 

número de casos de uso e número de classes). Foi utilizado um 

conjunto de dados contendo informações sobre 23 aplicativos 

Android e empregado uma regressão linear por passos para 

construir modelos de estimativa. As previsões foram 

comparadas com os obtidos, considerando modelos construídos 

sobre as medidas de software (por exemplo, número de classes, 

o número de arquivos e número de linha de código). Os 

resultados sugerem que as medidas dos artefatos produzidos nos 

requisitos de processo de engenharia não são piores preditores 

que essas medidas a partir do código-fonte. 

•Analisar o uso de medidas obtidas a partir dos requisitos 

e documento de análise. 

• Com a finalidade de construir modelos de previsão, 

• Em relação ao esforço de desenvolvimento e do número 

de componentes gráficos de um aplicativo móvel GUI 

• A partir do ponto de vista do pesquisador e desenvolvedor 

profissional 

• No contexto de aplicativos móveis desenvolvidos por jovens 

desenvolvedores agrupados em pequenas equipes. 

Questões de Pesquisa: 

• Q1. As medidas obtidas a partir dos requisitos e 

documento de análise fornecem previsões precisas do 

esforço de aplicações móveis? 

• Q2. As medidas obtidas a partir dos requisitos e 

documento de análise fornecem  previsões precisas do 

número de componentes gráficos de aplicações móveis? 

 

Possui experimento. 

Estimativa (X) Tamanho (X) Esforço (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

No início do processo de desenvolvimento de software. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Sim, utiliza o modelo de Regressão Linear obtido a partir das 

estimativas de esforço de 23 projetos de aplicativos móveis.  

Como é realizada a 

estimativa? 

Os modelos de estimativa são construídos a partir de 

informações recolhidas nos documentos de especificação de 

requisitos (por exemplo, número de atores, o número de casos 

de uso, e número de classes).  
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Depois disso, empregaram uma regressão linear para construir 

esses modelos. Os modelos construídos cairam na classe dos 

modelos formais de estimativa. 

Para avaliar a precisão das previsões obtidas pela aplicação dos 

modelos, compararam as suas estimativas 

com os obtidos considerando os modelos construídos em 

medidas de software (por exemplo, número de classes, número 

de arquivos, e número de linha de código). Os resultados de tal 

comparação sugerem que medidas de requisitos podem 

efetivamente ser usadas na estimativa de projeto e produtos de 

aplicativos móveis. Uma das implicações práticas mais 

importantes é que pode executar a estimativa no início do 

processo de desenvolvimento do software. 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Medição RAD (Documento de Análise de Requisitos) para 

medir o tamanho.  

Esforço: Pessoa/Hora 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

 

 

 
Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

No estágio de Análise de Requisitos. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui (X) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

A investigação empírica foi realizada em 46 alunos de 

Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade de 

Salerno. Os estudantes foram inscritos para um curso de 
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desenvolvimento aplicativo móvel. Este curso foi focado no 

design e desenvolvimento de aplicativos móveis para o 

operacional Android sistema. A duração do curso era de 12 

semanas (48 horas). 

Os participantes foram agrupados em 23 equipes. Em particular, 

duas equipes eram compostas de um estudante, 19 equipes 

foram compostas de 2 estudantes e 2 equipes eram compostas 

de 3 alunos. 

Foram feitas perguntas que permitiu observar que os alunos não 

sabiam desenvolvimento Android e que a maioria deles 

afirmaram ser bons desenvolvedores Java e ter experiência em 

desenvolvimento de banco de dados. 30 e 33 participantes 

afirmaram ter experiência na aplicação 

métodos de engenharia de software e abordagens para projetar e 

desenvolver aplicações desktop e web, respectivamente. No Por 

outro lado, 14 participantes declararam ter boa rede 

experiências de programação. 

Contexto: Eles primeiro mediram o tamanho funcional do App, 

pois as medidas de tamanho são feitas através desses 

documentos (por exemplo, diagramas de casos de uso e 

diagramas de classe) e são correlacionados com o Esforço. 

Seleção de Variáveis:  

• Variáveis Dependentes: Esforço (relacionada a primeira 

questão de pesquisa  e XMI_UI com a segunda questão 

de pesquisa). 

• Variáveis Independentes:  

o FR: Number of functional requirements 

o Act: Number of use case actors 

o UC: Number of use cases 

o Cla: Number of classes 

o SD: Number of sequence diagrams 

o McB: McCabe Cyclomatic complexity 

o Classes: Number of classes 

o Files: Number of files 

o Methods: Number of methods, including 

inherited ones 

o NL: Number of all lines 

o LOC: Number of lines containing source code 

o CLOC: Number of lines containing comment 

o STM: Number of statements 

Análise dos dados: Foi usada a técnica regressão linear 

progressiva (SWLR) que permite computar a regressão linear 

em etapas. Ele optaram utilizar essa aborgagem  porque tem 

sido amplamente utilizado no contexto da predição de software. 

 

Novas contribuições e ideias • Coletar dados em projetos de software que simulam de 

forma diferente como aplicativos móveis são projetados 

e desenvolvidos. Por exemplo, pedir aos alunos para 

desenvolver aplicativos móveis, aplicando 

metodologias ágeis. Isto exigiria que a definição de 

novas medidas do projeto (por exemplo, o tamanho das 

histórias) e da replicação das nossas análises sobre os 
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dados recolhidos. Definitivamente, este trabalho futuro 

seria melhorar a consciência sobre o valor das medidas 

de projeto de software e produtos escolhidos. 

Referências Interessantes • E. Mendes and B. Kitchenham, “Further Comparison of 

Cross-company and Within-company Effort Estimation 

Models for Web Applications,” in Proceedings of 

International Software Metrics Symposium. IEEE 

press, 2004, pp. 348– 357. 

• L. S. Souza and G. S. Aquino, “Meffortmob: A effort 

size measurement for mobile application development,” 

International Journal of Software Engineering & 

Applications, vol. 5, no. 4, 2014. 

• A. Nitze, A. Schmietendorf, and R. Dumke, “An 

analogy based effort estimation approach for mobile 

application development projects,” in Proceedings of 

Joint Conference of the International Workshop on 

Software Measurement and the International 

Conference on Software Process and Product 

Measurement, Oct 2014, pp. 99–103. 

• H. van Heeringen and E. Van Gorp, “Measure the 

functional size of a mobile app: Using the cosmic 

functional size measurement method,” in Proceedings 

of Joint Conference of the International Workshop on 

Software Measurement and the International 

Conference on Software Process and Product 

Measurement, Oct 2014, pp. 11–16. 

• A. Abran, J. Desharnais, A. Lesterhuis, B. Londeix, R. 

Meli, P. Morris, S. Oligny, M. O’Neil, T. Rollo, G. 

Rule, L. Santillo, C. Symons, and H. Toivonen, “The 

COSMIC Functional Size Measurement Method – 

Measurement Manual, version 3.0.1,” 2008. 

• L. D’Avanzo, F. Ferrucci, C. Gravino, and P. Salza, 

“Cosmic functional measurement of mobile 

applications and code size estimation,” in Proceedings 

of Symposium On Applied Computing. ACM Press, 

2015, pp. 1631–1636. 

 

 

85-Mobile application development: How to estimate the effort?  

(De Souza, L.S. and De Aquino, G.S., Conference Paper, 2014) 

Item  Valor 

Resumo O artigo afirma que há características diferentes para 

Aplicativos Móveis e a estimativa de esforço é realizada de 

acordo com as características do projeto, logo é necessário um 

modelo mais adequado para este contexto de aplicativos 

móveis. O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma 

validação parcial do modelo de estimativa proposto. 
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Foi realizada uma Revisão Sistemática com as questões de 

pesquisa: “Quais são as características de aplicações móveis" e 

"Quais são as principais diferenças entre as Aplicações móveis 

e outras aplicações" ?” 

Com a conclusão da revisão sistemática, uma pesquisa foi 

realizada entre especialistas em desenvolvimento móvel com o 

objetivo de ratificar as características anteriormente levantadas 

e para provar a sua respectiva influência no desenvolvimento 

móvel. A divulgação da pesquisa foi realizada em mais de 70 

localidades, entre elas universidades e as empresas, através de 

e-mails, grupos de estudo e redes sociais. 

 

Em geral, de todos os 117 feedbacks recebidos através do 

survey, 100% dos peritos confirmaram as características; entre 

eles, uma média de 72% indicaram um maior esforço e 

complexidade a respeito das características durante o 

desenvolvimento, uma média de 12% indicaram menos esforço 

e complexidade e, finalmente, uma média de 16% indicaram 

que não perceberam qualquer diferença no desenvolvimento de 

aplicativos móveis, embora eles confirmaram a presença das 

características. 

Estimativa (X) Tamanho (X) Esforço (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Na fase de design de projeto  

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

(X) Obrigatório () opcional () Não 

 

Qual? 

Durante a estimativa de tamanho, utiliza o Experience Service 

(http://www.experiencesaas.com/) desenvolvido pela empresa 

Hannu Lappalainen. 

 

 
 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Sim, FISMA (Finnish Software Metrics Association) foi a base 

de todo o modelo. O modelo FISMA é um dos cinco métodos 

para medir software que esteja em conformidade com o 14.143-

1 norma ISO / IEC, também ele é aceito como um padrão para 

medição internacional de software  e hoje em dia mais de 750 

projetos de software foram concluídos sendo estimados pelo 

http://www.experiencesaas.com/
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FISMA. No entanto, a diferença entre este e outros métodos que 

estão em conformidade com a norma acima, que são os 

softwares comuns Consortium Function Points (PF COSMIC), 

o ponto de função Internacional Users Group (IFPUG) FPA, 

MarkII e o Netherlands Software Metrics Association 

(NESMA) WSF que o método utilizado é baseado na 

funcionalidade, mas é orientada a serviços. Ele também propõe 

na sua definição que pode ser aplicado a todos os tipos de 

software, mas esta afirmação é levemente errada uma vez que 

em sua aplicação, o método não leva em conta as características 

levantadas neste artigo. 

Importante ressaltar que o FISMA é um modelo para medir o 

tamanho funcional de projetos em geral. 

Como é realizada a 

estimativa? 

A estimativa é calculada através de uma fórmula: 

Estimativa de esforço (h) = tamanho (fp) * reutilização * taxa 

de entrega (h / fp) * o status do projeto; 

 

Esta última está relacionada a fatores de produtividade que são 

levados em conta para o cálculo do esforço. O tamanho é 

calculado pelo FISMA. 

Os fatores predefinidos pelo FISMA em relação ao produto, 

apenas 6 (seis) são propostos, em que a idéia básica da 

avaliação é que "a melhor das circunstâncias do projeto, mais 

positiva a avaliação". 

(Olhar em Quais fatores tem sido investigados neste 

formulário). 

Os fatores propostos têm em conta a mesma ponderação 

proposto por FISMA, mas apenas variando de - a +, em outras 

palavras:  

◦ (+) = [1,05] Boa situação, melhor do que em circunstâncias do 

caso médio;  

◦ (+/-) = [1,0] Situação normal;  

◦ (-) = [0,95] situação ruim, as circunstâncias piores do que no 

caso da média.  

O tamanho funcional permanece a mesma, afectando, assim, 

apenas a fómula utilizada para obter o esforço, que vai agora 

considerar a sua variável "status do projeto" os novos fatores de 

produtividade específica para aplicativos móveis. 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Estimativa de tamanho: Pontos de Função. 

Estimativa de esforço: Quantidade de horas totais gastas 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Fator de Desempenho: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com 

a otimização de recursos por uma melhor eficiência e tempo de 

resposta. ◦ (+/-) A otimização de recursos para uma melhor 

eficiência e tempo de resposta pode ou não existir. ◦ (+)A 

optimização de recursos para melhorar a eficiência e o tempo de 

resposta não deve ser tomado em consideração.  

Fator de Potência: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com a 

otimização de recursos para um menor consumo de bateria. ◦ 

(+/-) A otimização de recursos para o menor consumo de 

bateria pode ou não existir. optimização ◦ (+) de recursos para 
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um consumo mais baixo de pilhas não deve ser tomado em 

consideração. 

Fator Band: ◦ (-) O pedido deve exigir que a largura de banda 

máxima. ◦ (+/-) O pedido deve exigem largura de banda 

razoável. ◦ (+) A aplicação é necessária uma largura de banda 

mínima. 

Fator de conectividade: ◦ (-) A aplicação deve ter a máxima 

tade ness usar conexões, tais como 3G, Wi-fi, sem fio, 

Bluetooth, infravermelho e outras. ◦ (+/-) O pedido deve ter 

predisposição razoável usar conexões, tais como 3G, Wi-Fi e 

Wireless. ◦ (+) A aplicação só têm uma predisposição para usar 

conexões, que podem ser: 3G, Wi-fi, sem fio, Bluetooth, 

Infravermelhos ou outros. 

Fator de Contexto: ◦ (-) A aplicação deve trabalhar off-line e 

sincronizar. ◦ (+/-) A aplicação deve funcionar desligada e não é 

necessário sincronizar. ◦ (+) A aplicação não deve trabalhar 

offline.  

Fator Interface de Gráfica: ◦ (-) A aplicação tem limitações 

devido à tamanho da tela, porque ele vai ser usado 

principalmente por usuários de telefone celular. ◦ (+/-) A 

aplicação tem uma limitação razoável devido ao tamanho da 

tela, porque ele vai ser usado tanto por telefone celular e 

usuários de tablet. ◦ (+) A aplicação tem pouca restrição ao 

tamanho da tela, porque ele vai ser usado principalmente por 

usuários de tablet. 

Fator de Interface de Entrada: ◦ (-) A aplicação deve ter 

interfaces de entrada para tela sensível ao toque, voz, vídeo, 

teclado e outros. ◦ (+/-) O pedido deve ter interfaces de entrada 

padrão para teclado. ◦ (+) O pedido deve ter qualquer um dos 

tipos de interfaces, tais como: tela de toque, voz, vídeo, teclado 

ou outros. Os fatores propostos têm em conta a mesma 

ponderação proposto por 

FISMA, mas apenas variando de - a +, em outras palavras: ◦ (+) 

= [1,05] Boa situação, melhor do que em circunstâncias do caso 

médio; ◦ (+ / -) = [1,0] normal de Situação; ◦ (-) = [0,95] 

situação ruim, as circunstâncias piores do que no caso da média. 

O tamanho funcional permanece a mesma, afetando, assim, 

apenas a fórmula utilizada para obter o esforço, que vai agora 

considerar em sua "situação do projeto" variável os novos 

fatores de produtividade específicos para aplicações móveis.  

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Durante analise de requisitos e depois da estimativa de 

tamanho. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui ( ) Estudo de Caso (X) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

O processo de validação foi o seguinte, foi criado o esforço 

total gasto desenvolvendo o projeto SIGAA Mobile, ou seja, 

obteve-se o esforço real. Depois aplicou-se o método de 
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estimação FISMA, na sua proposta original obtendo assim uma 

estimativa de esforço. Em seguida, foi aplicado o método 

MEstiAM também gerar uma estimativa de esforço, finalmente, 

a análise comparativa entre os três estimativas gerado foi 

realizada para verificar qual é o método mais perto do esforço 

real gasto. Como pode ser visto na Tabela 2, o método 

proposto, MEstiAM, que é mais próximo para o esforço real 

gasto. 

 

 
Novas contribuições e ideias Levantamento de características específicas de aplicativos 

móveis. 

Referências Interessantes • Hayenga, M., Sudanthi, C., Ghosh, M., Ramrakhyani, 

P., Paver, N.: Accurate system-level performance 

modeling and workload characterization for mobile in- 

ternet devices. In: Proceedings of the 9th Workshop on 

MEmory Performance: DEaling with Applications, 

Systems and Architecture, MEDEA 2008, pp. 54–60. 

ACM, New York (2008) 

 

54-Mobile application estimate the design phase  

(de Souza, L.S. and de Aquino, G.S., Jr., Communications in Computer and Information 

Science, 2015) 

Item  Valor 

Resumo Foram realizadas 2 Revisões Sistemáticas.  

A primeira objetivava identificar como os métodos de 

estimativa, de acordo com a norma ISO, poderiam abordar as 

características dos sistemas. À primeira vista, percebe-se que os 

principais métodos existentes não foram projetados para 

considerar os requisitos de aplicações móveis. Na verdade, a 

própria criação da maioria deles precede o surgimento de 

dispositivos móveis como o conhecemos hoje. Isto sugere que o 

uso desses métodos para estimar o esforço do desenvolvimento 

de projetos que envolvem sistemas ou aplicações para 

dispositivos móveis causaria uma possível falha de quantificar a 

complexidade de alguns recursos e, portanto, não produziria 

estimativas adequadas. 

A segunda objetivava identificar as características que são 

inerentes aos sistemas e aplicações móveis, um levantamento 

das características destes tipos de software. Questões de 

pesquisa: "Quais são as características de aplicações móveis" e 

"Quais são as principais diferenças entre as Aplicações móveis 

e outras aplicações"?. 234 artigos foram analisados, dos quais 

40 foram selecionados e considerados "aceitados" de acordo 

com os critérios de inclusão; 194 foram considerados 

“Rejeitados” de acordo com os critérios de exclusão. Os 40 

artigos foram extraído os de dados. Dados os resultados 
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extraídos da revisão sistemática, é possível identificar 29 tipos 

de características em 100% dos artigos avaliados e considera- 

aceitos de acordo com os critérios de inclusão. 

Os 23 tipos de características foram refinadas através de uma 

mistura de características foi obtidos com o objetivo de 

determinar quais as características que ser enfatizadas. De um 

total de 23 tipos de características que foram mais citados nos 

artigos selecionados, um denominador comum de 13 

características foi alcançado, alguns dos quais tinham seus 

nomes redefinidos, como "Interatividade", que se tornou 

"Interface de Entrada". 

Após isso foi realizado um Survey com especialistas em 

desenvolvimento móvel com o objetivo de ratificar as 

características anteriormente levantadas e para provar a sua 

respectiva influência no desenvolvimento móvel. A divulgação 

da pesquisa foi realizada em mais de 70 localidades, entre elas 

universidades e as empresas, através de e-mails, grupos de 

estudo e grupos sociais. Em geral, de todos os 117 feedbacks 

recebidos através da pesquisa, 100% dos peritos confirmaram 

as características; entre eles, uma média de 72% indicaram um 

maior esforço e complexidade a respeito das características 

durante o desenvolvimento, uma média de 12% indicaram 

menos esforço e complexidade e, finalmente, uma média de 

16% indicaram que não perceber qualquer diferença no 

desenvolvimento móvel, embora eles confirmaram a presença 

das características. 

Estimativa (X) Tamanho (X) Esforço (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Na Fase de Design de Projeto. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

(X) Obrigatório () opcional () Não 

 

Qual? 

Durante a estimativa de tamanho, utiliza o Experience Service 

(http://www.experiencesaas.com/) desenvolvido pela empresa 

Hannu Lappalainen. 

 

 
 

http://www.experiencesaas.com/
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Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Sim, FISMA (Finnish Software Metrics Association) foi a base 

de todo o modelo. O modelo FISMA é um dos cinco métodos 

para medir software que esteja em conformidade com o 14.143-

1 norma ISO / IEC, também ele é aceito como um padrão para 

medição internacional de software  e hoje em dia mais de 750 

projetos de software foram concluídos sendo estimados pelo 

FISMA. No entanto, a diferença entre este e outros métodos que 

estão em conformidade com a norma acima, que são os 

softwares comuns Consortium Function Points (PF COSMIC), 

o ponto de função Internacional Users Group (IFPUG) FPA, 

MarkII e o Netherlands Software Metrics Association 

(NESMA) WSF que o método utilizado é baseado na 

funcionalidade, mas é orientada a serviços. Ele também propõe 

na sua definição que pode ser aplicado a todos os tipos de 

software, mas esta afirmação é levemente errada uma vez que 

em sua aplicação, o método não leva em conta as características 

levantadas neste artigo. 

Importante ressaltar que o FISMA é um modelo para medir o 

tamanho funcional de projetos em geral. 

Como é realizada a 

estimativa? 

A estimativa é calculada através de uma fórmula: 

Estimativa de esforço (h) = tamanho (fp) * reutilização * taxa 

de entrega (h / fp) * o status do projeto; 

 

Esta última está relacionada a fatores de produtividade que são 

levados em conta para o cálculo do esforço. O tamanho é 

calculado pelo FISMA. 

Os fatores predefinidos pelo FISMA em relação ao produto, 

apenas 6 (seis) são propostos, em que a idéia básica da 

avaliação é que "a melhor das circunstâncias do projeto, mais 

positiva a avaliação". 

A ponderação vai de - - a + +, da seguinte forma:  

◦ (+ +) = [1.10] Excelente situação, circunstâncias muito 

melhores do que no caso da média;  

◦ (+) = [1,05] Boa situação, melhor do que em circunstâncias do 

caso médio;  

◦ (+ / -) = [1,0] Situação normal;  

◦ (-) = [0,95] situação ruim, circunstâncias piores do que no 

caso médio;  

◦ (- -) = [0,90] situação muito ruim, as circunstâncias muito 

piores do que no caso da média. 

Fatores de Produtividade:  

◦ Requisitos de funcionalidade → compatibilidade com as 

necessidades do utilizador final, a complexidade das exigências;  

◦ Confiabilidade de requisitos → maturidade, tolerância a falhas 

e de recuperação para diferentes tipos de casos de uso;  

◦ Usabilidade de requisitos → compreensibilidade e facilidade 

para aprender a interface do usuário e da lógica do fluxo de 

trabalho;  

◦ Os requisitos de eficiência  → uso eficaz dos recursos e 

desempenho adequado em cada caso de uso e sob uma razoável 

carga de trabalho;  
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◦ Maneabilidade de requisitos → tempo de vida do aplicativo, 

crucial dispor de diagnóstico de falhas e desempenho no teste;  

◦ Portabilidade de requisitos → adaptabilidade e instabilidade a 

diferentes ambientes, para a arquitetura e para componentes 

estruturais. 

Entre os fatores de produtividade mencionados acima, apenas o 

"Portabilidade de requisitos" encaixa em harmonia com o artigo 

"Portabilidade", tanto em termos de hardware e software. No 

entanto, nenhum dos outros fatores discute as características de 

aplicação móvel, em outras palavras, depois de obter o tamanho 

funcional dos o software e aplicar os fatores de produtividade 

relacionadas com o produto para estimar o esforço, esta 

estimativa ignora todas as características de aplicações móveis, 

a julgar que a estimativa dos sistemas tradicionais de 

informação é igual à aplicação móvel. No entanto, com a 

proposta da criação de novos fatores de produtividade, que 

seriam as características específicas de aplicações móveis, este 

problema será resolvido, conforme apresentado abaixo.  (Olhar 

em Quais fatores tem sido investigados neste formulário). 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Estimativa de tamanho: Pontos de Função. 

Estimativa de esforço: Quantidade de horas totais gastas 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Limitação de energia, interface gráfica, interface de entrada, 

tipo de conectividade, mudança de contexto, constante 

interrupções de atividades, desempenho limitado, redução de 

energia, tempo de resposta, poder de processamento, 

portabilidade de hardware e portabilidade de software. 

 

Fator de Desempenho: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com 

a otimização de recursos por uma melhor eficiência e tempo de 

resposta. ◦ (+/-) A otimização de recursos para uma melhor 

eficiência e tempo de resposta pode ou não existir. ◦ (+)A 

optimização de recursos para melhorar a eficiência e o tempo de 

resposta não deve ser tomado em consideração.  

Fator de Potência: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com a 

otimização de recursos para um menor consumo de bateria. ◦ 

(+/-) A otimização de recursos para o menor consumo de 

bateria pode ou não existir. optimização ◦ (+) de recursos para 

um consumo mais baixo de pilhas não deve ser tomado em 

consideração. 

Fator Band: ◦ (-) O pedido deve exigir que a largura de banda 

máxima. ◦ (+/-) O pedido deve exigem largura de banda 

razoável. ◦ (+) A aplicação é necessária uma largura de banda 

mínima. 

Fator de conectividade: ◦ (-) A aplicação deve ter a máxima 

tade ness usar conexões, tais como 3G, Wi-fi, sem fio, 

Bluetooth, infravermelho e outras. ◦ (+/-) O pedido deve ter 

predisposição razoável usar conexões, tais como 3G, Wi-Fi e 

Wireless. ◦ (+) A aplicação só têm uma predisposição para usar 

conexões, que podem ser: 3G, Wi-fi, sem fio, Bluetooth, 

Infravermelhos ou outros. 
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Fator de Contexto: ◦ (-) A aplicação deve trabalhar off-line e 

sincronizar. ◦ (+/-) A aplicação deve funcionar desligada e não é 

necessário sincronizar. ◦ (+) A aplicação não deve trabalhar 

offline.  

 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Na fase de design de  projeto. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui ( ) Estudo de Caso (X) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

O processo de validação foi o seguinte, foi criado o esforço 

total gasto desenvolvendo o projeto SIGAA Mobile e SigRH 

Mobile, ou seja, obteve-se o esforço real. Depois aplicou-se o 

método de estimação FISMA, na sua proposta original obtendo 

assim uma estimativa de esforço. Em seguida, foi aplicado o 

método MEstiAM também gerar uma estimativa de esforço, 

finalmente, a análise comparativa entre as três estimativas 

geradas. Cada projeto foi realizado uma verificação para 

descobrir qual é o método mais perto do esforço real gasto. 

Como pode ser visto na Tabela 2 e Tabela 3, o método 

proposto, MEstiAM e SigRH respectivamente, que é mais 

próximo para o esforço real gasto. 

 

 
 

 
 

Novas contribuições e ideias Foi realizadas 2 revisões sistemáticas que levantaram as 

características dos dispositivos móveis que afetam a estimativa 

de esforço e os modelos tradicionais de estimativa fazendo 

assim um contraste com os fatores específicos de aplicativos 

móveis. 

Referências Interessantes • Rogov, I., Erlick, D., Gerbert, A., Mandadi, A., 

Mudegowder, D.: Mobile applications: characteristics 

and group project summary. Mobile Application 

Development. Google (2009) 

• Feng, H.: A literature analysis on the adoption of 

mobile commerce. In: 2009 IEEE International 

Conference on Grey Systems and Intelligent Services, 

GSIS 2009, pp. 1353–1358. IEEE (2009) 
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• Hayenga, M., Sudanthi, C., Ghosh, M., Ramrakhyani, 

P., Paver, N.: Accurate system-level performance 

modeling and workload characterization for mobile 

internet devices. In: Proceedings of the 9th Workshop 

on MEmory Performance: DEaling with Applications, 

Systems and Architecture, MEDEA 2008, pp. 54–60. 

ACM, New York (2008) 

• Ketyk´o, I., DeMoor, K., De Pessemier, T., Verdejo, 

A.J., Vanhecke, K., Joseph, W., Martens, L., De Marez, 

L.: QoE measurement of mobile youtube video 

streaming. In: Proceedings of the 3rd Workshop on 

Mobile Video Delivery, MoViD 2010, pp. 27–32. 

ACM, New York (2010) 

• Maji, A.K., Hao, K., Sultana, S., Bagchi, S.: 

Characterizing failures in mobile OSes: A case study 

with android and symbian. In: 2010 IEEE 21st 

International Symposium on Software Reliability 

Engineering (ISSRE), pp. 249–258. IEEE (2010) 

• Morisio, M., Stamelos, I., Spahos, V., Romano, D.: 

Measuring functionality and productivity in web-based 

applications: a case study. In: 1999 Proceedings of 

Sixth International Software Metrics Symposium, pp. 

111–118 (1999) 

• Mukhtar, H., Bela¨ıd, D., Bernard, G.: A model for 

resource specification in mobile services. In: 

Proceedings of the 3rd International Workshop on 

Services Integration in Pervasive Environments, SIPE 

2008, pp. 37–42. ACM, New York (2008) 

 

89-Mobile Applications: The Paradox of Software Estimation 

Laudson 

(De Souza, L.S. and De Aquino, G.S., Jr., Proceedings of the International Conference on 

Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE, 2014) 

Item  Valor 

Resumo Proposta de modelo para estimativa de aplicativos móveis, o 

principal objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de 

estimativa para aplicações móveis, denominado "MEstiAM" 

(Estimativa Modelo de complicações Móvel AP) 

Estimativa (X) Tamanho (X) Esforço (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Na Fase de Design de Projeto. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

(X) Obrigatório () opcional () Não 

 

Qual? 

Durante a estimativa de tamanho, utiliza o Experience Service 

(http://www.experiencesaas.com/) desenvolvido pela empresa 

Hannu Lappalainen. 

 

http://www.experiencesaas.com/
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Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

O modelo MEstiAM é totalmente baseado no método de 

FISMA, que no seu uso original propõe uma estrutura de sete 

classes de o componente funcional ou base de dados de tipo 

BFC (Base funcional de componentes), a qual é definida como 

um componente básico do requisito funcional. As sete classes 

usadas para a conta para os serviços durante a aplicação do 

método são [6]: navegação interativa do usuário final e serviços 

de consulta (q); serviços interativos de entrada de usuários 

finais (I); serviços de saída não-interativas para o usuário final 

(o); serviços de interface para outra aplicação (t); serviços de 

interface para outras aplicações (F); serviços de armazenamento 

de dados (d) e serviços de manipulação de algoritmos (a). 

A identificação para cada BFC nome da classe anteriormente 

mencionado, com uma letra entre parêntesis, é utilizada para 

facilitar a aplicação do método, durante o processo de 

contagem, porque cada uma das sete classes BFCs são 

compostos de outras classes BFC que, no momento de calcular, 

estes BFCS classes "filha" são identificadas pela letra da sua 

classe BFC "mãe" seguido por um numeral, como pode ser 

visto na Figura 1. 

A unidade de medida é o ponto de função com a letra "F", 

acrescentou a sua nomenclatura para identificar o "FISMA", A 

Figura 2 mostra o processo de medição do modelo base, em que 

cada passo e define soma de cada classe BFC do modelo. 

Resumidamente, o processo de contagem deve ser feito como se 

segue. Identificar: 

• Quantos tipos de BFCs que o software tem? • Quais são eles? 

(Identificar todos) 

• O que eles são? (Forneça detalhes de cada BFC identificado). 

 

Depois de fazer isso, é necessário adicionar cada raiz BFC 

utilizando as fórmulas pré-definidas pelo método e suas 

atribuições. Finalmente, a fórmula do resultado final da soma é 

a soma geral de todas as classes BFCS. 
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Como é realizada a 

estimativa? 

A estimativa é calculada através de uma fórmula: 

Estimativa de esforço (h) = tamanho (fp) * reutilização * taxa 

de entrega (h / fp) * o status do projeto; 

 

Esta última está relacionada a fatores de produtividade que são 

levados em conta para o cálculo do esforço. O tamanho é 

calculado pelo FISMA. 

Os fatores predefinidos pelo FISMA em relação ao produto, 

apenas 6 (seis) são propostos, em que a idéia básica da 

avaliação é que "a melhor das circunstâncias do projeto, mais 

positiva a avaliação". 

A ponderação vai de - - a + +, da seguinte forma:  

◦ (+ +) = [1.10] Excelente situação, circunstâncias muito 

melhores do que no caso da média;  

◦ (+) = [1,05] Boa situação, melhor do que em circunstâncias do 

caso médio;  

◦ (+ / -) = [1,0] Situação normal;  
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◦ (-) = [0,95] situação ruim, circunstâncias piores do que no 

caso médio;  

◦ (- -) = [0,90] situação muito ruim, as circunstâncias muito 

piores do que no caso da média. 

Fatores de Produtividade:  

◦ Requisitos de funcionalidade → compatibilidade com as 

necessidades do utilizador final, a complexidade das exigências;  

◦ Confiabilidade de requisitos → maturidade, tolerância a falhas 

e de recuperação para diferentes tipos de casos de uso;  

◦ Usabilidade de requisitos → compreensibilidade e facilidade 

para aprender a interface do usuário e da lógica do fluxo de 

trabalho;  

◦ Os requisitos de eficiência  → uso eficaz dos recursos e 

desempenho adequado em cada caso de uso e sob uma razoável 

carga de trabalho;  

◦ Maneabilidade de requisitos → tempo de vida do aplicativo, 

crucial dispor de diagnóstico de falhas e desempenho no teste;  

◦ Portabilidade de requisitos → adaptabilidade e instabilidade a 

diferentes ambientes, para a arquitetura e para componentes 

estruturais. 

Entre os fatores de produtividade mencionados acima, apenas o 

"Portabilidade de requisitos" encaixa em harmonia com o artigo 

"Portabilidade", tanto em termos de hardware e software. No 

entanto, nenhum dos outros fatores discute as características de 

aplicação móvel, em outras palavras, depois de obter o tamanho 

funcional dos o software e aplicar os fatores de produtividade 

relacionadas com o produto para estimar o esforço, esta 

estimativa ignora todas as características de aplicações móveis, 

a julgar que a estimativa dos sistemas tradicionais de 

informação é igual à aplicação móvel. No entanto, com a 

proposta da criação de novos fatores de produtividade, que 

seriam as características específicas de aplicações móveis, este 

problema será resolvido, conforme apresentado abaixo.  (Olhar 

em Quais fatores tem sido investigados neste formulário). 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Estimativa de tamanho: Pontos de Função. 

Estimativa de esforço: Quantidade de horas totais gastas 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Limitação de energia, interface gráfica, interface de entrada, 

tipo de conectividade, mudança de contexto, constante 

interrupções de atividades, desempenho limitado, redução de 

energia, tempo de resposta, poder de processamento, 

portabilidade de hardware e portabilidade de software. 

 

Fator de Desempenho: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com 

a otimização de recursos por uma melhor eficiência e tempo de 

resposta. ◦ (+/-) A otimização de recursos para uma melhor 

eficiência e tempo de resposta pode ou não existir. ◦ (+)A 

optimização de recursos para melhorar a eficiência e o tempo de 

resposta não deve ser tomado em consideração.  

Fator de Potência: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com a 

otimização de recursos para um menor consumo de bateria. ◦ 

(+/-) A otimização de recursos para o menor consumo de 
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bateria pode ou não existir. optimização ◦ (+) de recursos para 

um consumo mais baixo de pilhas não deve ser tomado em 

consideração. 

Fator Band: ◦ (-) O pedido deve exigir que a largura de banda 

máxima. ◦ (+/-) O pedido deve exigem largura de banda 

razoável. ◦ (+) A aplicação é necessária uma largura de banda 

mínima. 

Fator de conectividade: ◦ (-) A aplicação deve ter a máxima 

tade ness usar conexões, tais como 3G, Wi-fi, sem fio, 

Bluetooth, infravermelho e outras. ◦ (+/-) O pedido deve ter 

predisposição razoável usar conexões, tais como 3G, Wi-Fi e 

Wireless. ◦ (+) A aplicação só têm uma predisposição para usar 

conexões, que podem ser: 3G, Wi-fi, sem fio, Bluetooth, 

Infravermelhos ou outros. 

Fator de Contexto: ◦ (-) A aplicação deve trabalhar off-line e 

sincronizar. ◦ (+/-) A aplicação deve funcionar desligada e não é 

necessário sincronizar. ◦ (+) A aplicação não deve trabalhar 

offline.  

 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Na fase de design de  projeto. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui ( ) Estudo de Caso (X) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

O processo de validação foi o seguinte, foi criado o esforço 

total gasto desenvolvendo o projeto SIGAA Mobile, ou seja, 

obteve-se o esforço real. Depois aplicou-se o método de 

estimação FISMA, na sua proposta original obtendo assim uma 

estimativa de esforço. Em seguida, foi aplicado o método 

MEstiAM também gerar uma estimativa de esforço, finalmente, 

a análise comparativa entre os três estimativas gerado foi 

realizada para verificar qual é o método mais perto do esforço 

real gasto. Como pode ser visto na Tabela 2, o método 

proposto, MEstiAM, que é mais próximo para o esforço real 

gasto. 

 

 
 

Novas contribuições e ideias Não há. 

Referências Interessantes • L. S. de Souza and G. S. de Aquino Jr., “The 

applicability of presente estimation models to the 

context of mobile applications,” in ENASE, 2014, p. 9. 
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87-The applicability of present estimation models to the context of mobile applications  

(De Souza, L.S. and De Aquino Jr., G.S., ENASE, 2014) 

Item  Valor 

Resumo Primeiro artigo proposto pelos autores mostrando a proposta do 

modelo de estimativa de esforço para aplicativos móveis, eles 

fizeram as duas revisões sistemáticas já descritas no artigo 

“Mobile Application Estimate the Design Phase”, porém este 

artigo deste formulário não possui experimento. 

Estimativa (X) Tamanho (X) Esforço (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Na Fase de Design de Projeto. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

(X) Obrigatório () opcional () Não 

 

Qual? 

Durante a estimativa de tamanho, utiliza o Experience Service 

(http://www.experiencesaas.com/) desenvolvido pela empresa 

Hannu Lappalainen. 

 

 
 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Sim, FISMA (Finnish Software Metrics Association) foi a base 

de todo o modelo. O modelo FISMA é um dos cinco métodos 

para medir software que esteja em conformidade com o 14.143-

1 norma ISO / IEC, também ele é aceito como um padrão para 

medição internacional de software  e hoje em dia mais de 750 

projetos de software foram concluídos sendo estimados pelo 

FISMA. No entanto, a diferença entre este e outros métodos que 

estão em conformidade com a norma acima, que são os 

softwares comuns Consortium Function Points (PF COSMIC), 

o ponto de função Internacional Users Group (IFPUG) FPA, 

MarkII e o Netherlands Software Metrics Association 

(NESMA) WSF que o método utilizado é baseado na 

funcionalidade, mas é orientada a serviços. Ele também propõe 

na sua definição que pode ser aplicado a todos os tipos de 

software, mas esta afirmação é levemente errada uma vez que 

em sua aplicação, o método não leva em conta as características 

levantadas neste artigo. 

Importante ressaltar que o FISMA é um modelo para medir o 

tamanho funcional de projetos em geral. 

http://www.experiencesaas.com/
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Como é realizada a 

estimativa? 

A estimativa é calculada através de uma fórmula: 

Estimativa de esforço (h) = tamanho (fp) * reutilização * taxa 

de entrega (h / fp) * o status do projeto; 

 

Esta última está relacionada a fatores de produtividade que são 

levados em conta para o cálculo do esforço. O tamanho é 

calculado pelo FISMA. 

Os fatores predefinidos pelo FISMA em relação ao produto, 

apenas 6 (seis) são propostos, em que a idéia básica da 

avaliação é que "a melhor das circunstâncias do projeto, mais 

positiva a avaliação". 

A ponderação vai de - - a + +, da seguinte forma:  

◦ (+ +) = [1.10] Excelente situação, circunstâncias muito 

melhores do que no caso da média;  

◦ (+) = [1,05] Boa situação, melhor do que em circunstâncias do 

caso médio;  

◦ (+ / -) = [1,0] Situação normal;  

◦ (-) = [0,95] situação ruim, circunstâncias piores do que no 

caso médio;  

◦ (- -) = [0,90] situação muito ruim, as circunstâncias muito 

piores do que no caso da média. 

Fatores de Produtividade:  

◦ Requisitos de funcionalidade → compatibilidade com as 

necessidades do utilizador final, a complexidade das exigências;  

◦ Confiabilidade de requisitos → maturidade, tolerância a falhas 

e de recuperação para diferentes tipos de casos de uso;  

◦ Usabilidade de requisitos → compreensibilidade e facilidade 

para aprender a interface do usuário e da lógica do fluxo de 

trabalho;  

◦ Os requisitos de eficiência  → uso eficaz dos recursos e 

desempenho adequado em cada caso de uso e sob uma razoável 

carga de trabalho;  

◦ Maneabilidade de requisitos → tempo de vida do aplicativo, 

crucial dispor de diagnóstico de falhas e desempenho no teste;  

◦ Portabilidade de requisitos → adaptabilidade e instabilidade a 

diferentes ambientes, para a arquitetura e para componentes 

estruturais. 

Entre os fatores de produtividade mencionados acima, apenas o 

"Portabilidade de requisitos" encaixa em harmonia com o artigo 

"Portabilidade", tanto em termos de hardware e software. No 

entanto, nenhum dos outros fatores discute as características de 

aplicação móvel, em outras palavras, depois de obter o tamanho 

funcional dos o software e aplicar os fatores de produtividade 

relacionadas com o produto para estimar o esforço, esta 

estimativa ignora todas as características de aplicações móveis, 

a julgar que a estimativa dos sistemas tradicionais de 

informação é igual à aplicação móvel. No entanto, com a 

proposta da criação de novos fatores de produtividade, que 

seriam as características específicas de aplicações móveis, este 

problema será resolvido, conforme apresentado abaixo.  (Olhar 

em Quais fatores tem sido investigados neste formulário). 
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Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Estimativa de tamanho: Pontos de Função. 

Estimativa de esforço: Quantidade de horas totais gastas 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Limitação de energia, interface gráfica, interface de entrada, 

tipo de conectividade, mudança de contexto, constante 

interrupções de atividades, desempenho limitado, redução de 

energia, tempo de resposta, poder de processamento, 

portabilidade de hardware e portabilidade de software. 

 

Fator de Desempenho: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com 

a otimização de recursos por uma melhor eficiência e tempo de 

resposta. ◦ (+/-) A otimização de recursos para uma melhor 

eficiência e tempo de resposta pode ou não existir. ◦ (+)A 

optimização de recursos para melhorar a eficiência e o tempo de 

resposta não deve ser tomado em consideração.  

Fator de Potência: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com a 

otimização de recursos para um menor consumo de bateria. ◦ 

(+/-) A otimização de recursos para o menor consumo de 

bateria pode ou não existir. optimização ◦ (+) de recursos para 

um consumo mais baixo de pilhas não deve ser tomado em 

consideração. 

Fator Band: ◦ (-) O pedido deve exigir que a largura de banda 

máxima. ◦ (+/-) O pedido deve exigem largura de banda 

razoável. ◦ (+) A aplicação é necessária uma largura de banda 

mínima. 

Fator de conectividade: ◦ (-) A aplicação deve ter a máxima 

tade ness usar conexões, tais como 3G, Wi-fi, sem fio, 

Bluetooth, infravermelho e outras. ◦ (+/-) O pedido deve ter 

predisposição razoável usar conexões, tais como 3G, Wi-Fi e 

Wireless. ◦ (+) A aplicação só têm uma predisposição para usar 

conexões, que podem ser: 3G, Wi-fi, sem fio, Bluetooth, 

Infravermelhos ou outros. 

Fator de Contexto: ◦ (-) A aplicação deve trabalhar off-line e 

sincronizar. ◦ (+/-) A aplicação deve funcionar desligada e não é 

necessário sincronizar. ◦ (+) A aplicação não deve trabalhar 

offline.  

 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Na fase de design de  projeto. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

(X) Não Possui ( ) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

(X) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

 

Novas contribuições e ideias Levantamentos de características especificas dos aplicativos 

móveis que impactam a estimativa. 

Referências Interessantes • Alekhya Mandadi, Deepti Mudegowder, I. R. D. E. A. 

G. (2009). Mobile applications: Characteristics & group 
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project summary. Mobile Application Development. 

Google. 

• Feng, H. (2009). A literature analysis on the adoption 

of mobile commerce. In Grey Systems and Intelligent 

Services, 2009. GSIS 2009. IEEE International Con- 

ference on, pages 1353–1358. IEEE. 

• Giessmann, A., Stanoevska-Slabeva, K., and de Visser, 

B. (2012). Mobile enterprise applications–current state 

and future directions. In System Science (HICSS), 2012 

45th Hawaii International Conference on, pages 1363–

1372. Google. 

• Hameed, K. et al. (2010). Mobile applications and 

systems. Google. 

• Hayenga, M., Sudanthi, C., Ghosh, M., Ramrakhyani, 

P., and Paver, N. (2008). Accurate system-level perfor- 

mance modeling and workload characterization for 

mobile internet devices. In Proceedings of the 9th 

workshop on MEmory performance: DEaling with 

Applications, systems and architecture, MEDEA ’08, 

pages 54–60, New York, NY, USA. ACM. ACM. 

 

 

 

103-A case study in COSMIC functional size measurement: Angry bird mobile application  

Abdullah, N.A.S. and Rusli, N.I.A. and Ibrahim, M.F., 2013 IEEE Conference on Open 

Systems, ICOS 2013) 

Item  Valor 

Resumo Neste trabalho, é proposta a medição funcional com base em 

UML por meio de pontos de função COSMIC a ser utilizado 

para estimar a aplicação do jogo móvel. A ideia-chave é usar 

representações em UML para capturar as informações 

necessárias para a medição e estimativa. Um estudo de caso, 

Angry Birds aplicação do jogo móvel é usado para demonstrar 

como UML pode realmente melhorar a prática de medição 

COSMIC mapeando contexto UML com as regras FSM 

cósmica e medição. As representações UML envolvem o uso 

diagrama de caso de uso, os elementos do modelo de 

comportamento, diagrama componente, diagrama de objetos e 

diagramas de sequência para representar requisitos funcionais e 

requisitos de fluxo de trabalho de base. Este trabalho mostra o 

uso de representações em UML com ponto de função cósmica é 

aplicável ao estudo de caso no jogo móvel. Ele fornece uma 

opção para os desenvolvedores de software para estimar o 

tamanho da aplicação de jogos móveis usando o método FSM 

COSMIC baseada em UML. Este artigo contribui na construção 

de modelos UML de acordo com as regras de medição cósmica, 

que facilidade os procedimentos de medição. 
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Estimativa (X) Tamanho ( ) Esforço (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Após a modelagem do sistema na elaboração de diagramas 

UML. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

 

Como é realizada a 

estimativa? 

Passo 1: Modelar a aplicação desenhando o diagrama de caso 

de uso e os elementos do modelo de comportamento do 

aplicativo (Este diagrama ajuda a determinar o movimento dos 

dados (no COSMIC FSM) nos nível de classe e diagramas de 

sequência), diagrama de componentes, de sequência e objetos 

Passo 2: Identificar os elementos COSMICs: contar os 

elementos de Entrada, Saída, Escrita e Leitura do movimento 

dos dados através do diagrama de componentes e objetos. 

Passo 3: Contar o movimento dos dados para cada grupo de 

dados encontrados a partir do diagrama de componentes: 

Entrada, Saída, Escrita e Leitura.  

        Size =   ∑size(Entries) + ∑size(Exits) + ∑size(Reads) 

+ ∑size(Writes) 

          

 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Pontos de Função Cosmic (CFP) 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

 
Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Na hora da modelagem do aplicativo. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui (X) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado 

() Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

Foi realizado um estudo de caso com o jogo Angry Birds, foi 

medido o tamanho funcional através dos passos citados neste 

formulário. O mapeamento FSM-UML COSMIC é construído 

para servir como uma guia de medição de CFP. Mapear os 

conceitos cósmicos e representação UML de Angry Birds é 

usada para elementos de identidade nos movimentos de dados. 
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Assim, o valor CFP é possível ser estimada utilizando 

representação COSMIC-UML  

Novas contribuições e ideias Não há. 

Referências Interessantes [6] L. Lavazza, and V. D. Bianco, "A Case Study in COSMIC 

Functional Size Measurement: the Rice Cooker Revisited," in 

IWSMIMensura, LNCS 5891, A. Abran et aI., Eds. Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp I 01-121 

[7] F. Chehimi, P. Coulton and R. Edwards, "Evolution of 3D 

mobile games development". Personal and Ubiquitous 

Computing, 12(1), pp. 19-25, 2008. 
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http://sandhill.com/article/hybrid-or-native-mobile-app-

development? six-key-considerations/ 

[14] de Macedo, V. Daniel., and M.A Formico Rodrigues. 
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21-Investigating Functional and Code Size Measures 

for Mobile Applications  

(Ferrucci, F. and Gravino, C. and Salza, P. and Sarro, F., Proceedings - 41st Euromicro 

Conference on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2015) (A) 

Item  Valor 

Resumo Este artigo investiga o uso do método COSMIC de medição de 

tamanho funcional para aplicações móveis. 

Foi realizada uma analise empirica se o tamanho funcional 

COSMIC de aplicações móveis podem ser exploradas para 

estimar o tamanho das aplicações finais em termos de linhas de 

código e número de bytes da fonte Código e bytecode.  

 

A primeira parte da técnica é interessante para este estudo pois 

mede apenas as funcionalidades e não o código fonte. 

Estimativa (X) Tamanho ( ) Esforço ( ) Atributos 

É um ( ) Modelo (X) Método ( ) Técnica ( ) Outros  
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Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Depois da elaboração do documento de Requisitos Funcional de 

Usuário (FURs) 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Seguiu as diretrizes propostas por  

L. D’Avanzo et. al “Cosmic functional 

measurement of mobile applications and code size estimation,” 

in 30th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing 

(SAC), 2015. 

Como é realizada a 

estimativa? 

Passo 1: Elaborar o documento de Requisitos Funcionais do 

Usuário. 

Passo 2: Contar os movimentos dos dados (Entrada, Saída, 

Leitura e Escrita) [Olhar L. D’Avanzo et. al “Cosmic functional 

measurement of mobile applications and code size estimation,”]  

indica os Movimentos obtidos pela aplicação do COSMIC ( 

Olhar) A. Abran et. Al, The COSMIC Functional Size 

Measurement Method, The Measurement Manual, Version 

4.0.1, 2014) 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Tamanho: Pontos de Função Cosmic. 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Não há 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Não há 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui (X) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

O conjunto de dados empregado neste estudo inclui 13 

Aplicações móveis descarregadas aleatoriamente a partir da 

Loja Google Play. Para cada aplicação, um dos autores 

coletaram um documento de Requisitos Funcionais de Usuário 

(FURs). Então, seguindo as diretrizes propostas por D'Avanzo 

et Al. [5], COSMIC foi aplicado ao documento FURs obtendo 

os movimentos de dados resumidos na Tabela I (em que E, X, R 

e W indica o número de dados de Entrada, Sair, Ler e Gravar 

Movimentos obtidos pela aplicação do COSMIC [3]) 

Novas contribuições e ideias • Comparar as propostas existentes para investigar se 

uma abordagem única / unificada é adequada para 

medir tipos de aplicativos ou diferentes abordagens são 

necessários.  

• Replicar este estudo com dados, considerando 

diferentes tipos de aplicações móveis para Confirmar / 
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contradizerem os resultados relatados no presente 

estudo. 

Referências Interessantes [3] A. Abran, D. Baklizky, J. Desharnais, P. Fagg, C. Gencel, 

C. Symons, K. R. Jayakumar, A. Lesterhuis, B. Londeix, S.-I. 

Nagano, L. Santillo, H. Soubra, S. Trudel, F. Vogelezang, and 

C. Woddward, The COSMIC Functional Size Measurement 

Method, The Measurement Manual, Version 4.0.1, 2014. 

 

[5] L. D’Avanzo, F. Ferrucci, C. Gravino, and P. Salza, 

“Cosmic functional measurement of mobile applications and 

code size estimation,” in 30th ACM/SIGAPP Symposium on 

Applied Computing (SAC), 2015. 

 

28-COSMIC Functional Measurement of Mobile Applications 

and Code Size Estimation  

(D'Avanzo, L. and Ferrucci, F. and Gravino, C. and Salza, P., Proceedings of the ACM 

Symposium on Applied Computing - 2015) 

Item  Valor 

Resumo Neste trabalho, aplicaram método de medição COSMIC para 

calcular o tamanho funcional das aplicações móveis.  

Fizeram um experimento com 8 aplicações Android que  

permite avaliar se no domínio considerado o tamanho funcional 

COSMIC pode ser usado para obter 

Previsões de tamanho de código (em Kb). O estudo foi baseado 

em 8 Aplicações e uma regressão linear em seus valores foi 

empregada para construir os modelos de previsão. Os resultados 

da validação Executado através da aplicação de uma validação 

cruzada "leave-one-out" 

Estimativas precisas foram obtidas levando-se em consideração 

Limiares amplamente utilizados no contexto da estimativa do 

esforço. 

Estimativa (X) Tamanho ( ) Esforço ( ) Atributos 

É um ( ) Modelo (X) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Após ser listado os requisitos funcionais do aplicativo. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Método de medição Tamanho funcional COSMIC [16] [17]. 

 

Como é realizada a 

estimativa? 

Passo 1: Escrito os requisitos no sistema (Tabela 1 do artigo) 
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Passo 2: Identidicar e contar cada movimento de dados de cada 

requisito. 

• Entrada (E): Tipos de movimento ds dados de um 

usuário funcional para um processo funcional;  

• Sair (X): Tipos movem dados de um processo 

funcional para um usuário funcional; 

• Write (W): movem dados de um processo funcional 

para armazenamento;  

• Leitura (R) movem dados do armazenamento 

persistente para um  processo funcional. 

 

Exemplo: R1 consiste em um requisito de leitura base que é 

mapeado em um único processo funcional com seis 

movimentos de dados, 1 desencadeando E do utilizador 

humano, 1 R ao armazenamento persistente para as 

informações requeridas e 4 Xs, um para cada um dos dados 

de informação enviados para o Usuário (a lista de exames, o 

número de exames, o número de Créditos, ea marca média). 

(Tabela 2) 

 
 

Casos: 

(i) Para mapear FUR como 'Usuário abre o aplicativo para ver 

as informações Listados na tela inicial ', os movimentos de 

dados são: 

• 1 (desencadeamento) E - A investigação (representada 

pela abertura do aplicativo 

• 1 R - Dados (Lista de itens) 
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• 1 X - Dados (Lista de itens) 

Para cada outro dado esperado mostrado na tela um adicional 

Caso que inclui 1 R e 1 X é adicionado. Mas se os dados forem 

dados por uma manipulação de dados na lista de itens, apenas 1 

X é adicionado (Porque não há Rs adicionais para o 

armazenamento persistente). 

(ii) Para mapear FUR como 'Usuário clica no botão para ler 

informações' ou 'O usuário seleciona um item da lista para ver 

suas informações detalhadas', Os movimentos de dados são: 

• 1 (disparo) E - O único pedido (ou) o ID do item 

• 1 R - Dados (Info) 

• 1 X - Dados (Info) 

(iii) Para mapear FUR como 'Usuário clica no botão para 

Criar / Definir / Apagar / Apagar todos os dados ', os  

movimentos de dados são: 

• 1 (disparo) E - A única consulta (Apagar / Apagar 

tudo) 

Ou dados (Criar / Definir) 

• 1 W - Dados para apagar / inserir a partir de / para o 

armazenamento 

• 1 X - Mensagens de Erro / Confirmação 

(iv) Para FUR como 'Usuário clica no botão para atualizar 

dados', os movimentos de dados são representados pelo 

processo (ii) e o processo funcional para atualização 

(iii), dando origem a seis movimentos de dados. 

(v) Para FURs onde o sistema processa dados e dados de 

entrada Presente na base de dados para fornecer uma saída para 

o Movimentos de dados são: 

• 1 (activação) E - O inquérito 

• 1 R - Dados sobre o armazenamento persistente a ser 

processado 

• 1 E - Dados de entrada a serem processados 

• 1 X - O resultado mostrado na tela 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Tamanho:  

• CFP (Cosmic Functional Point)  

• CodeSize (kB) 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Não há. 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Não há. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui ( ) Estudo de Caso (X) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

O estudo foi baseado em 8 Aplicações e uma regressão linear 

em seus valores foi empregada para construir os modelos de 

previsão. Os resultados da validação Executado através da 
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aplicação de uma validação cruzada "leave-one-out" estimativas 

precisas foram obtidas levando-se em consideração Limiares 

amplamente utilizados no contexto da estimativa do esforço. 

Novas contribuições e ideias • Replicar o estudo com dados maiores e considerando 

também diferentes aplicações móveis para Confirmar / 

contradizer os resultados obtidos com o estudo 

preliminar apresentados aqui.  

• Investigar sobre uma possível correlação entre tamanho 

funcional e alocação RAM durante a execução de 

aplicações Android.  

• A coleção de esforço dados também poderia ser útil 

para derivar modelos de estimativa de esforço / custo. 

Referências Interessantes [15] Nitze, A., Measuring Mobile Application Size Using 

COSMIC FP. DASMA Metrik Kongress, 11/2013. 

 

[16] Preuss, T., Mobile Applications, Functional Analysis, and 

the Customer Experience. In “The IFPUG Guide to IT and 

Software Measurement”, (ed) Auerbach Publications, 2012. 

[17] Preuss, T. Mobile Applications, Function Points and Cost 

Estimating. International Cost Estimation & Analysis 

Association Conference, 2013 

[18] Sethumadhavan, G. Sizing Android Mobile Applications. 

International Software Measurement and Analysis, 2011 

 

84-Measure the functional size of a mobile app: Using the cosmic functional size measurement 

method  

(Heeringen, H.V. and Gorp, E.V., Proceedings - 2014 Joint Conference of the International 

Workshop on Software Measurement, IWSM 2014 and the International Conference on 

Software Process and Product Measurement, Mensura 2014) 

Item  Valor 

Resumo Este artigo trata da mensuração do tamanho funcional destes 

novos tipos de aplicações de software, a aplicação móvel. 

Estimativa (X) Tamanho ( ) Esforço (X) Atributos 

É um ( ) Modelo (X) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Depois do levantamento os requisitos do aplicativo. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Método de medição Tamanho funcional COSMIC. [6][7][8][9] 

Como é realizada a 

estimativa? 

A fase de medição deste método aproximado consiste em duas 

etapas: 

1. Identificar o tipo de cada processo funcional; 

2. Quantificação dos parâmetros envolvidos para o 

Tipo de processo funcional. 

Passo 1: Identificar o tipo de cada processo funcional. Cada 

processo pode ser um dos seguintes tipos: 
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• Ver funcionalidade: apresentar dados a pelo menos um 

dos Usuários funcionais; 

• Manipulação de dados: adicionar informações 

 sobre persistência ou armazenamento de dados; 

• Requisito de Funcionalidade: Atualizar ou excluir 

persistência de dados requer dois processos funcionais 

separados. Um para Atualização / exclusão (um 

processo funcional para dados Manipulação como 

descrito acima) e um que lê 

e exibe os dados que precisam ser atualizados / 

excluídos. Este segundo processo funcional é 

caracterizado como processo de requisito funcional; 

• Funcionalidade de suporte ao usuário: este tipo de 

funcionalidade processo pode ser descrito como uma 

função mostrando uma apartir do qual um usuário pode 

fazer uma seleção (por exemplo, uma seleção Tela, 

escolha a função, lista de seleção, caixa de listagem ou 

pop-up função). Quando este tipo de funcionalidade 

está disponível Em uma tela, mas o usuário não é 

obrigado a usá-la (o usuário pode preencher todos os 

campos na Usando essa funcionalidade), que este tipo 

de funcionalidade deve ser considerado como um 

processo funcional separado. Quando o usuário optar 

por usar o Tela de seleção, ele realmente dispara um 

novo processo. E este processo funcional é 

caracterizado como Funcionalidade de suporte do 

usuário.  

• Funcionalidade especial: existem alguns tipos especiais 

de Funcionalidade, para além do medicamento genérico 

Tipos que precisam ser distinguidos para este Método 

de aproximação.  Esses tipos são: 

o Menus gerados dinamicamente 

o Log in e log out funcionalidade 

o Funcionalidade da Ajuda 

o Chamando funcionalidade externa 

Passo 2: Quantificação dos parâmetros envolvidos para o 

Tipo de processo funcional Quando todos os processos 

funcionais são caracterizados, os Parâmetros envolvidos para 

cada processo funcional precisam ser Quantificados para 

encontrar o tamanho funcional (aproximado) 

para aplicativo dos dispositivos móveis. (Olhar mais detalhes na 

seção  IV do artigo). 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Tamanho: CFP (Cosmic Functional Point) 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

• Interação com os aplicativos de várias maneiras, por 

exemplo, o aplicativo podem mudar a posição 

(alternância) do dispositivo móvel e também aceitar 

Mensagens de voz (por exemplo Siri); 



45 

 

45 

 

• Deslocamento do dispositivo móvel, comutação de Wi-

Fi para Celular e de volta ou quando a rede está fora do 

alcance. 

• Alguns dos dados que o aplicativo está usando estão 

armazenados no celular 

• Dispositivo, e alguns podem estar na nuvem ou em um 

sistema. A arquitetura exata pode ser muito diferente 

para cada aplicativo 

• Os aplicativos devem ter funcionalidade que lide com 

interrupções, como uma chamada. 

• Requisitos não funcionais são sempre importantes para 

este tipo de domínio. Requisitos como Segurança, 

desempenho, tráfego mínimo de dados, Ocupado no 

dispositivo eo consumo de poder bateria. 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Não deixa claro. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

(X) Não Possui ( ) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( X) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

 

Novas contribuições e ideias Não há. 

Referências Interessantes [6] IFPUG, International Function Point User Group. Function 

Point Counting Practises Manual. 4.3. 2009. 

http://www.ifpug.org 

[7] The IFPUG Guide to IT and Software Measurement, CRC 

press, 2012, ISBN 978-1-4398-6930-7 

[8] Common Software International Measurement Consortium, 

The COSMIC Functional Size Measurement Method, version 

3.0, Guideline for Sizing Business Application Software, 

version 1.1, May 2009, http://www.cosmicon.com 

[9] Common Software International Measurement Consortium, 

The COSMIC Functional Size Measurement Method, version 

3.0.1, Guideline for Sizing Service-Oriented Architecture 

Software, version 1.0, April 2010, http://www.cosmicon.com 

 

32-Investigating functional and code size measures for mobile applications: A replicated study  

(Ferrucci, F. and Gravino, C. and Salza, P. and Sarro, F, Product-Focused Software Process 

Improvement: 16th International Conference, PROFES 2015) (B) 

Item  Valor 

Resumo Neste artigo comparou dois procedimentos de medição: van Heeringen 

e van Gorp (2014)[13] e por D 'Avanzo et al  (2015) [8]  para estimar 

o tamanho COSMIC de aplicações móveis. Repetiram também um 

estudo empírico recentemente realizado para avaliar se o tamanho 

funcional COSMIC de aplicações móveis pode ser usado para estimar 

o tamanho das aplicações finais em termos de linhas de código, 

número de bytes do código fonte e bytecode. Os resultados mostraram 
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que o tamanho funcional COSMIC avaliado com o método de van 

Heeringen e van Gorp estava bem correlacionado a todas as medidas 

de tamanho tomadas em consideração. No entanto, a precisão de 

predição não satisfaz os critérios de avaliação e se mostrou 

ligeiramente pior do que o obtido no estudo original e com base na 

abordagem proposta por D’Avanzo et al.  

Estimativa (X) Tamanho ( ) Esforço ( ) Atributos 

É um ( ) Modelo (X) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita 

a estimativa? 

Após ser elaborado o Documento de Requisitos Funcionais  do 

Usuário (FUR) 

A estimativa tem apoio 

de alguma ferramenta? 

Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum 

método/técnica como 

base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Método de medição Tamanho funcional COSMIC 

Como é realizada a 

estimativa? 

Olhar formulário Id 28 e 84 deste documento que explica os dois 

métodos de medição que está sendo comparados. 

Quais métricas foram 

usadas para avaliar a 

estimativa de tamanho 

e/ou esforço? 

Tamanho: CFP (Comis Functional Point) 

Que fatores têm sido 

investigados como 

preditores de esforço 

para Aplicativos 

Móveis? 

Não há. 

Em que estágio esses 

preditores de esforço 

estão reunidos? 

Não há. 

Qual o tipo de estudo 

experimental 

realizado? 

( ) Não Possui ( ) Estudo de Caso (X) Experimento Controlado ( ) 

Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados 

foi realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

Replicação do trabalho do Ferruci et. Al (2015) [11], onde analisou 

empiricamente se o tamanho funcional COSMIC de aplicações móveis 

obtido seguindo as directrizes fornecidas por D'Avanzo et al. (2015) 

[8] podem ser exploradas para estimar o tamanho das aplicações finais 

em termos de linhas de Código e número de bytes do código fonte e 

bytecode. Nesta replicação exploraram a abordagem de medição 

proposto por van Heeringen e van Gorp [13] para o tamanho dos 

Aplicativos móveis em termos de COSMIC.  

 

1. Desing 

Como no estudo original, as questões de pesquisa que foram 

investigadas são: 

- RQ1: A medida COSMIC se relaciona com medidas de 

tamanho de código para dispositivos de Aplicações móveis? 
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- RQ2: A medida COSMIC pode ser usada para estimar 

medidas de tamanho de código para aplicações móveis? 

Uma vez que querem comparar os resultados obtidos 

empregando os Tamanhos obtidos com as duas abordagens de 

medição propostas em [13]  (A) E [8] (B) no presente estudo 

e também investigaram uma nova questão de pesquisa: 

- RQ3: Qual abordagem entre A e B fornece melhores 

estimativas de medidas de Tamanho de código para aplicações 

móveis? 

2. Conjunto de dados e variáveis 

Foram selecionados aleatoriamente 13 aplicativos Android 

para celular escolhidos da Google Play Store. Para cada 

aplicação, um dos autores coletou os requisitos em um 

documento de Requisitos Funcioais do Usuário (FURs). Em 

seguida, seguindo as diretrizes Van Heeringen e van Gorp 

[13], COSMIC foi aplicado ao documento FURs 

obtendo os resultados relatados na Tabela 2. Em particular, a 

CFPA é a Variável do estudo denotando o número de Pontos 

de Função COSMIC (CFP) obtidas através da aplicação das 

orientações propostas por van Heeringen e van 

Gorp [13]. CFPB denota o número de CFP obtido aplicando as 

diretrizes proposta por D'Avanzo et al. [8]. 

 

 
3. Teste de Correlação e Técnica de Estimação.  

 

Para avaliar (RQ1) o relacionamento entre a variável 

independente (i.e., CFPA) e as variáveis dependentes (Isto é, 

JavakB, JavaLOC, XMLkB, XMLLOC, TotalkB, TotalLOC e 

BytecodekB) aplicaram as estatísticas não paramétricas da 

associação Spearman's rho, que é 

Amplamente utilizado na literatura. Esta estatística varia de +1 

a -1, onde +1 indica correlação perfeita e -1 indica uma 

perfeita correlação inversa, enquanto 0 indica ausência de 

correlação. 

Para verificar se o tamanho funcional de um aplicativo móvel 

pode ou não ser ser exploradas para prever o tamanho de 

código correspondente (RQ2), expresso Termos de bytes e 

linhas de código, construímos um modelo de previsão para 

cada variável (por exemplo, TotalLOC) usando CFPA como 

variável independente, aplicando a Análise de Regressão 

Linear (LR). Para avaliar a bondade de ajuste de uma 

regressão Modelo, exploramos o quadrado do coeficiente de 

correlação linear, R2, que mostra a quantidade da variância da 

variável dependente explicada pela modelo relacionado à 

variável independente. Outros indicadores úteis são o F e o 
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correspondente valor p (denotado pelo Signo F), os valores 

alto e baixo valores, respectivamente, denotam um alto grau 

de confiança para a previsão. 

Para responder a RQ3, isto é, comparar a precisão de CFPA e 

CFPB na previsão Código tamanhos, nós empregamos os 

resultados do estudo original [11]. 

4. Resultados e Discussões 

RQ1: Os resultados do teste rho de Spearman revelaram que 

todos os tamanhos dos códigos considerados foram associados 

positivamente à variável independente CFPA, com Estatísticas 

superiores a 0,8. Além disso, os resultados dos testes 

realizados estatística significativa, uma vez que os valores de p 

das estatísticas foram inferiores a 0,05. Isto Significa que 

quando o valor do CFPA aumenta, o valor do tamanho do 

código (Por exemplo, JavakB) aumenta também. As variáveis 

dependentes que maior associação com variável independente 

foram XMLLOC e TotalkB que foram caracterizados por um 

grater estatístico de 0,9. De acordo com esses resultados pode-

se responder positivamente RQ1: Pode-se considerar às 

medidas de tamanhos COSMICs de aplicações móveis para 

estimar o tamanho do código. 

RQ2: Foram construídos modelos de estimativa de tamanho 

explorando Regressão Linear. Para isso primeiro, verificaram-

se os pressupostos subjacentes à sua aplicação: Linearidade 

(isto é, a existência de uma relação linear entre a variável 

independente e a variável dependente); Homocedasticidade 

(isto é, a variância constante do erro de termos de todos os 

valores da variável independente); Normalidade residual (isto 

é, Distribuição normal dos termos de erro), e Correlação 

residual (isto é, termos de erro não estam correlacionados para 

observações consecutivas). Vale a pena notar que também se 

verifico a presença de observações influentes (Isto é, valores 

extremos que podem influenciar os modelos obtidos a partir da 

análise regressão) utilizando o gráfico de resíduos e a distância 

de Cook e realizando uma, como sugerido por Mendes e 

Kitchenham [21]. De acordo com esta análise nenhuma 

transformação dos dados originais foi realizada e nenhuma 

observação foi removida. 

RQ3: A comparação sugeriu que as previsões de tamanho de 

código foram obtidas com CFPB, para todas as medidas de 

tamanhos de códigos consideradas. No entanto, o teste de 

Wilcoxon realizado revelou que as diferenças não foram 

estatisticamente significantes. Para concluir, pode-se 

responder RQ3 dizendo que a abordagem B proporcionou 

estimativas de tamanho de código ligeiramente melhores (não 

estatisticamente significativas) que a A. 

5. Conclusões 

Os resultados da replicação destacaram que, para os 

aplicativos móveis considerados, o tamanho funcional 

COSMIC foi bem correlacionado com todas as medidas de 

tamanho tomadas, confirmando assim os resultados do estudo 

original e os achados Por Lind e Heldal [18, 19]. No entanto, a 
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precisão de predição não satisfaz os critérios de avaliação e 

revelou-se ligeiramente pior do que o obtido no estudo 

original baseado na abordagem proposta por D'Avanzo et al. 

[8]. 

Os resultados do estudo devem encorajar o uso de medidas de 

Métodos de tamanho funcional, em particular o COSMIC, 

para dimensionar aplicações móveis e obtido para 

implementar outras atividades de gerenciamento de projetos 

de software, tais como estimativa de esforço e benchmarking 

de produtividade. 

 

Novas contribuições e 

ideias 
• Aplicar as abordagens consideradas em conjuntos dados 

maiores e diferentes tipos de aplicações móveis para confirmar 

/ contradizer os resultados obtido até agora também para 

entender as razões para a baixa precisão de previsão.  

• Analisar se depende dos métodos aproximados da medida 

COSMIC ou em outros fatores.  

• Investigar se uma abordagem única / unificada é adequada 

para medir diferentes tipos de aplicações, ou são necessárias 

diferentes abordagens. A contribuição dos BFCs 

• Investigar [5] para fornecer uma melhor comparação com a 

abordagem proposta por 

• Van Heeringen e van Gorp [13]. 

• Coleta de dados de esforço pode ser útil para derivar esforço / 

custo Modelos de estimação. 

Referências 

Interessantes 

[8] D’Avanzo, L., Ferrucci, F., Gravino, C., Salza, P.: Cosmic 

functional measurement of mobile applications and code size 

estimation. In: 30th ACM/SIGAPP Symposium on Applied 

Computing (SAC). pp. 1631–1636 (2015) 

 

[11] Ferrucci, F., Gravino, C., Salza, P., Sarro, F.: Investigating 

functional and code size measures for mobile applications. In: 41st 

EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced 

Applications (SEAA). pp. 365–368 (2015) 

 

[13] van Heeringen, H., van Gorp, E.: Measure the functional size of a 

mobile app: Using the cosmic functional size measurement method. In: 

24th International Workshop on Software Measurement (IWSM) and 

the 9th International Conference on Software 

Process and Product Measurement (MENSURA). pp. 11–16 (2014) 

 

88 - MEstiAM: Estimation model for mobile applications 

(De Souza, L.S. and De Aquino Jr., G.S, Iberian Conference on Information Systems and 

Technologies, CISTI, 2014) 

Item  Valor 

Resumo Artigo propõe um modelo de estimativa de esforço para 

aplicativos móveis. Justificativa: as características de 

aplicativos móveis são diferentes dos softwares tradicionais. Ele 

fez uma revisão sistemática na literatura sobre as características 

desse novo contexto. Com o término da revisão sistemática, foi 
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realizado um survey entre especialistas no desenvolvimento 

móvel, com o objetivo de ratificar as características levantadas 

anteriormente e comprovar sua respectiva influência no 

desenvolvimento móvel. 

Estimativa (X) Tamanho (X) Esforço  (X) Atributos 

É um (X) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Na fase de design de projeto. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

(X ) Obrigatório () opcional () Não 

 

Qual? 

Durante a estimativa de tamanho, utiliza o Experience Service 

(http://www.experiencesaas.com/) desenvolvido pela empresa 

Hannu Lappalainen. 

 

 
 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Sim, FISMA (Finnish Software Metrics Association) foi a base 

de todo o modelo. O modelo FISMA é um dos cinco métodos 

para medir software que esteja em conformidade com o 14.143-

1 norma ISO / IEC, também ele é aceito como um padrão para 

medição internacional de software  e hoje em dia mais de 750 

projetos de software foram concluídos sendo estimados pelo 

FISMA. No entanto, a diferença entre este e outros métodos que 

estão em conformidade com a norma acima, que são os 

softwares comuns Consortium Function Points (PF COSMIC), 

o ponto de função Internacional Users Group (IFPUG) FPA, 

MarkII e o Netherlands Software Metrics Association 

(NESMA) WSF que o método utilizado é baseado na 

funcionalidade, mas é orientada a serviços. Ele também propõe 

na sua definição que pode ser aplicado a todos os tipos de 

software, mas esta afirmação é levemente errada uma vez que 

em sua aplicação, o método não leva em conta as características 

levantadas neste artigo. 

Importante ressaltar que o FISMA é um modelo para medir o 

tamanho funcional de projetos em geral. 

Como é realizada a 

estimativa? 

A estimativa é calculada através de uma fórmula: 

Estimativa de esforço (h) = tamanho (fp) * reutilização * taxa 

de entrega (h / fp) * o status do projeto; 

 

http://www.experiencesaas.com/
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Esta última está relacionada a fatores de produtividade que são 

levados em conta para o cálculo do esforço. O tamanho é 

calculado pelo FISMA. 

Os fatores predefinidos pelo FISMA em relação ao produto, 

apenas 6 (seis) são propostos, em que a idéia básica da 

avaliação é que "a melhor das circunstâncias do projeto, mais 

positiva a avaliação". 

(Olhar em Quais fatores tem sido investigados neste 

formulário). 

Os fatores propostos têm em conta a mesma ponderação 

proposto por FISMA, mas apenas variando de - a +, em outras 

palavras:  

◦ (+) = [1,05] Boa situação, melhor do que em circunstâncias do 

caso médio;  

◦ (+/-) = [1,0] Situação normal;  

◦ (-) = [0,95] situação ruim, as circunstâncias piores do que no 

caso da média.  

O tamanho funcional permanece a mesma, afectando, assim, 

apenas a fómula utilizada para obter o esforço, que vai agora 

considerar a sua variável "status do projeto" os novos fatores de 

produtividade específica para aplicativos móveis. 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Estimativa de tamanho: Pontos de Função. 

Estimativa de esforço: Quantidade de horas totais gastas 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Fator de Desempenho: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com 

a otimização de recursos por uma melhor eficiência e tempo de 

resposta. ◦ (+/-) A otimização de recursos para uma melhor 

eficiência e tempo de resposta pode ou não existir. ◦ (+)A 

optimização de recursos para melhorar a eficiência e o tempo de 

resposta não deve ser tomado em consideração.  

Fator de Potência: ◦ (-) A aplicação deve se preocupar com a 

otimização de recursos para um menor consumo de bateria. ◦ 

(+/-) A otimização de recursos para o menor consumo de 

bateria pode ou não existir. optimização ◦ (+) de recursos para 

um consumo mais baixo de pilhas não deve ser tomado em 

consideração. 

Fator Band: ◦ (-) O pedido deve exigir que a largura de banda 

máxima. ◦ (+/-) O pedido deve exigem largura de banda 

razoável. ◦ (+) A aplicação é necessária uma largura de banda 

mínima. 

Fator de conectividade: ◦ (-) A aplicação deve ter a máxima 

tade ness usar conexões, tais como 3G, Wi-fi, sem fio, 

Bluetooth, infravermelho e outras. ◦ (+/-) O pedido deve ter 

predisposição razoável usar conexões, tais como 3G, Wi-Fi e 

Wireless. ◦ (+) A aplicação só têm uma predisposição para usar 

conexões, que podem ser: 3G, Wi-fi, sem fio, Bluetooth, 

Infravermelhos ou outros. 

Fator de Contexto: ◦ (-) A aplicação deve trabalhar off-line e 

sincronizar. ◦ (+/-) A aplicação deve funcionar desligada e não é 

necessário sincronizar. ◦ (+) A aplicação não deve trabalhar 

offline.  
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Fator Interface de Gráfica: ◦ (-) A aplicação tem limitações 

devido à tamanho da tela, porque ele vai ser usado 

principalmente por usuários de telefone celular. ◦ (+/-) A 

aplicação tem uma limitação razoável devido ao tamanho da 

tela, porque ele vai ser usado tanto por telefone celular e 

usuários de tablet. ◦ (+) A aplicação tem pouca restrição ao 

tamanho da tela, porque ele vai ser usado principalmente por 

usuários de tablet. 

Fator de Interface de Entrada: ◦ (-) A aplicação deve ter 

interfaces de entrada para tela sensível ao toque, voz, vídeo, 

teclado e outros. ◦ (+/-) O pedido deve ter interfaces de entrada 

padrão para teclado. ◦ (+) O pedido deve ter qualquer um dos 

tipos de interfaces, tais como: tela de toque, voz, vídeo, teclado 

ou outros. Os fatores propostos têm em conta a mesma 

ponderação proposto por 

FISMA, mas apenas variando de - a +, em outras palavras: ◦ (+) 

= [1,05] Boa situação, melhor do que em circunstâncias do caso 

médio; ◦ (+ / -) = [1,0] normal de Situação; ◦ (-) = [0,95] 

situação ruim, as circunstâncias piores do que no caso da média. 

O tamanho funcional permanece a mesma, afetando, assim, 

apenas a fórmula utilizada para obter o esforço, que vai agora 

considerar em sua "situação do projeto" variável os novos 

fatores de produtividade específicos para aplicações móveis.  

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Durante analise de requisitos e depois da estimativa de 

tamanho. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui ( ) Estudo de Caso (X) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

O processo de validação foi o seguinte, foi criado o esforço 

total gasto desenvolvendo o projeto SIGAA Mobile, ou seja, 

obteve-se o esforço real. Depois aplicou-se o método de 

estimação FISMA, na sua proposta original obtendo assim uma 

estimativa de esforço. Em seguida, foi aplicado o método 

MEstiAM também gerar uma estimativa de esforço, finalmente, 

a análise comparativa entre os três estimativas gerado foi 

realizada para verificar qual é o método mais perto do esforço 

real gasto. Como pode ser visto na Tabela 2, o método 

proposto, MEstiAM, que é mais próximo para o esforço real 

gasto. 

 

 
Novas contribuições e ideias Levantamento de características específicas de aplicativos 

móveis. 

Referências Interessantes [11] S. Oligny, J.-M. Desharnais, and A. Abran, “A method for 

measuring 
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the functional size of embedded software,” in 3rd International 

Conference on Industrial Automation, 1999, pp. 7–9. 
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APÊNDICE B – EXTRAÇÕES DE DADOS DOS ARTIGOS ACEITOS 

NA BIBLIOTECA ACM 

 

15593 - M-applications Development using 

High Performance Project Management Techniques 

(Pocatilu, Paul and Vetrici, Marius, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference 

on Mathematics and Computers in Business and Economics; 2009) (B) 

Item  Valor 

Resumo Este artigo analisa as especificidades dos projetos de 

desenvolvimento de m-aplicativos. Mesmo que projetos  de m-

aplicações de desenvolvimento têm suas características 

específicas e precisam de abordagens personalizadas. 

Apresentaram duas Técnicas de gerenciamento de projetos de 

softwares comprovadas que foram adaptadas com sucesso ao 

desenvolvimento de m-aplicações. Um é o Estimativa da 

duração do projeto m-application usando abordagens de “Top-

Down” e de “Bottom-Up”. O outro é o uso de um conjunto de 

Métricas de desempenho para a avaliação da qualidade do 

projeto. 

Estimativa ( ) Tamanho (X) Esforço  (X) Atributos 

É um ( ) Modelo ( ) Método (X) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Após o detalhamento do projeto. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Basea-se nas técnicas Button-up e Top-Down 

Como é realizada a 

estimativa? 

A grande maioria das técnicas de aplicação estimativa da 

duração do desenvolvimento do projeto podem ser encontradas 

na categoria de button-up e top-down. A diferença entre os dois 

vem da abordagem usada para estimar a duração do projeto.  

 

Técnica Button-up 

 

Este tipo de técnicas de estimativa de duração começa com 

desenvolver uma estrutura de trabalho e então continua com a 

identificação da tarefa e a estimativa da duração da tarefa. Cada 

tarefa deve ser simples o suficiente para facilmente ser 

respondida à pergunta sobre a duração da tarefa. Três 

parâmetros de estimativas: 

• melhor estimativa de duração 

• provavelmente 

• pior duração 

Também para cada tarefa deve-se saber: 

• o que está envolvido na introdução  

• como serão alocados os recursos 
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• quais são exatamente as condições a serem feitas para que o 

projeto seja considerado feito. 

O próximo passo é identificar os relacionamentos do 

predecessor-sucessor e o caminho crítico através do gráfico das 

atividades. 

Para prever o tempo de conclusão, três diferentes abordagens 

podem ser utilizadas. 

A) A abordagem simples consiste em somar a maior parte das 

estimativas prováveis para cada tarefa no caminho crítico. Não 

é o melhor método, mas é o mais simples. 

B) A segunda abordagem significa calcular o valor esperado 

Duração da tarefa (ED) como média ponderada das três 

Estimativas usando a equação de PERT: 

 

(1) 

 

Onde: 

BD - melhor estimativa da duração; Este é a Expectativa mais 

otimista, o melhor cenário que pressupõe que nenhuma 

influência vai impactar negativamente a duração do projeto; 

MD - mais provável; A duração da atividade dada a Recursos 

humanos, sua produtividade e expectativas de disponibilidade 

realistas; 

WD - pior duração; Duração da atividade com base num 

pior cenário do que é descrito na maioria das estimativas. 

C) A terceira abordagem baseia-se numa simulação de Monte 

Carlo sobre os dados da estimativa da tarefa. O resultado será 

uma Distribuição probabilística da duração do projeto [10] 

 

Técnica Top-down 

A Técnica Top-down oferece a duração baseada em atributos 

do projeto (relacionados à sua complexidade, funcionalidade ou 

tamanho) e da capacidade da organização para entregar o 

projeto. 

A estimativa de Top-down começa com um tamanho do 

produto de trabalho que está sendo planejado. Esta ideia de 

Projeto de construção, onde o gerente de projeto não imaginaria 

comprometer-se com um prazo sem estabelecer e acompanhar 

algum bom tamanho de estimativa, como o número de metros 

quadrados, número de janelas, portas, etc. a serem projetados e 

construídos. Até à data existem quatro projetos de software de 

dimensionamento. (Ver Figura 2 no artigo). 

O próximo passo na estimativa Top-down é usar um modelo de 

projeto de estimativa de esforço. 

Lawrence Putnam propôs um modelo amplamente utilizado em 

Estimativa da duração de projeto usando dados de tamanho, 

esforço e duração histórica para milhares de outros projetos de 

softwares. O modelo constrói a usando PP - Parâmetro de 

Produtividade e o tamanho, esforço e dinâmica de duração. 
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 (2) 

 

Onde: 

PP - Índice de produtividade de Putnam. Este item 

Mostra a capacidade da organização entregar  o projeto. 

PS - tamanho do projeto, contado usando um dos 

Métodos de calibragem acima; 

E - esforço (em homens - anos). O trabalho necessário para a 

realização do projeto; 

D - duração do projeto (anos). 

 

Os seguintes passos são notáveis em relação a este modelo: 

A) uma organização com maior PP pode fornecer mais tamanho 

com menos esforço e em menor duração do que um com PP 

menor; 

B) os expoentes 1/3 e 4/3 na equação 2 expressam a não-

linearidade na relação esforço-duração. 

 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Esforço é em Homens-anos o trabalho necessário para a 

realização do projeto. 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Do ponto de vista de processamento de dados, m-applicações 

podem ser divididos em aplicações autônomas 

e aplicações distribuídas. 

As aplicações móveis autónomas foram concebidas para 

executar tarefas específicas SEM a necessidade de uma rede 

conexão. Cada sistema operacional (Windows Mobile, 

Symbian) expõe APIs específicas com graus variados 

complexidade e arquiteturas que são mais ou menos bem 

documentado. A fim de aumentar a produtividade, bibliotecas 

de classes de nível mais alto 

Desenvolvido em cima das APIs do sistema. Geralmente, cada 

biblioteca vem com um ambiente de tempo de execução 

específico. 

As m-aplicações distribuídas precisam de uma rede para operar. 

Este tipo de aplicações pode confiar em uma conexão 

permanente ou temporária. Aplicativos baseados em WAP 

(Wireless Access Protocol) para Telefones celulares que se 

conectam a um servidor via Internet são 

Exemplo de aplicações distribuídas. O mais utilizado 

As aplicações distribuídas são baseadas na Web. A solicitação 

do telefone habilitado para WAP é o gateway WAP que faz a 

conversão a partir do Pilha WAP (para WAP 1.0) ou a partir da 

Sem fio ou otimizado HTTP / TCP / IP (WAP 2.0) para o 

HTTP / TCP / IP e codifica os pacotes de rede que serão ainda 

enviados para o servidor Web como um HTTP pedido. A 

solicitação é processada pelo servidor Web e Então uma 
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resposta é enviada de volta para o celular Navegador através do 

gateway WAP que decodifica o Pacotes. 

O tipo de aplicação (aplicações autônomas 

e aplicações distribuídas) tem uma influência importante sobre 

o tamanho e a complexidade da m-aplicações, os aplicativos 

que exigem acesso à rede e aqueles que Geralmente usam uma 

maior complexidade. Isto é bastante óbvio porque estes tipos de 

m-aplicações têm maior complexidade, mais classes e chances 

são que a demanda por conhecimento específico será maior. 

O tamanho, complexidade e produtividade são influenciados 

pelo sistema operacional do aplicativo. Usando o Java ME 

tecnologia, existe um elevado grau de portabilidade entre 

sistemas operacionais, mas há dispositivos específicos 

influências. 

O uso de APIs nativas para gravar aplicativos requer 

Maior esforço, eo tamanho da aplicação (expressa como 

KLOC) é maior do que o uso de bibliotecas de classes. 

A maior parte do processo de desenvolvimento é 

Emuladores de software de dispositivo que funcionam nos 

computadores. Ainda há diferenças entre a vida real 

Dispositivos e emuladores. É por isso que há um adicional 

Esforço para testar o aplicativo mesmo depois de 

Considerado feito no emulador (Teste em ambiente real). 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Na fase de detalhamento do projeto  

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

(X) Não Possui ( ) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

(X) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

 

Novas contribuições e ideias Não há. 

Referências Interessantes [10] VETRICI, M. Project schedule using Monte Carlo 

simulation with discreet probability distribution. In: 

Proceedings of the 4th International Conference for Applied 

Statistics, Bucharest, Romania. 2008. 

 

15595- Schedule Risk Management for Business M-applications Development Projects 

(Pocatilu, Paul and Vetrici, Marius, Wseas Transactions on Computers, 2009) (A) 

Item  Valor 

Resumo Este trabalho analisa as especificidades de projetos de 

desenvolvimento de m-applications e três técnicas de gestão de 

projetos de software. O primeiro apresenta as técnicas de 

estimativa da duração do projeto:  Button-up e Top-down. A 

segunda é sobre Métricas de desempenho, as métricas de 

desempenho são baseadas na satisfação do cliente, o grau de 

finalidade objetiva e o custo dos recursos envolvidos. A terceira 

técnica emprega o uso de modelo métrico estendido, um Monte 

Carlo baseada na simulação de redes de projetos no 
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desenvolvimento especifico de m-aplicação. Esta abordagem 

aproveita as especificidades da m-aplicação ambiente de 

desenvolvimento e oferece estimativa e controle do risco de 

cronograma do projeto. 

Estimativa ( ) Tamanho (X) Esforço  (X) Atributos 

É um ( ) Modelo ( ) Método ( X) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Após o detalhamento do projeto. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Basea-se nas técnicas Button-up e Top-Down 

Como é realizada a 

estimativa? 

Olhar na ficha de extração Id: 15593 neste mesmo campo. 

Neste trabalho foi proposta um modelo de estimativa de 

duração: Modelo Matriz. 

 

O modelo Matriz é um modelo híbrido que estima a duração 

dos projetos de software [20]. 

Este é um modelo estocástico que aborda a duração incerta 

executando Monte Carlo através de simulações sobre o gráfico 

de atividade. A vantagem desta abordagem é que o modelo 

calcula os parâmetros de entrada da simulação de dados 

facilmente. Além disso, o modelo produz um intervalo para as 

possíveis durações do projeto e distribuição de probabilidade e 

não ponto único de estimativa. Assim, é possível conhecer a 

possível duração do projeto, juntamente com a probabilidade de 

determinada duração irá materializar. 

Os componentes do modelo Matriz são descritos a seguir: 

A) um componente especializado: duração da tarefa. A 

estimativa é realizada pelo Desenvolvedor de software, ele 

mesmo que será responsável pela conclusão da tarefa; 

B) um componente orientado para a aprendizagem: 

Estimativas de duração da tarefa serão automaticamente 

ajustados com Erro de estimativa individual, desta forma 

Melhorando a precisão das estimativas; 

C) um componente matemático-estatístico: a 

A simulação Monte Carlo é utilizada para 

Produzir uma distribuição de probabilidade para 

Duração dos projectos; 

D) um componente algorítmico: o modelo tem 

Dados de entrada, iterativamente executa vários 

Etapas e ramificações e nas saídas resultados claramente 

definidos. 

Do ponto de vista da abordagem utilizada, trata-se Modelo 

bottom-up que leva a duração da tarefa Estimativas como 

entrada, agrega a tarefa em Etapas do projeto e, em seguida, 

combina-os conjunto do projecto. A estrutura do modelo Metrix 

e as Etapas que engloba são apresentadas em maior detalhe. 

Estimativas individuais da tarefa e tarefas Interdependência 

representam os dados de entrada. O modelo também terá a 
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história do Estimativas de duração para as tarefas que já foram 

concluídas. 

O resultado da execução do modelo é uma Distribuição da 

duração do projeto. Os passos Descritos abaixo: 

 

Etapa 1. As estimativas históricas da duração da tarefa 

São coletadas para cada desenvolvedor. Serão Considerados 

tanto as tarefas terminadas no projeto quanto as tarefas 

concluídas em outros projetos durante os últimos Meses. 

Etapa 2. Para cada duração histórica da tarefa da Estimativa da 

etapa 1, calculamos a Estimativa (EAI) utilizando a seguinte 

fórmula: 

 

 
Onde: 

ED - duração da tarefa estimada (em horas); 

AD - duração da tarefa real, decorrida; 

EAI - Índice de Precisão de Estimativa. 

Se EAI for maior que 1, a tarefa será Subestimada, enquanto 

que se EAI é menor que 1, então a tarefa foi superestimada. 

Usando os resultados acima calculamos a discreta Distribuição 

de probabilidade para os índices EAI para cada desenvolvedor 

da equipe. 

Passo 3. Construímos o gráfico de atividade usando a 

dependência de tarefa e duração das tarefas estimadas.  

 

Passo 4. Encontramos o caminho crítico através do Gráfico e 

calculamos a duração determinística de O projeto de software. 

Passo 5. Executamos a simulação de Monte Carlo. As seguintes 

operações são realizadas em cada estágio: 

A) Para cada tarefa que escolhemos aleatoriamente (usando A 

distribuição de probabilidade da etapa 2) 

Erro de estimação do mesmo desenvolvedor Histórico de erros 

de estimação. Em seguida, ajustamos o 

Duração estimada com esta EAI. 

B) Recalculamos o método do caminho crítico e 

Duração do projeto. 

Repetimos a simulação de 1000 a 10000 vezes. 

Etapa 6. Calculamos a duração das Frequências do projeto 

obtidas em resultado da simulação Monte Carlo. Mostramos a 

probabilidade da distribuição de duração do projeto. 

 

O próximo e ultimo passo é  Programar a gestão de riscos com 

Modelo Estendido de Matriz (Ver seção 6.2) 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Olhar na ficha de extração Id: 15593 neste mesmo campo. 

 

 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

Olhar na ficha de extração Id: 15593 neste mesmo campo. 
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de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Fatores de riscos foram encontrados no processo de 

desenvolvimento de m-aplicações de negócios em termos de 

duração, custos e qualidade. Geralmente, Funções de 

aplicativos de negócios a serem usadas em dispositivos: 

• Entrada de dados; 

• Atualizações de dados; 

• Processamento de dados; 

• Verificação de dados; 

• Coleta de dados usando dispositivos específicos 

(Câmera, RFID, cartões IO etc.) 

• Pequenos relatórios e gráficos; 

• Sincronização do banco de dados. 

As instituições públicas têm, em vez disso, Requisitos [11] que 

necessitam de uma Abordagem e deve ser implementada em 

Dispositivos. O m-learning Aplicativos têm suas próprias 

características [12]. 

Os fatores de risco estão relacionados a: 

Pessoas, processo, infra-estrutura (hardware e 

Software) e ao ambiente externo. 

Pessoas relacionadas fatores de risco são: 

• A falta de experiência; 

• Educação de pessoas; 

• Conhecimento de desenvolvimento em áreas e aplicações 

empresariais; 

• Os papéis das equipes não estão bem definidos; 

• Envolvimento individual dos membros da equipe. 

Fatores de risco relacionados ao processo são: 

• Nenhuma informação disponível campo de aplicação 

(especialmente para novos, Aplicações inovadoras); 

• Má comunicação entre a equipe entre os membros e entre a 

equipe e Partes interessadas; 

• Nível de certificação da empresa; 

• Competências de fornecedores; 

• Processo de validação e verificação implementação; 

• Qualidade dos produtos; 

• Preparação da gestão da mudança. 

Hardware e software relacionados: 

• Incompatibilidades de software; 

• Incompatibilidades de dispositivos móveis; 

• Largura de banda da rede; 

• Falhas de software e hardware; 

• Bugs existentes no software; 

• Comportamento diferente em emuladores e dispositivos 

móveis. 

Fatores de risco relacionados ao meio ambiente: 

• Competências e expectativas dos usuários e clientes; 

• Envolvimento dos concorrentes; 

• Objetivos das partes interessadas. 

As fronteiras entre as classes de fatores de risco 

Não são tão estritamente definidos. Alguns fatores de risco 

influenciam outros fatores. 



61 

 

61 

 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Esforço é em Homens-anos o trabalho necessário para a 

realização do projeto. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

(x) Não Possui ( ) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

 

Novas contribuições e ideias  

Referências Interessantes [12] Boja C., Bătăgan L., Software Characteristics 

of M-Learning Applications in Proc. of. 10th 

WSEAS International Conference on 

Mathematics and Computers in Business and 

Economics (MCBE'09), Prague, Czech 

Republic, March 23-25, 2009, ISSN: 1790- 

5109, ISBN: 978-960-474-063-5, pp. 88-93; 

 

15776-A Case Study on Naked Objects in Agile Software Development 

(Keränen, Heikki and Abrahamsson, Pekka, Proceedings of the 6th International Conference on 

Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering; 2005) 

Item  Valor 

Resumo Naked Objects e desenvolvimento ágil de software foram 

sugeridos para complementar um ao outro. Muitos poucos 

estudos empíricos até à data existem onde um produto foi 

desenvolvido usando as tecnologias Naked Objects em um 

ambiente de desenvolvimento. Este estudo relata resultados de 

um estudo de caso para o desenvolvimento de um aplicativo 

móvel usando o Naked Objects Framework. Qualitativo e os 

dados quantitativos foram coletados sistematicamente ao longo 

do projeto. Os resultados empíricos oferecem suporte para o 

argumento de que a abordagem Naked Objects é adequada para 

o desenvolvimento de software ágil. Os resultados também 

revelam no atual Naked Object Framework, ou seja, que ainda 

não está maduro suficiente para aplicações que requerem 

operações de banco de dados intensas. Os resultados também 

mostram que a equipe de desenvolvimento foi capaz de criar 

uma interface de usuário operacional apenas em cinco horas, o 

que demonstra a aplicabilidade do Naked Object Framework 

em configurações práticas. 

Estimativa ( ) Tamanho (X) Esforço  ( ) Atributos 

É um ( ) Modelo (X ) Método ( ) Técnica ( ) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Após serem devididas as Uses Stores 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório (X) opcional () Não 

 

Qual? 

Ferramenta responsável para coletar o numero de linhas de 

códigos e a quantidade de horas gasta  
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Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Não Mensiona 

Como é realizada a 

estimativa? 

A estimativa é realizada seguindo os passos: 

1. Cada Uses Store é dividida em tarefas 

2. Cada tarefa é estimada pela equipe em horas 

necessárias para ser realizada. 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Estimativa de Esforço: Horas 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Não há. 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Não há. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui (X) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui (X) Quantitativo (X) Qualitativo 

 

Resumo: 

A abordagem ocorre em uma indústria de desenvolvimento de 

um sistema particular que é da mais alta importância. 

A equipe de desenvolvimento de Naked Objects envolveu 

quatro alunos como Recursos. A equipe trabalhou 24 horas por 

semana no desenvolvimento. Dados Quantitativos e qualitativos 

foram coletados. Os desenvolvedores coletaram os Esforço para 

cada tarefa definida com uma precisão de 5 minutos usando 

papel / caneta e uma ferramenta para auxiliar. O tamanho do 

trabalho de desenvolvimento, isto é, linhas lógicas de código, 

foram coletadas diariamente usando contadores automatizados. 

Os dados qualitativos incluem Entrevistas da equipe de 

desenvolvimento. 

Para maiores detalhes consultar a seção 4 do artigo. 

 

Novas contribuições e ideias Não há 

Referências Interessantes  

 

15743 - A Taxonomy of Mobile and Pervasive Applications 

(Dombroviak, Krista M. and Ramnath, Rajiv, ACM Symposium on Applied Computing e 2007) 

Item  Valor 

Resumo Neste trabalho apresentaram uma taxonomia para a 

caracterização de aplicações. Esta taxonomia centra-se em 

abstrair características de aplicações, independentemente das 

características do Middleware ou infra-estrutura que suportem o 

aplicativo, pois fornece um vocabulário controlado para pensar 

sobre a aplicação. Forneceram uma verificação informal para a 

taxonomia usando-o para categorizar uma série de aplicações 
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difundidas da literatura e dos projetos em que estavam 

envolvidos e mostraram que a taxonomia é (a) consistente e 

completa – similar as aplicações que são categorizadas de 

forma semelhante e as aplicações Diferentes que não são 

categorizados de forma semelhante e (b) Fornece novas 

informações úteis sobre aplicativos que não são explicados 

pelas outras características.  

 

A categorização de um novo aplicativo baseado na taxonomia 

aumentou a visão sobre os requisitos, bem como economizar 

tempo e aumentando a precisão na criação de design e 

estimativas de esforço. 

Estimativa ( ) Tamanho ( ) Esforço  (X) Atributos 

É um ( ) Modelo ( ) Método ( ) Técnica (X) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Não se aplica. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Não se aplica. 

Como é realizada a 

estimativa? 

Não se aplica. 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Não se aplica. 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Foram identificadas 13 características que são: 

1. Transição - O grau em que o uso da aplicação ocorre 

em ambientes variados. A transição pode variar de ter 

de operar em apenas um ambiente para ter que 

transição entre muitos ambientes variados. Mais a 

transicionalidade indica a necessidade ou a existência 

de múltiplas arquiteturas com dispositivos e hardware 

variados. 

2. Restrições de Tempo - Se a aplicação tem em tempo 

real ou é tolerante ao atraso. As aplicações podem 

aceitar algum atraso na saída ou requerem uma resposta 

em tempo real. Tempo real geralmente indicam a 

necessidade de maior e maior Largura de banda 

confiável do que as aplicações tolerantes ao atraso. 

3. Objetivo - descreveram o objetivo como o tipo de 

benefício a ser alcançado do aplicativo. O objetivo 

pode ser simplesmente entretenimento. Objetivo 

também pode ser o aumento do acesso à informação ou 

desempenho. O objetivo pode afetar, entre outros, a 

segurança, confiabilidade e qualidade da arquitetura. 

4. Colaboração - O grau em que vários agentes participam 

em uma única instância do aplicativo. Um agente pode 

ser uma pessoa ou um dispositivo localizado em um 

local estático ou móvel. Nós definimos o grau de 

colaboração como medida em que os contextos de 
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agentes devem ser compartilhados e podem ser afetados 

e manipulados os outros agentes. 

5. Tempo de vida - O período de tempo em que uma 

instância da aplicação é executada. Um aplicativo pode 

ser executado de alguns segundos a vários dias ou anos. 

A longevidade de uma instância da aplicação impacta 

requisitos de potência e que grau de persistência é 

necessário a infra-estrutura. 

6. Centricity - Um aplicativo centrado em dados coleta 

principalmente dados. Uma aplicação centrada na ação 

também executa ações em resposta ao ambiente. O 

centricity de uma aplicação afeta requisitos de 

armazenamento, computação na rede e comunicação. 

As 4 categorias seguintes estão todas relacionadas com 

o conhecimento de um objeto através da sua  

localização. Conforme detalhado em [16] Há uma 

taxonomia rica da consciência da posição. Esta 

taxonomia não é simples que pode ser representado 

como pontos em uma continua localização, por isso 

escolheram listar essas categorias relacionadas à 

localização como categorias separadas. 

7. Consciência de Localização Absoluta - Nesta 

taxonomia da localização absoluta é uma posição em 

um sistema de coordenadas, sistema de coordenadas 

geográficas. Aplicações que exigem conhecimento de 

localização absoluta usam tipicamente métodos como 

GPS ou triangulação de sinal. As aplicações podem 

exigir graus de precisão em informações de localização 

absoluta. 

8. Consciência do espaço - Consciência do local como 

descrito por uma presença em um espaço particular. O 

espaço pode ser um edifício, um quarto dentro dela, etc. 

9. Consciência de Proximidade - A auto-consciência de 

um objeto proximidade a outro objeto. Sensibilização 

de proximidade em geral indica a necessidade de 

métodos como sensores. 

10. Consciência de Transição - O grau em que um 

comportamento depende do conhecimento das 

transições entre espaços. Observe que, embora as 

transições possam ser extraídas usando qualquer um 

dos métodos usados para determinar o local, uma 

transição é um evento. 

11. Conscientização de eventos - Conscientização de 

eventos no aplicativo meio Ambiente. A 

conscientização de eventos requer capacidades de 

sistema. Eventos de nível mais alto podem ser extraídos 

da ocorrência de outros eventos. 

12. Consciência do objeto - consciência de outros objetos 

no sistema e seu estado. A consciência dos outros 

objetos inclui sua localização e atributos dos objectos, 

tais como a sua identificação, tipo, proprietários, 
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alterações nos objetos, capacidades e atributos como a 

cor. 

13. Consciência Operacional - O grau em que um 

aplicativo comportamento depende da consciência da 

história do sistema, como contexto de um fluxo de 

trabalho. 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Depois da análise de requisitos. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui ( ) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado 

(X) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

(X) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

Para desenvolver a taxonomia, analisaram 14 exemplos de 

aplicações de uma série de domínios, extraídos de projetos 

realizados pelos autores e pesquisa da literatura. Para 

estabelecer um conjunto representativo das aplicações, 

iniciaram em primeiro lugar uma pesquisa na literatura da 

Computação difusa. Logo, identificaram várias áreas de 

pesquisa incluindo middleware, comunicação e descoberta de 

dispositivos e desafios da computação difusas, como segurança 

e gestão. Além disso, encontraram muitos artigos descrevendo 

aplicações de tecnologias da informática invasivas nos 

seguintes domínios amplos: negócios, medicina, pesquisa 

científica e entretenimento. Selecionaram aplicações 

representativas de cada um desses domínios e eliminaram 

aplicações semelhantes. Isso deu um conjunto de exemplos de 

aplicações. Usando essas aplicações, identificaram um conjunto 

de características relevantes das aplicações e associados com as 

aplicações. Para mostrar que a taxonomia é consistente e 

completa, apresentaram as características associadas para que 

cada candidatura demonstre visualmente a semelhanças das 

Categorizações de aplicações semelhantes, bem como as 

diferenças entre as categorizações de diferentes 

aplicações.Determinaram  que a taxonomia é útil fornecendo 

contra-exemplos para mostrar que as características são 

independentes umas das outras. 

Novas contribuições e ideias Taxonomia de características de aplicativos que podem 

melhorar a precisão da estimativa de software. 

Referências Interessantes [16] S. Dobson, Where's Waldo? - or - A taxonomy for thinking 

about location in pervasive computing. In Technical report 

TCD-CS-2004-05, Department of Computer Science, Trinity 

College Dublin. 2004, 

http://www.simondobson.org/files/personal/dict/softcopy/TC 

D-CS-2004-05.pdf 

 

 

15605 - How to Build a Good Practice Software Project Portfolio? 
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(Huijgens, Hennie and Solingen, Rini van and Deursen, Arie van, Companion Proceedings of 

the 36th International Conference on Software Engineering, 2014) 

Item  Valor 

Resumo Neste artigo, analisaram 352 projetos de engenharia de software 

finalizados, como objetivo de descobrir quais fatores afetam o 

desempenho de projetos de software, e que ações podem ser 

tomadas para aumentar o Desempenho na construção de um 

portfólio de projetos de software. O Projetos de software foram 

classificados em quatro quadrantes de Matriz Custo / Duração: 

a análise foi realizada em fatores que foram fortemente 

relacionados a dois desses quadrantes, Boas Práticas e Má 

Práticas. Foi feita uma classificação dos fatores baseados 

Significado estatístico. O documento resulta em um inventário 

de Fatores devem ser adotados na construção de uma carteira de 

projetos? " (Fatores de Sucesso), e 'quais fatores devem ser 

evitados quando Fazendo isso? '(Fatores de Falhas). A principal 

contribuição deste trabalho é que analisa as características dos 

melhores Executantes no conjunto de dados de projetos de 

software, resultando em 7 Fatores de Sucesso (batimentos 

cardíacos constantes, uma equipe fixa e experiente, Ágil 

(Scrum) e baseado em libertação), e 9 Failure Factors (a.o. 

Apenas uma vez, dependências com outros sistemas, tecnologia 

Conduzido e regulado por regras e regulamentos). 

Estimativa ( ) Tamanho ( ) Esforço  (X) Atributos 

É um ( ) Modelo ( ) Método ( ) Técnica ( X) Outros  

Em que estágio é feita a 

estimativa? 

Não se aplica. 

A estimativa tem apoio de 

alguma ferramenta? Qual? 

( ) Obrigatório () opcional (X) Não 

 

Qual? 

Usa algum método/técnica 

como base? Qual? E em que 

estágio da estimativa? 

Não se aplica. 

Como é realizada a 

estimativa? 

Não se aplica. 

Quais métricas foram usadas 

para avaliar a estimativa de 

tamanho e/ou esforço? 

Estimativa de Tamanho: Pontos de Função. 

Estimativa de Esforço: Pessoas por Hora 

Que fatores têm sido 

investigados como preditores 

de esforço para Aplicativos 

Móveis? 

Foram encontrados 7 Fatores de Sucesso para projetos de 

software: (1) Steady Heartbeat, (2) Equipe fixa e experiente, (3) 

Agile (Scrum), (4) Baseado em Release (um aplicativo), (5) 

Dados de Domínio de Negócios Warehouse & BI, (6) 

Organização de Domínio de Negócios e (7) Linguagem de 

programação Visual Basic. 

Encontramos 9 Fatores de Falha para projetos de software: (1) 

Regras e Regulamentos dirigidos, (2) Dependências com outros 

sistemas, (3) Tecnologia orientada, (4) Projeto único, (5) 

Segurança, (6) Muitas mudanças de Equipe, equipe 

inexperiente, (7) Hipotecas de domínio empresarial, (8) Cliente 

de Domínio Empresarial e Gestão de Contas, e (9) Migração. 
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Com base nesses fatores achados, identificaram as seguintes 

diretrizes para prática ao visar um portfólio de projetos de boas 

práticas: 

1. Evite as más práticas guiando a limitação das 

interdependências entre projetos e sistemas, evite mudanças de 

equipe desnecessárias, e criar equipes onde tenham membros 

experientes na equipe. 

2. Criar boas práticas orientando-se ativamente no 

desenvolvimento de software de forma liberada, configure 

equipes com equipe experiente, implementar uma Heartbeat, e 

ir para uma abordagem de entrega ágil (Scrum) onde aplicável. 

3. Ao configurar um projeto de uma única vez dentro de uma 

carteira de projeto de software, prestar especial atenção à 

normalização e limitação de procedimentos para facilitar o 

andamento dos projetos, reutilização de conhecimentos de 

outros projectos únicos (Lições Aprendidas), e implementação 

de um ciclo de aprendizagem. 

4. Implementar uma estratégia de carteira de longo e médio 

prazos, uma capacidade de aprendizagem, para evitar Bad 

Practice por limitação (Sempre que possível) de projectos 

caracterizados como tecnologia orientada, regras e 

regulamentos, migração de dados e questões de segurança. 

Em que estágio esses 

preditores de esforço estão 

reunidos? 

Durante o processo de desenvolvimento. 

Qual o tipo de estudo 

experimental realizado? 

( ) Não Possui (X) Estudo de Caso ( ) Experimento Controlado ( 

) Survey  ( ) Pesquisa-Ação  

 

Qual analise dos dados foi 

realizada? 

( ) Não possui ( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

 

Resumo: 

No âmbito da implementação de várias medidas de como parte 

das melhorias nos processos, um grande conjunto de 

352 projetos de software foram coletados na prática em três 

diferentes empresas durante um período de seis anos (2008 a 

2013). Definimos a seguinte pergunta de pesquisa: 

Que fatores afetam o desempenho do projeto de software e 

quais ações podem ser tomadas para aumentar o desempenho 

do projeto ao um portfólio de projetos de software? 

Novas contribuições e ideias -- 

Referências Interessantes -- 
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APÊNDICE C – CÓDIGOS E CITAÇÕES 

 

All current quotations (268). Quotation-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 

Date/Time: 20/09/17 23:20:04 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:1 [a gente fazia uma reunião de a..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Reunião de abertura apresentando o escopo do projeto]  

No memos 

 

 a gente fazia uma reunião de abertura do projeto... ai ela sempre apresentava o que tinha q fazer .. 
qual era o desejo do cliente. E com base nesse escopo ela já dizia mais ou menos qual era o prazo 
que a gente tinha que entregar  o projeto 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:2 [E com base nesse escopo ela já..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Escopo é base para estimar prazo]  

No memos 

 

E com base nesse escopo ela já dizia mais ou menos qual era o prazo que a gente tinha que entregar  
o projeto 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:3 [Ai pra cada atividade como tin..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

Ai pra cada atividade como tinha um framework pronto neh ai a gente já sabia mais ou menos 
quanto tempo iria demorar pra entregar cada atividade 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:4 [ai toda semana a gente tinha q..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Reunião em cada fim de entrega]  

No memos 

 

ai toda semana a gente tinha que entregar alguma coisa e era mais ou menos assim que a gente 
estimava. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:5 [Junto com a equipe a gente est..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [Estimativas feitas em grupo]  

No memos 

 

Junto com a equipe a gente estimava porque com base na experiência de cada um, ai cada um dizia 
quanto tempo iria levar pra aprontar cada modulo do projeto 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:6 [com base na experiência de cad..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 
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com base na experiência de cada um, ai cada um dizia quanto tempo iria levar pra aprontar cada 
modulo do projeto 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:7 [Era sempre a chefe que fazia a..]  (10:10)   (Super) 

Codes: [Gerente de projeto que falava com o cliente]  

No memos 

 

Era sempre a chefe que fazia a ponte neh?! 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:8 [Mas toda vez que ela ia na ent..]  (10:10)   (Super) 

Codes: [Gerente sempre leva alguém do time com conhecimentos técnicos para falar com  o cliente]  

No memos 

 

Mas toda vez que ela ia na entrevista ela sempre levava alguém da equipe também, alguém assim 
com conhecimentos mais técnicos nessa parte do mobile. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:9 [cliente dizia o que ele preten..]  (10:10)   (Super) 

Codes: [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo]  

No memos 

 

 cliente dizia o que ele pretendia com o aplicativo 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:10 [o que mais pesava era a quanti..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [Quantidade de dados é base para a estimativa]  

No memos 

 

o que mais pesava era a quantidade de dados que o cliente iria querer que tivesse no aplicativo. 
Como era pra área comercial de indústria, controle de estoque...então os dados desses produtos 
fossem muito grande pra manter...com base nisso que estimávamos. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:11 [a parte do layout, da interfac..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [Quantidade de telas]  

No memos 

 

a parte do layout, da interface gráfica era mais com a parte do designer porque tinha um designe pra 
isso... ai ele já passava as telas porque ele usava um programinha que já deixava ela mais ou menos 
só pra adicionar a ação nas telas.  
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:12 [Então a parte que a gente tinh..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [Quantidade de dados maior esforço]  

No memos 

 

 Então a parte que a gente tinha mais esforço mesmo é a parte de tratar esses dados do aplicativo. 
Como é mobile neh... então teria que ser de uma forma que não fique sobrecarregado o aplicativo 
neh. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:13 [Tipo acessar daqui pro servido..]  (14:14)   (Super) 

Codes: [Internet é um Fator]  
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No memos 

 

Tipo acessar daqui pro servidor. Pra não sobrecarregar o aplicativo pra que ele não fique muito 
pesado...poderia ficar lento pela quantidade de trafego de dados 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:14 [A gente tratava, se ela usa a ..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Internet é um risco do projeto]  

No memos 

 

A gente tratava, se ela usa a rede 3G ( dados moveis) ou wifi (Ervili: Isso infereria ou não?) Interferia 
no desenvolvimento porque ai teríamos que colocar essa parte de infraestrutura neh e também o 
modelo do aplicativo que seria tratado. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:15 [Ai sempre uma vez por semana n..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [Reunião em cada fim de entrega]  

No memos 

 

Ai sempre uma vez por semana nós reuníamos pra ... porque como não era só eu que trabalhava, a 
gente se reuni pra ver como é que estava o andamento do projeto.. pra ver se estava dentro do 
cronograma e se iria sair do cronograma ou não. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:16 [Era mais orientado a tarefa.]  (25:25)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

 Era mais orientado a tarefa. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:17 [..por exemplo a gente vai lá e..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa]  

No memos 

 

..por exemplo a gente vai lá entrega uma parte pra ele “ah eu não queria isso ...queria isso de outro 
jeito”  entendeu?! Isso ai afeta bastante porque ai vc vai ter que fazer um retrabalho e isso ai custa 
dinheiro e também o tempo neh?! 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:18 [Isso afeta bastante quando o c..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida]  

No memos 

 

 Isso afeta bastante quando o cliente ele fica sempre muito vago 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:19 [Acho que afeta sim, porque às ..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Mudança da ferramenta de desenvolvimento afeta no tempo]  

No memos 

 

Acho que afeta sim, porque às vezes, por exemplo quando tiver uma mudança de ferramenta, as 
coisas se eu ainda não soubesse mexer direito e iria demandar um pouco de tempo a aprender a 
mexer com a nova ferramenta e importar os projetos pra nova ferramenta 
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P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:20 [A empresa ainda está montando...]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Mudança da ferramenta de desenvolvimento afeta no tempo]  

No memos 

 

A empresa ainda está montando...se estruturando, isso afeta um pouco no andamento sim  do 
projeto. Porque tu vai ter que colocar  esse tempinho que tu teve pra fazer...tipo a emigração neh!? 
De uma ferramenta pra outra. Isso também vai demandar um pouco de esforço 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:21 [A gente ia ver de acordo com a..]  (31:31)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

 A gente ia ver de acordo com a competência de cada um, porque poderia ser um com facilidade de 
mexer só na parte nos dados do bando de dados, ia fazer o projeto todinho no banco. Entendeu?! Ai 
seria mais rápido se fosse um mais novo que não entendesse iria atrapalhar no andamento do 
projeto. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:22 [Então, saber, conhecer como a ..]  (31:31)   (Super) 

Codes: [Conhecimento da competência da equipe afeta  na estimativa]  

No memos 

 

Então, saber, conhecer como a tua equipe trabalha seria muito importante pra você estimar, pois até 
passaria mais segurança, entregando mais ou menos no prazo. Porque você sabe quanto mais ou 
menos uma pessoa leva pra desenvolver cada tarefa. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:23 [Porque quando a gente fazia lá..]  (35:35)   (Super) 

Codes: [Deixava o cliente ciente dos riscos do projeto]  

No memos 

 

Porque quando a gente fazia lá neh na empresa, essa parte dos riscos, risco de ...a gente sempre 
deixava claro pro cliente que podia acontecer neh?! 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:24 [a gente propunha algo que seri..]  (35:35)   (Super) 

Codes: [Time propunha uma solução com menos riscos]  

No memos 

 

a gente propunha  algo que seria com menos riscos neh?! pra ele e que satisfizesse o que ele 
queria. 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:25 [Bom no caso da empresa, a maio..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Desenvolvimento de software por demanda]  

No memos 

 

Bom no caso da empresa, a maioria era empresa, indústria e comércio. Então era sempre uma 
empresa, o comercio que solicitavam. A gente ainda não tinha como se diz?! Portfólio pra  
apresentar essas coisas. Sempre tinha alguém lá contratado. Porque a empresa era mais voltada pra 
isso mesmo. Pra fazer software por demanda. 
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P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:26 [No caso, era revisado quase to..]  (39:39)   (Super) 

Codes: [Estimativa revisada a cada entrega parcial]  

No memos 

 

No caso, era revisado quase toda a semana, porque como pra cada tarefa a gente tinha que dar tipo 
um feedback pra nossa chefe neh 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:27 [Então toda vez, a gente dizia ..]  (39:39)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

 Então toda vez, a gente dizia mais ou menos quanto a gente ia levar pra realizar aquela tarefa neh?!  
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:28 [Estava dentro da estimativa, s..]  (39:39)   (Super) 

Codes: [Gerente faz o monitoramento e controle do andamento do projeto se está dentro do prazo]  

No memos 

 

Estava dentro da estimativa, se iria atrasar ou não 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:29 [Ai se fosse atrasar ou não. Ai..]  (39:39)   (Super) 

Codes: [Caso atrasar os prazos das taferas o Gerente realocava os recursos]  

No memos 

 

 Ai se fosse atrasar ou não. Ai ela sempre procurava saber onde era que estava dado problema. 
Sempre que alguém precisasse de ajuda. Ela colocava outra pessoa pra ajudar pra poder manter 
neh?! Dentro do prazo o que a gente tinha estimado de esforço 
 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:30 [Primeiro a gente fazia uma reu..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Etapas de Estimativa: 1) Reunião de abertura para Definir o escopo 2) Estimativa realizada pelo Time das atividades]  

No memos 

 

 Primeiro a gente fazia uma reunião de abertura do projeto... ai ela sempre apresentava o que tinha 
q fazer .. qual era o desejo do cliente. E com base nesse escopo ela já dizia mais ou menos qual era o 
prazo que a gente tinha que entregar  o projeto. Ai era essa estimativa que a gente tinha que fazer.  
Ai pra cada atividade como tinha um framework pronto neh ai a gente já sabia mais ou menos 
quanto tempo iria demorar pra entregar cada atividade ai toda semana a gente tinha que entregar 
alguma coisa e era mais ou menos assim que a gente estimava. 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:1 [A gente pega o backlog neh?! Q..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Escopo é base para estimar prazo]  

No memos 

 

A gente pega o backlog neh?! Que é um conjunto de features que aplicativo tem que ter, ai apartir 
desse backlog a gente pontua as atividades que são mais complicadas que leva mais tempo, ai a 
partir disso dai o time todo vota em uma estimativa de em quantas horas pra realizar cada atividade 
em horas.  
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:2 [ai a partir disso dai o time t..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Estimativas feitas em grupo]  
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No memos 

 

ai a partir disso dai o time todo vota em uma estimativa de em quantas horas pra realizar cada 
atividade em horas 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:3 [Que é um conjunto de features ..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

Que é um conjunto de features que aplicativo tem que ter, ai apartir desse backlog a gente pontua as 
atividades que são mais complicadas que leva mais tempo 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:4 [Ai o time que determina pra sa..]  (10:10)   (Super) 

Codes: [Estimativas feitas em grupo]  

No memos 

 

Ai o time que determina pra saber quantas horas aquela atividade leva entendeu? Ai a gente vai 
chegando em consenso. Entendeu?! 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:5 [Essa reunião é feita em grupo,..]  (9:10)   (Super) 

Codes: [Reunião de abertura apresentando o escopo do projeto]  

No memos 

 

Essa reunião é feita em grupo, tipo na reunião de abertura do projeto? 

Entrevistado: Isso, ai geralmente, a gente faz uma reunião só pra estimativa que a gente pega a 
nossa backlog e começa a particionar as histórias. 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:6 [Mas geralmente quando eu falo ..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [Espectaviva do cliente]  

No memos 

 

Mas geralmente quando eu falo com algum cliente eu procuro saber o que ele quer ? O que ele 
precisa? Entendeu? Por exemplo, o que você quer que o teu aplicativo faça, seja para divulgar o 
estabelecimento ou pra divulgar um serviço, ou alguma coisa do gênero. Eu sempre quero saber qual 
é a expectativa. Entendeu? Ai eu vou guardando isso dai. Fazer ele ver algo que funcione pra ele 
entendeu?! De acordo com a tecnologia e o que o time acabou ou não pra alguma experiência. 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:7 [se a gente tem um aplicativo q..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto]  

No memos 

 

 se a gente tem um aplicativo que tem muita integração com os servidores webs, um fator de risco 
que a gente pode ter é que a conexão da nossa empresa não seja estável entendeu?! Isso ai já 
impede, por exemplo, que faça algumas atividades. E isso ai já impacta diretamente 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:8 [A interface gráfica não diria ..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Interface gráfica não impacta muito]  

No memos 
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A interface gráfica não diria que ela impacta tanto porque os designer, eles também tem a mesma 
reunião que a gente também tem pra estimar as atividades, eles estimam quanto tempo eles vão 
demorar pra cada tela entendeu?! Pra fazer os ícones e tal, os giffs 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:9 [Em relação à limitação de ener..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Limitação de energia não é um fator]  

No memos 

 

Em relação à limitação de energia, isso ai a gente trata por cada atividade individual entendeu?! 
Geralmente, toda atividade nossa que  exige uma tela ou outra, a gente já tem que ir tratar esses 
problemas de ligação, ou então power dados...esses tipos de coisa. Então a gente trata isso em 
tempo de execução das atividades entendeu?  
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:10 [Ah eu busco experiências anter..]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

Ah eu busco experiências anteriores neh? Quanto tempo eu levei pra fazer algum componente ou 
algum outro tipo de tela, ou então quanto tempo eu gastei na ultima vez pra fazer uma integração 
com a rede social X... ai a partir dai dá pra se ter uma base entendeu?! Do esforço, entendeu?! 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:11 [uando a gente esta rodando o S..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [Gerente de projeto que falava com o cliente]  

No memos 

 

uando a gente esta rodando o Scrum o nosso gerente fica todo hora conversando com o cliente, eles 
fazem entregas continuas pra eles pra ver se é isso que eles querem, ou se eles querem alguma 
alteração e geralmente tem alteração entendeu? 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:12 [quando a gente esta rodando o ..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [Cliente Participa a cada entrega parcial do produto]  

No memos 

 

 quando a gente esta rodando o Scrum o nosso gerente fica todo hora conversando com o cliente, 
eles fazem entregas continuas pra eles pra ver se é isso que eles querem, ou se eles querem alguma 
alteração e geralmente tem alteração entendeu?! 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:13 [Isso ai que a gente já estima ..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [Estimativa revisada a cada entrega parcial]  

No memos 

 

Isso ai que a gente já estima pras próximas sprints, próximos ciclos entendeu?! Geralmente, quando 
o cliente ver que não é aquilo que ele queria, mas a gente fez algo parecido, então a gente estima 
novamente e dar o tempo pra que a gente precisa alterar ai é se ele aceita ou não entendeu?! 
Basicamente é isso. 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:14 [as nossas estimativas é basead..]  (24:24)   (Super) 
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Codes: [Estimativa é feita em Horas]  

No memos 

 

as nossas estimativas é baseada em horas 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:15 [mas por exemplo se é um evento..]  (24:24)   (Super) 

Codes: [Eventos da empresa]  

No memos 

 

mas por exemplo se é um evento na empresa, por exemplo aqui na empresa a gente recebe um 
calendário no inicio do ano com dias que vão ser especiais e tudo mais e ai a gente traça as 
estimativas baseada nisso. 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:16 [É geralmente, algumas pessoas ..]  (26:28)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

É geralmente, algumas pessoas tem mais experiências do que outras neh é natural, então algum tem 

mais aptidão com algumas atividades ai elas já pegam elas entendeu?! As outras que não tem  

geralmente são ajudadas entendeu?! Mas sempre tem um impactozinho. 

Ervili: Então realmente há fatores que afetam essa estimativa relacionadas ao cliente? 

Entrevistado: Sim, principalmente a experiência. 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:17 [Assim, os fatores mais externo..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto]  

No memos 

 

 Assim, os fatores mais externos em relação são por exemplo a internet, a infraestrutura 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:18 [a validação de algumas feature..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Disponibilidade do Cliente]  

No memos 

 

a validação de algumas features que a gente faz com os clientes, porque as vezes o cliente tem pouca 
disponibilidade. Entendeu?! Fora isso eu acho que só 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:19 [a gente tem alguma coisa, por ..]  (32:32)   (Super) 

Codes: [Internet é um risco do projeto]  

No memos 

 

a gente tem alguma coisa, por exemplo ah a internet pode está não muito boa ai a gente adiciona 
algumas horas a mais entendeu?! 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:20 [Esses riscos todos que a gente..]  (32:32)   (Super) 

Codes: [Deixava o cliente ciente dos riscos do projeto]  

No memos 
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Esses riscos todos que a gente levanta durante a estimativa, a gente fala com cliente entendeu?! Dai 
ele pode ou não ter um plano de ação pra resolver esses riscos neh ou minimizar os riscos ou então a 
gente mesmo tenta minimizar entendeu?! Ai geralmente quando a gente tem alguma coisa 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:21 [por exemplo, tem aplicativo qu..]  (34:34)   (Super) 

Codes: [Internet é um Fator]  

No memos 

 

 por exemplo, tem aplicativo que faz string por exemplo de canais de tv então se não tiver internet 
pra ver se estar funcionando direito o leitor de vídeo... ai não tem como testar neh?! Não tem como 
validar pra você ver se fez ou não. Ou então se você tem que fazer uma tela de cadastro e envia pro 
servidor que não tem internet não tem como você fechar essa atividade que você não testou 
entendeu?! 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:22 [mas quando a gente vai fazer u..]  (40:40)   (Super) 

Codes: [Tecnologia de desenvolvimento nova afeta a estimativa]  

No memos 

 

mas quando a gente vai fazer um projeto interno acaba sendo uma tecnologia nova entendeu? Um 
componente novo que a gente nunca trabalhou então a estimativa sofre um pouco porque ele terá 
que aumentar umas horas pra fazer pesquisa e tal, fazer prova de conceito entendeu?! Questão de 
coisas inovadoras que a gente nunca teve experiência, geralmente nessas coisas. 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:23 [Bom, geralmente o time faz a e..]  (42:42)   (Super) 

Codes: [Estimativas feitas em grupo]  

No memos 

 

Bom, geralmente o time faz a estimativa 
 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:24 [A gente pega o backlog neh?! Q..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Etapas de estimativa: 1) Obtem os requisitos 2) Define as Tarefas 3) Define as Subtarefas 4) Estima em grupo as 

tarefas]  

No memos 

 

 A gente pega o backlog neh?! Que é um conjunto de features que aplicativo tem que ter, ai apartir 
desse backlog a gente pontua as atividades que são mais complicadas que leva mais tempo, ai a 
partir disso dai o time todo vota em uma estimativa de em quantas horas pra realizar cada atividade 
em horas.  
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:1 [quantas pessoas vão está traba..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Quantidade de pessoas trabalhando no projeto]  

No memos 

 

quantas pessoas vão está trabalhando nesse projeto 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:2 [quantas horas essa pessoa trab..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Quantidade de horas dedicadas de cada pessoa tem pra fazer o projeto]  

No memos 
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 quantas horas essa pessoa trabalha no projeto 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:3 [você tem que ver a experiência..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

você tem que ver a experiência delas também no desenvolvimento, junho, pleno e sênior  
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:4 [Ter um Pleno no time]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Ter um Pleno no Time]  

No memos 

 

É importante que tenha pelo menos uma pessoa que seja pleno que possa levar adiante o trabalho e 
ajudar aqueles que tem menos experiência. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:5 [Outra coisa importante de se f..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Mudanças e incertezas de tecnologias podem gerar estimativas erroneas]  

No memos 

 

Outra coisa importante de se fazer é verificar cada item que esse projeto vai exigir...se existe alguma 
coisa que nenhum dos 3 trabalharam ou que só um deles trabalhou na equipe ou que ninguém fez 
entendeu?! E tem que alertar eles pra isso e dar um chute neh? Encima desse que você não conhece 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:6 [as vezes antes de começar o pr..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Quando não tem experiência na tecnologia é bom fazer uma aplicação de teste para adquitir experiência]  

No memos 

 

as vezes antes de começar o projeto é bom que essas pessoas trabalhem em cima de fazer o que a 
gente chama de “Ipoq” que é uma aplicação de teste só pra testar a funcionalidade que a gente não 
usou ainda, então a faz essa aplicação e ver quanto tempo levou pra adquirirmos experiência 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:7 [Também é comum que a gente col..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Coloca algumas horas a mais para caso imprevistos ocorram]  

No memos 

 

Também é comum que a gente coloque uma hora ou 2 horas a mais dependendo de cada atividade 
de gordura neh? Pra casos de imprevistos neh?! Pra caso de um funcionário ficar doente, faltar. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:8 [Ai depois a gente pega todas a..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Estimativa é feita em Horas]  

No memos 

 

Ai depois a gente pega todas as horas que a gente atribuiu pra cada atividade e divide elas em sprints 
assim que a gente mede o esforço neh de um projeto. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:9 [Ai atribui as horas pras ativi..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [Estimativa é feita em Horas]  

No memos 
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Ai atribui as horas pras atividades neh? E pra aquelas que ninguém tem experiência neh ou que a 
gente tem faz um projeto a parte e ver mais ou menos  a dificuldade e dar um chute mesmo. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:10 [O que existiu em uma empresa q..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [Estimativas feitas em grupo]  

No memos 

 

O que existiu em uma empresa que eu trabalhei foi... Eles faziam uma espécie de dinâmicas com 
cartas e que cada item eles davam um chute com uma carta em um baralho de 1 a 7 se eu não me 
engano, mais ou menos assim, ai cada um dos membros da equipe jogava a carta com a quantidade 
de horas pra fazer aquelas atividades 7 , 5  ai ganhava a hora que que ficava estabelecida aquela 
que a  maioria concordava entendeu? Ou uma média entre elas depende o que você quer fazer. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:11 [mas normal mesmo é que as pess..]  (10:10)   (Super) 

Codes: [Estimativas feitas em grupo]  

No memos 

 

mas normal mesmo é que as pessoas discutam conversando e  vendo como vai ser 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:12 [Então eles sabiam de como expl..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo]  

No memos 

 

 Então eles sabiam de como explicar de cada detalhe do sistema, como funcionava a tecnologia que 
ele dava  
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:13 [Acontece que muitas vezes você..]  (14:14)   (Super) 

Codes: [Estudava o sistema existente na empresa do cliente]  

No memos 

 

Acontece que muitas vezes você tem que fazer uma aplicação pro sistema dele, tem que perguntar 
todo o sistema dele, como foi feito? Quantas pessoas trabalharam, quem são os responsáveis da 
empresa por esse sistema que a gente pode manter contato, essas coisas só mesmo pra alinhar 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:14 [o que mais afeta no desenvolvi..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

o que mais afeta no desenvolvimento de aplicativos hoje em dia a questão de extensividade 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:15 [e a questão da interface em si..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Interface gráfica é um fator que demanda muito esforço]  

No memos 

 

 e a questão da interface em si, porque hoje em dia os aplicativos estão mais exigentes no quesito 
de interface neh? Então tu tens que ter animações, tem muitos efeitos diferentes, tem muita 
preocupação com a usabilidade que demanda muito esforço.. 
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P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:16 [na persistência de dados també..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Quantidade de dados maior esforço]  

No memos 

 

na persistência de dados também 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:17 [Você tem que saber também se o..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Quantidade de dados maior esforço]  

No memos 

 

Você tem que saber também se o aplicativo tem um bom banco de dados, se comunicar com o 
servidor, se alimentar de Json entendeu? essas são as perguntas que a gente faz assim com mais 
preocupação neh? De que forma o aplicativo vai se comunicar com o servidor? Com XML? Json? Vai 
ter que salvar algum dado? Vai ter que salvar em cache? Outra coisa importante que a gente sempre 
pergunta se vai ter interação com rede sociais entendeu?! Vai ter login com o facebook, vai ter login 
com Twitter? Ou com outra rede social e as vezes essas coisas são um problema. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:18 [limitação de energia não é mui..]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Limitação de energia não é um fator]  

No memos 

 

limitação de energia não é muito a preocupação fazendo um aplicativo normal não 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:19 [mas é mais quando você desenvo..]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Limitação de energia é uma preocupação quando é um jogo]  

No memos 

 

 mas é mais quando você desenvolve algum tipo de jogo alguma coisa assim 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:20 [A equipe tem o gerente e o líd..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Etapas da estimativa: 1) Gerente reune com o cliente 2) Lider e Gerente faz o documento de requisitos 3) A equipe 

estuda os documentos e destrincha em atividades 4) Em cima das atividades é feito a estimativa]  

No memos 

 

A equipe tem o gerente e o líder neh?! Que ficavam mais próximos do cliente. Ai geralmente eles vão 
formar um documento com os requisitos do cliente que talvez tenha documento especifico pra 
interface, um documento especifico pras funcionalidades em si. Ai depois a equipe vai se debruçar 
em cima desses documentos, o que eles vão fazer? Eles vão levantar uma lista de requisitos não 
porque já foram levantados, mas ele vai levantar uma lista de atividades pra pegar esses requisitos... 
ah tem uma tela de login tem que login com o Facebook e o login com o Twitter, ai ele vai pegar essa 
informação com o cliente e ele vai listar as atividades necessárias, ah tem que montar a tela, fazer tal 
animação, tem que fazer o login com o Facebook e tem que fazer o login com o Twitter. Ai depois 
que você o levante superficial ocorre muitas vezes esse destrinchamento dessas atividades, ah eu 
vou fazer uma animação, no caso do Android, vai cortar as imagens pra animação no caso a equipe 
de designer vai subdividindo essas atividades assim, ai a gente vai atribuindo essa quantidade de 
horas pra cada modelo. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:21 [Sempre acontece de o aplicativ..]  (22:22)   (Super) 



80 

 

80 

 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

Sempre acontece de o aplicativo mudar no decorrer do tempo pois o cliente achou melhor. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:22 [A qualificação e a quantidade ..]  (24:24)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

A qualificação e a quantidade de pessoas que estão trabalhando. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:23 [A metodologia... ela pode func..]  (24:24)   (Super) 

Codes: [Metodologia de desenvolvimento é um fator]  

No memos 

 

A metodologia... ela pode funcionar em muitas metodologias, dependendo da empresa, por exemplo 
a empresa que eu trabalho no momento ela é bem mais flexível a metodologia pra desenvolver um 
aplicativo, a que eu já trabalhei já tinha uma metodologia desenvolvida e a gente sempre seguia 
aquelas e era sempre difícil mudar e aplicar uma metodologia diferente, mas todas elas podem 
funcionar 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:24 [O que dificulta muito as vezes..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Poucas pessoas no time é mais produtivo]  

No memos 

 

O que dificulta muito as vezes é a colaboração, porque tem empresas que principalmente que lidam 
com  projetos grandes e tem muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto e sempre tem um 
caso de uma pessoa ser mais dispersa e não se comprometer tanto com as demais entendeu?! E 
quando trabalham menos pessoas no projeto isso é mais difícil de acontecer. 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:25 [A principal mesmo é você errar..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Errar a estimativa é um fator negativo]  

No memos 

 

A principal mesmo é você errar o chute, subestimar uma atividade... isso acontece muito, as vezes a 
gente diz que determinada atividade vai ser feita em um dia de trabalho, ai acontecem imprevistos e 
ai a solução que a pessoa pretendia implementar, ela não funciona adequadamente, ai você tem que 
mudar 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:26 [Essas coisas assim elas tiram ..]  (31:31)   (Super) 

Codes: [Mudanças durante a fase do planejamento]  

No memos 

 

Essas coisas assim elas tiram mais tempo no começo do projeto, pois uma vez que você explica e 
define as coisas pra ele, de como pode ser feita, ou como não pode ser feita ou tem que ser mudada 
ai a gente trabalha em cima daquilo novamente 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:27 [Mas caso ele não tenha, a gent..]  (33:33)   (Super) 

Codes: [Existência da documentação do Projeto]  
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No memos 

 

Mas caso ele não tenha, a gente tem que perguntar sobre cada restrições e que provavelmente 
vamos ter uma burocracia muito grande, de documentos de confidencialidade, pessoas envolvidas 
no projeto terão que se comprometer muito neh?! Isso sim vai demandar um esforço bem maior do 
projeto e vai sim tirar muito tempo, isso se caso não tenha neh essa estrutura deles 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:28 [Quando tu não tem um cliente c..]  (37:37)   (Super) 

No codes 

No memos 

 

Quando tu não tem um cliente contratante a forma de estimar muda porque tu vás fazer o aplicativo 
da maneira que tu queres 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:29 [Quando tu não tem um cliente c..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Estimar com a empresa sendo o cliente é mais fácil]  

No memos 

 

Quando tu não tem um cliente contratante a forma de estimar muda porque tu vás fazer o aplicativo 
da maneira que tu queres, caso você esteja desenvolvendo automatamente, agora se você está 
desenvolvendo um aplicativo pra própria empresa que você trabalha ai a relação que a pessoa que 
está querendo um aplicativo e uma pessoa que está desenvolvendo um aplicativo ela é muito mais 
próxima, então isso com certeza demanda um esforço bem menor 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:30 [acontece que muita gente estim..]  (39:39)   (Super) 

Codes: [Mudanças e incertezas de tecnologias podem gerar estimativas erroneas]  

No memos 

 

acontece que muita gente estima que uma atividade ela é fácil, por exemplo, ela leva 8 horas, leva 1 
dia ou 2 dias de trabalho. Ai chega lá o funcionário não consegue  desenvolver naquele tempo 
porque ele não pensou em uma determinada subatividade, que deveria ser feito e acaba atrasando 
mais, ele tem que levantar o número de horas, tem que as vezes destrinchar em mais subatividades 
entendeu?! Pra ficar mais fácil de entender o projeto.  
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:31 [Acontece muito por exemplo tam..]  (39:39)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

Acontece muito por exemplo também  de um cliente resolver mudar uma tela uma interface, no 
meio do projeto assim, ai ele sempre chega pra gente e diz ei tem como mudar isso aqui. Ai 
normalmente a gente tem que submeter neh?! Porque é o cliente que paga o projeto, então assim a 
gente muda a documentação de interface, a gente muda o número de atividades pra hora. Muda 
muito 
 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:32 [Quem passa pra os desenvolvedo..]  (41:41)   (Super) 

Codes: [Gerente trás as mudanças baseado no feedback do cliente]  

No memos 
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Quem passa pra os desenvolvedores é  normalmente o líder e quem lida diretamente com o cliente 
é o gerente assim em uma empresa bem hierarquizada  normalmente é assim. O gerente vai lhe dar 
com todos os clientes ai vai passar essa demanda para o líder ai o líder vai conversar de maneira mais 
técnica com a equipe  
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:1 [É porque a experiência que eu ..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Estimativa é feita em Horas]  

No memos 

 

 É porque a experiência que eu tenho é a estimativa de horas 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:2 [É porque a experiência que eu ..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

 É porque a experiência que eu tenho é a estimativa de horas... de tempo neh pra estimar cada 
tarefa 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:3 [a experiência do desenvolvedor..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

a experiência do desenvolvedor, se já tem um backgroud, porque se for uma tarefa que já foi feita 
um membro da equipe por exemplo, já fica mais fácil já que já tem uma experiência 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:4 [a tecnologia]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Técnica pra Concepção do Produto é um fator]  

No memos 

 

 a tecnologia 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:5 [a dependência que vai ter na t..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Dependência entre tarefas]  

No memos 

 

a dependência que vai ter na tarefa 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:6 [A minha preocupação primeirame..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

 A minha preocupação primeiramente vai ser o layout. Dar um certo trabalho pra fazer no android, 
tem que customizar muita coisa, então normalmente vai ser isso. O que vai ser mais levado em conta 
na estimativa que tem uma tela ali... algumas coisas você vai ter que implementar na tela e o 
principal que vai demandar mais tempo é o layout... é ficar bonitinho. 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:7 [Agora se for uma aplicação cli..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto]  
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No memos 

 

Agora se for uma aplicação cliente-servidor tem ai outros fatores já , por exemplo, a própria 
requisição que espera um retorno, pode ser sucesso ou pode ser falha tem que tomar o cuidado de 
estimar os caminhos alternativos, quando é uma aplicação cliente servidor é padrão não pensar só 
no caminho feliz porque conexão com a rede pode falhar, na verdade, de cara na real ele vai falhar 
em algum momento, então tem que pensar nos caminhos alternativos, tem que pensar nas 
respostas que o servidor deu e quais serão as possíveis respostas que o servidor vai dar pra você 
tratar, então não só o layout, mas também essa parte de requisições com a internet também contam 
bastante na hora de estimar também.  
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:8 [Exato. Então a gente já tem os..]  (14:14)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

Exato. Então a gente já tem os requisito, então a gente vai requisito por requisito tenta quebrar, ou 
melhor tenta descobrir as tarefas menos, pequenas que tem dentro daquele requisito pra que a 
gente tenha uma estimativa mais precisa por exemplo eu tenho uma tela de login... então o que é 
preciso nessa tela de login, conexão com o servidor, tem banco de dados pra salvar o usuário 
logado... coisas assim ...depende da tarefa a gente tenta definir as tarefas pra definir as subtarefas 
para  definir o tempo dessas subtarefas e colocar a tarefa final com o tempo somado 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:9 [O primeiro passo é tentar desc..]  (15:15)   (Super) 

Codes: [Estimativas feitas em grupo]  

No memos 

 

O primeiro passo é tentar descobrir as subtarefas neh? O máximo possível em mínimos detalhes que 
seja algo mais preciso, ai a partir disso levar em conta o que foi respondido na primeira pergunta 
neh? Do desenvolvedor, do time  
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:10 [o requisito não esta definido]  (17:17)   (Super) 

Codes: [Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa]  

No memos 

 

o requisito não esta definido 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:11 [tem outra coisa, o desenvolved..]  (17:17)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

tem outra coisa, o desenvolvedor não fez a tarefa, ou seja, não tem como dar uma estimativa 
precisa, provavelmente vai estar errada 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:12 [Mas um dos principais é quando..]  (17:17)   (Super) 

Codes: [Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa]  

No memos 
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Mas um dos principais é quando o requisito não está bem definido, então a gente pensa a gente 
estima uma coisa  e na verdade é outra coisa. Então vai causar um conflito ai no que vai ser 
realizado e o tempo. 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:13 [O principal fator acho que afe..]  (21:21)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

O principal fator acho que afeta é não ter conhecimento é uma tecnologia nova. 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:14 [Bom, eu acho que projetos pass..]  (23:23)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

Bom, eu acho que projetos passados eu acho que afetam de forma positiva porque a gente tem uma 
experiência já, a gente já vai ter experiência de estimativa, algumas tarefas não vão ser realmente 
iguais mas boa parte vai ser algo equivalente porque você já tem experiência e estimar e já tem 
experiência em desenvolvimento 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:15 [o então eu acho que a estimati..]  (23:23)   (Super) 

Codes: [Experiência em projetos passados menor esforço]  

No memos 

 

o então eu acho que a estimativa vai ser até menor porque já tem a pratica de desenvolver algo 
parecido algo relacionado, então eu acho que afeta positivamente devido ao fato de ter um 
background. 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:16 [é fundamental ter um gerenciam..]  (25:25)   (Super) 

Codes: [Disponibilidade do Cliente]  

No memos 

 

é fundamental ter um gerenciamento de riscos por exemplo, até por não ter acesso ao cliente não 
está podendo esclarecer diretamente as duvidas que surgem 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:17 [a gente já tem que está levant..]  (25:25)   (Super) 

Codes: [Disbonibilidade do Cliente é um risco de projeto]  

No memos 

 

 a gente já tem que está levantando duvidas por exemplo,  acha que tem que fazer um login na 
aplicação esse login pode ser com rede social, então não esta especificado isso, então a gente tem 
que colocar como risco pra fazer um gerenciamento, Até porque a gente não consegue esclarecer 
isso na hora, então tem que colocar pra tirar essa duvida aqui pra poder estimar melhor depois, 
vamos assumir um cenário que tem isso, pra que esteja mais próximo do real caso tenha, então 
vamos atrasar ou postergar essa tarefa aqui, a estimativa dela afeta essa duvida esclarecida , mas 
caso não seja possível estimar, então tem que dar um prazo, então vamos tentar pensar no pior 
cenário se vai ter publico ou a gente não sabe se vai ter... algo assim, até porque por não ter acesso 
ao cliente  a gente tem que fazer mais ou menos um gerenciamento de riscos que pode ter ou não. 
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P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:18 [Acredito que não, mas muda na ..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Sem ou com cliente a maneira de estimar não muda]  

No memos 

 

 Acredito que não, mas muda na questão do requisito neh?! A gente consegue ter o requisito mais 
claro, mas ... isso vai afetar a estimativa e a estimativa é feita pela gente e a gente sabe como é o 
produto mas claramente, então a gente vai conseguir estimar melhor mas no final a gente faz o 
mesmo processo. É verdade que tem que fazer algo então eu acho que a metodologia é a mesma no 
caso. Talvez a gente tenha a maior segurança ao estimar mais eu acho que segue o mesmo padrão. 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:19 [Bom, normalmente é o líder do ..]  (33:33)   (Super) 

Codes: [Gerente trás as mudanças baseado no feedback do cliente]  

No memos 

 

Bom, normalmente é o líder do projeto neh? Normalmente ele tras o requisito do cliente ou então  
uma necessidade que realmente mudou, a gente vai ter que replanejar neh?! 
 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:20 [a gente já tem os requisito, e..]  (14:15)   (Super) 

Codes: [Etapas de estimativa: 1) Obtem os requisitos 2) Define as Tarefas 3) Define as Subtarefas 4) Estima em grupo as 

tarefas]  

No memos 

 

 a gente já tem os requisito, então a gente vai requisito por requisito tenta quebrar, ou melhor tenta 

descobrir as tarefas menos, pequenas que tem dentro daquele requisito pra que a gente tenha uma 

estimativa mais precisa por exemplo eu tenho uma tela de login... então o que é preciso nessa tela de 

login, conexão com o servidor, tem banco de dados pra salvar o usuário logado... coisas assim 

...depende da tarefa a gente tenta definir as tarefas pra definir as subtarefas para  definir o tempo 

dessas subtarefas e colocar a tarefa final com o tempo somado. Eu acho que é isso.  

O primeiro passo é tentar descobrir as subtarefas neh? O máximo possível em mínimos detalhes que 
seja algo mais preciso, ai a partir disso levar em conta o que foi respondido na primeira pergunta 
neh? Do desenvolvedor, do time e aquelas outras coisas que eu mencionei. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:1 [Então o esforço, são em horas ..]  (5:5)   (Super) 

Codes: [Estimativa é feita em Horas]  

No memos 

 

 Então o esforço, são em horas pra um projeto, 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:2 [a gente calcula com base prime..]  (5:5)   (Super) 

Codes: [Quantidade de pessoas trabalhando no projeto]  

No memos 

 

a gente calcula com base primeiro no número de recursos de pessoas de desenvolvedores que vão 
trabalhar 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:3 [e com base no escopo do projet..]  (5:5)   (Super) 

Codes: [Tamanho do Escopo]  
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No memos 

 

 e com base no escopo do projeto, 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:4 [a gente sempre detalha o escop..]  (5:5)   (Super) 

Codes: [Cliente participa da Renião de Concepção do Produto]  

No memos 

 

a gente sempre detalha o escopo do projeto junto com o cliente 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:5 [metodologia Scrum então]  (5:5)   (Super) 

Codes: [Scrum como metodologia]  

No memos 

 

metodologia Scrum então 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:6 [a gente usa a metodologia Scru..]  (5:5)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

 a gente usa a metodologia Scrum então  a gente usa as User Storys e ai com base nas User 
Storys a gente vai quebrando em atividades isso o time todo junto neh?! E posteriormente a gente 
estima em horas pra cada atividade. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:7 [Ai ele vai lá e solicita, eu g..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Cliente participa da Renião de Concepção do Produto]  

No memos 

 

Ai ele vai lá e solicita, eu gostaria que a aplicação fizesse isso isso e isso. Próxima história : eu gostaria 
de isso isso e isso... então dependendo do que ele pedir talvez seja uma coisa absurda ou uma coisa 
extremamente trivial ai o time se reuni para pontuar. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:8 [A gente usa a pontuação de Fib..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

A gente usa a pontuação de Fibonnachi  a gente vai lá colocando, ai a gente olha e diz ah isso aqui é 
muito fácil então é 1. Mas é lógico que tem que sempre, se basear em que a gente pega uma história 
mais básica que normalmente é a mais fácil ai a gente se baseia por ela se aquele cara lá a gente diz 
que é 2, entendeu 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:9 [primeiro ver a questão da UX]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Documento User Experience (UX)]  

No memos 

 

 primeiro ver a questão da UX 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:10 [ver a coisa UAI]  (6:6)   (Super) 
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Codes: [Documento de User Interface (UI)]  

No memos 

 

ver a coisa UAI 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:11 [a gente precisa primeiro ver a..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Estimativa baseada em UX e UI]  

No memos 

 

a gente precisa primeiro ver a questão da UX, ver a coisa UAI, ai montar a arquitetura, que regras de 
negócio vai ter, ai cada atividade dessa a gente vai colocando as horinhas lá pra saber no final. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:12 [É então a gente olha a históri..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [Estimativa pra cada atividade]  

No memos 

 

 É então a gente olha a história como o Entrevistado 2 falou e quebra em atividades pra gente ter o 
tempo de cada história neh?! Tempo de desenvolvimento de que cada história vai levar 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:13 [O nosso objetivo inicial é ter..]  (10:10)   (Super) 

Codes: [Cliente Participa a cada entrega parcial do produto]  

No memos 

 

O nosso objetivo inicial é ter o backlog de histórias neh?! Definida junto com o cliente, ai o cliente ter 
o consentimento de o que ele está pedindo pra gente neh?! Entendeu. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:14 [Então os nossos clientes ele j..]  (10:10)   (Super) 

Codes: [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo]  

No memos 

 

 Então os nossos clientes ele já vem com uma documentação prévia, mínima que seja, ai a gente ler 
a documentação e ver o que ele espera, ai no caso dessa documentação a gente tira as nossas 
dúvidas e conversa com ele até levantar o backlog de histórias neh?!  
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:15 [A tua pergunta é quais as perg..]  (11:11)   (Super) 

Codes: [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo]  

No memos 

 

A tua pergunta é quais as perguntas que a gente faz é isso? Então a gente pergunta sempre se tem 
algum documento de especificação da situação por exemplo, se eles estão disponibilizando algum 
serviço, ai a gente vai lá e pergunta, vocês tem alguma documentação de especificação que a gente 
poderia estudar? Tem alguma documentação de alguma demanda? A gente pergunta essa questão 
pra saber. Então ah ele não tem, então a gente vai desenvolver. Então o obvio na verdade é pergunta 
o que é o sistema 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:16 [mas principalmente a gente tem..]  (11:11)   (Super) 

Codes: [Identificar os MVPs]  

No memos 
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mas principalmente a gente tem que perguntar o que é o sistema e o quê que de valor ele quer , o 
quê que vai agregar de valor pra ele no desenvolvimento do sistema entendeu?! Então ele vai dizer, 
o sistema vai ter isso e isso aqui. Ele vai escolher qual é a funcionalizada que realmente vai trazer 
valor para o sistema. Porque muitas das vezes o cliente não sabe o que ai a gente tem que ter 
alguma metodologia ... a gente usa o MVPs  que é onde a gente tem o produto mínimo viável que é 
aquela coisa pequenininha que já vai gerar um resultado 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:17 [Ai o cara vai lá e faz essa pa..]  (11:11)   (Super) 

Codes: [Entregando MVPs o cliente fica mais satisfeito]  

No memos 

 

Ai o cara vai lá e faz essa partizinha ai a gente começa a entregar valores para o cliente entendeu?! 
De uma forma que o cliente comece a ficar satisfeito, não que daqui a alguns meses eu vou ter algo 
que eu não vou usar entendeu?! Ele quer receber algo que ele já quer usar. Entendeu?! 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:18 [Quantos e quais são os targets..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

Quantos e quais são os targets, ou seja, quais são os dispositivos a gente tem que cobrir pelo menos 
o mínimo possível neh?! A gente sempre procura definir isso com o cliente neh?! que pelo menos  
que cubra essa família aqui de devices , essa família aqui de dispositivos isso daqui e isso daqui 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:19 [E o nosso time de designer tem..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Estimativa baseada em UX e UI]  

No memos 

 

E o nosso time de designer tem que levar isso em consideração entendeu?! No momento em que 
está fazendo a UX que é o documento de experiência e a UI que é o documento que vai definir a cor 
neh a fonte neh?! 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:20 [que seria a cara final neh?! d..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

 que seria a cara final neh?! da aplicação então esse é um fator que pesa muito nas nossas 
estimativas porque  a gente tem que considerar isso porque a gente tem que pegar um device e 
pelo menos testar uma vez a cada device entendeu?! Ver se não vai quebrar... se o tamanho da caixa 
de dialogo vai ficar certinho no tamanho de todos os devices essas coisas o tamanho da largura nos 
itens da lista vão ficar certinhos em todos os devices que a gente tem que cobrir 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:21 [uma coisa também que a gente t..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

uma coisa também que a gente tem muito aqui é as questões de solicitação de mudanças a gente 
tem todo um processo quando o cliente solicita mudança isso no meio do desenvolvimento, no meio 
do teste entendeu?! A gente tem que planejar, parar certinho, planejar, analisar o impacto que isso 
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vai causar no que já está feito, nas mudanças que a gente vai ter que fazer, que vai ter que 
acrescentar. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:22 [quantidade de targets]  (14:14)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

quantidade de targets 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:23 [as questões de interrupções qu..]  (14:14)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

as questões de interrupções que são geradas por externas neh?! 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:24 [chega uma demanda neh?! a gent..]  (17:17)   (Super) 

Codes: [Etapas de Estimativa: 1) Renião com o Cliente 2) Estudar sobre o que o projeto, tecnologia e protocolo novo se 

houver 3) Tirar Dúvidas com o cliente 4) Gerar o Backlog 5) Desenvolvimento da User Experience UX 6) Aprovação do Usuario da 

UX 7) Time estima UX juntamente com o Backlog 8) Desenvolvimento da User Interface juntamente com o desenvolvimento da 

aplicação]  

No memos 

 

chega uma demanda neh?! a gente tem uma reunião ... um “brif “ com o cliente pra poder entender, 
é depois do entendimento, o time começa a dependendo do projeto complexo ele começa a fazer 
um estudo do quê que é aquele projeto, a tecnologia, se é uma tecnologia nova ou algum protocolo 
novo, a gente precisa dar uma estudada antes neh?! pra tirar essas duvidas neh?! Então a partir dai é 
gerado o backlog que são todos os requisitos que o cliente precisa, com o backlog pronto já começa 
a startar em paralelo a UX que a gente precisa saber exatamente o quê que é a User Experience de 
que cada ... o que o cliente ... o quê que o designer vai fazer isso. O certo seria depois da UX feita  é 
mandado para o cliente ai o cliente aprova...ai Ok está aprovado, ai o time pega essa UX e começa a 
estimar junto com o backlog é isso. Ai a UI que é a interface do usuário vai sair em paralelo com o 
desenvolvimento do aplicativo tá?!  
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:25 [se for de escopo fechado a gen..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Escopo fechado é estimado tudo]  

No memos 

 

 se  for de escopo fechado a gente faz uma reunião só pra estimar tudo, mas não necessariamente 
aquilo daqui vai até o final pode ser que no meio mude... e provavelmente vai mudar tá?! Só que ai é 
negociável o escopo, agora mudou isso, tem que tirar isso daqui pra poder por isso, ai é 
gerenciamento do projeto normal. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:26 [Agora, quando é escopo aberto ..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Escopo aberto é estimado a cada fim de ciclo]  

No memos 

 

Agora, quando é escopo aberto é a cada Sprint, Cada Sprint há novos requisitos vai incrementando o 
backlog, vai incrementando a UX, tem todas as estimativas, ai depende sim se é escopo aberto ou 
escopo fechado. 
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P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:27 [Acho que falta de documentação..]  (25:25)   (Super) 

Codes: [Existência da documentação do Projeto]  

No memos 

 

Acho que falta de documentação. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:28 [Tem clientes que não sabem mui..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida]  

No memos 

 

Tem clientes que não sabem muito bem o que ele quer. Ele tem um problema, ele não sabe ainda a 
solução pra aquele problema e as vezes viaja um pouco e ah vamos fazer isso aqui que vai resolver 
mas não. Entendeu?! 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:29 [No próprio conhecimento do neg..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Cliente tem conhecimento do negócio]  

No memos 

 

 No próprio conhecimento do negócio que ele precisa, 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:30 [se a documentação de apoio]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Existência da documentação do Projeto]  

No memos 

 

 se a documentação de apoio 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:31 [fatores de ausência do cliente..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Disponibilidade do Cliente]  

No memos 

 

fatores de ausência do cliente... as vezes eu quero fazer perguntas pra poder a gente poder estimar e 
o cliente está ausente e isso impacta. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:32 [E as vezes também a gente sofr..]  (28:28)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

E as vezes também a gente sofre com solicitação de mudança neh?! Tipo tem gente que está 
mudando todo o tempo. Tipo a gente está apaiando aqui e ele já mudou.. ah ele comunica a gente ai 
putz já mudou. E agora?! Entendeu?! 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:33 [É mais essa intervenção do cli..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

É mais essa intervenção do cliente com coisas durante o processo de desenvolvimento isso é ruim 
neh?! tem que colocar uma barreira dizendo olha a gente só vai desenvolver até aqui, ah mais é 
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besteirinha, não mas precisa parar alguém pra poder modificar entendeu?! Ah então vai tirar o cara 
do escopo que precisa 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:34 [indisponibilidade do cliente]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Disponibilidade do Cliente]  

No memos 

 

indisponibilidade do cliente 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:35 [interferência]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Interferências Externas]  

No memos 

 

interferência 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:36 [fabricação]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Fabricação do Produto]  

No memos 

 

fabricação 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:37 [mudanças no escopo durante a f..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Mudanças durante a fase do planejamento]  

No memos 

 

mudanças no escopo durante a fase do planejamento e isso interfere nas estimativas 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:38 [Ah indisponibilidade de salas]  (32:32)   (Super) 

Codes: [Indisponibilidade de Salas para trabalho]  

No memos 

 

Ah indisponibilidade de salas 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:39 [nível técnico do time pode ser..]  (32:32)   (Super) 

Codes: [Conhecimento da competência da equipe afeta  na estimativa]  

No memos 

 

nível técnico do time pode ser baixa e isso impacta na estimativa se for muito baixo vai prolongar o 
projeto e o cliente vai perceber isso neh? 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:40 [Então a curva e aprendizagem d..]  (32:32)   (Super) 

Codes: [Curva de aprendizagem da equipe]  

No memos 

 

Então a curva e aprendizagem do time 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:41 [a disponibilidade da galera se..]  (32:32)   (Super) 

Codes: [Disponibilidade da equipe pra fazer reuniões]  
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No memos 

 

 a disponibilidade da galera sentar pra se reunir 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:42 [disponibilidade de infraestrut..]  (32:32)   (Super) 

Codes: [Disponibilidade de Infraestrutura pra falar com o Cliente]  

No memos 

 

disponibilidade de infraestrutura pra falar com o cliente 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:43 [As vezes a gente precisa falar..]  (33:33)   (Super) 

Codes: [Internet é um Fator]  

No memos 

 

As vezes a gente precisa falar com um cliente que não está em Manaus   que não consegue por 
conta da internet, não é a fundação, mas é a conexão com a operadora que está ruim entendeu?! As 
vezes cai, já houve casos que Manaus inteira caiu entendeu?! Então como é que fala com o cliente 
nesse caso? 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:44 [Não é só a questão de falar ta..]  (34:34)   (Super) 

Codes: [Insfraestrutura ferramental da empresa]  

No memos 

 

Não é só a questão de falar também mas o cliente quer uma tecnologia que precisa baixar um SDK 
que 5GB por exemplo e ai eu preciso desse SDK pra poder começar a pensar e analisar e estimar , e 
eu não tenho ainda, não tenho como começar a estimar sem eu não ter esse SDK, a infraestrutura 
não suporta, entendeu?! A gente consegue de alguma forma conseguir baixar mas isso leva um 
tempo se tivesse uma estrutura estável, ai sim se torna mais rápido.  
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:45 [a gente trabalha com a metodol..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [Cliente participa do desenvolvimento do projeto]  

No memos 

 

 a gente trabalha com a metodologia ágeis que é Kanban e Scrum e essas metodologias o cliente 
está dentro da equipe neh?! pra acompanhar, pra participar de algumas reuniões 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:46 [Que quanto mais o cliente fica..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [Cliente participando do projeto mais chances de sucesso o projeto tem]  

No memos 

 

Que quanto mais o cliente fica junto com a gente, participando, entendendo, vendo sendo 
desenvolvido passo a passo ficar pronto, mais chance de sucesso e mais chance de satisfação que a 
cliente tem 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:47 [a parte comportamental não adi..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Comportamento dos envolvidos no projeto]  

No memos 
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a parte comportamental não adianta o cara ser muito bom ser extremamente bom e tal ter 
experiência mas não ter um comportamento adequado, não respira a cultura da empresa, de 
desrespeitar uns aos outros 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:48 [trabalhar em equipe]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Trabalhar em equipe]  

No memos 

 

trabalhar em equipe 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:49 [onversar paralelas isso ai em ..]  (37:37)   (Super) 

No codes 

No memos 

 

onversar paralelas isso ai em relação ao time é um fator externo também 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:50 [Curva de aprendizado na tecnol..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Curva de aprendizagem da equipe]  

No memos 

 

Curva de aprendizado na tecnologia 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:51 [aspectos comportamentais.]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Comportamento dos envolvidos no projeto]  

No memos 

 

aspectos comportamentais. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:52 [Disponibilidade de infraestrut..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Indisponibilidade de Salas para trabalho]  

No memos 

 

Disponibilidade de infraestrutura 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:53 [o cara que trabalha em Android..]  (41:41)   (Super) 

Codes: [Experiência anterior com a tecnologia é um fator]  

No memos 

 

 o cara que trabalha em Android já tem 3 anos trabalhando com Android, se eu pegar um novo 
sistema com a estimativa dele, vai ser rápida em relação se for pegar por exemplo IOS, então conta 
bastante 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:54 [a gente costuma fazer reuniões..]  (43:43)   (Super) 

Codes: [Registrar lições aprendidas é muito importante]  

No memos 

 

 a gente costuma fazer reuniões de lições aprendidas neh?! a cada ciclo, justamente pra gente ver o 
que a gente acertou e errou e aquilo que a gente precisa melhorar. Então tipo assim, em relação aos 
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projetos passados isso pode nos ajudar a no projeto que a gente já fez parecido com esse aqui a 
gente sofreu muito com isso isso aqui e a gente resolveu dessa forma, a pessoa que trabalhar nesse 
projeto novo ela já vai tendo a ciência dos problemas que ele pode ter isso ajuda muito 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:55 [a gente sempre leva em conside..]  (43:43)   (Super) 

Codes: [Tecnologia usada no projeto é um fator]  

No memos 

 

a gente sempre leva em consideração quando a gente vai analisar um projeto é a questão da 
tecnologia neh?! Se sabe tecnologia evolui muito rápido, mesmo que eu tenha feito um sistema 
parecido com esse que eu tenha feito agora, isso foi a dois anos atrás eu não gostaria de usar a 
mesma tecnologia que eu usei lá atrás porque já mudou, hoje já tem coisa melhor, coisa mais 
eficiente, mas rápido que dar uma velocidade e tal e leva em consideração a experiência do time sim 
mas em relação a tecnologia tem que ser bem cauteloso para não está dando um tiro no nosso pé 
neh?! Usar uma tecnologia que beleza, funcionou lá mas hoje o quê que a gente tem se isso pode ser 
diferente, se pode ser mais rápido 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:56 [Isso ai sim, isso ai é crucial..]  (45:45)   (Super) 

Codes: [Premissa do projeto é um fator importantíssimo]  

No memos 

 

 Isso ai sim, isso ai é crucial, a gente tem riscos e premissas neh?! a gente sempre trabalha com isso, 
porque toda premissa gera um risco, mas nem todo o risco é uma premissa. É confuso neh?! 
Premissas é algo que a gente assume como verdade 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:57 [Um risco, indisponibilidade do..]  (45:45)   (Super) 

Codes: [Risco é um fator]  

No memos 

 

Um risco, indisponibilidade do serviço durante o desenvolvimento 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:58 [a premissa é um compromisso ao..]  (45:45)   (Super) 

Codes: [Premissa é um compromisso]  

No memos 

 

 a premissa é um compromisso ao cliente ah eu preciso disso  
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:59 [risco é algo que a gente acha ..]  (49:49)   (Super) 

Codes: [Risco é um fator]  

No memos 

 

 risco é algo que a gente acha que pode acontecer 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:60 [A premissa é aquilo que a gent..]  (49:49)   (Super) 

Codes: [Premissa do projeto é um fator importantíssimo]  

No memos 

 

A premissa é aquilo que a gente assume que é verdade 
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P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:61 [gerenciamento de risco e premi..]  (51:51)   (Super) 

Codes: [Gerenciamento de risco é um fator importante]  

No memos 

 

 gerenciamento de risco e premissa com o cliente é crucial pra gente ter ferramentas de negociação 
pra mudanças de escopo 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:62 [a premissa diz que você tem qu..]  (51:51)   (Super) 

Codes: [Premissa do projeto é um fator importantíssimo]  

No memos 

 

a premissa diz que você tem que você tem que entregar no dia x, ai a gente transfere a 
responsabilidade para o cliente também 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:63 [a maneira de estimar é a mesma..]  (60:60)   (Super) 

No codes 

No memos 

 

 a maneira de estimar é a mesma entendeu 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:64 [a maneira de estimar é a mesma..]  (60:60)   (Super) 

Codes: [Sem ou com cliente a maneira de estimar não muda]  

No memos 

 

 a maneira de estimar é a mesma entendeu, mas é obvio que se for da própria empresa de um 
determinado time, o cliente para o time não é  uma cliente externo e sim um cliente interno. Então 
acaba que o time sempre vai ter um cliente, independente de ser interno ou externo. Então as 
estimativas e tudo mais é a mesma. A metodologia é a mesma 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:65 [é aquela questão da pontuação ..]  (62:62)   (Super) 

Codes: [Mudanças e incertezas de tecnologias podem gerar estimativas erroneas]  

No memos 

 

 é aquela questão da pontuação do tamanho, a gente coloca lá como 8 por  exemplo, e o time acha 
que é uma coisa ah a gente foi visto foi tirado e tal, mas só que lá na hora de implementar e tal a 
gente viu que precisa de uma biblioteca x que depende de no sei o que lá e precisa estudar , ou seja 
não é mais 8 entendeu?! Virou 20, ai nesse caso vai ter que haver uma negociação com o cliente, ai o 
cliente vai solicitar, que vocês estimaram que era isso mas não é isso entendi o motivo, então quanto 
tempo vocês desenvolveriam nesse novo cenário? Então você tem ai uma revisão de estimativas de 
escopo quando tem esse tipo de situação. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:66 [Solicitação do cliente e o tim..]  (64:64)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] [Time solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

Solicitação do cliente e o time também olhar assim e falar pow o cliente está pedindo essa coisa 
gigantesca aqui mas a gente tem esse caminho mais rápido aqui pra fazer  e melhor, vai ficar mais 
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bonito, vai ter mais qualidade e vai ter mais qualidade e tal, vou apresentar para o cliente, ai o 
cliente OK 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:67 [O time ou o cliente, porque de..]  (67:67)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] [Time solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

O time ou o cliente, porque depende de onde vem a mudança entendeu?! Depende de quem 
originou a mudança, o time ou o cliente. 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:68 [Normalmente é o cliente que ma..]  (68:68)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

Normalmente é o cliente que manda 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:69 [Se a gente tem uma fase de pla..]  (68:68)   (Super) 

Codes: [Sucesso do projeto: 1) Fase de planejamento bem definida 2) Restrições e todas as dúvidas tiradas 3) Tecnologias 

estudas 4) Participação do cliente no desenvolvimento]  

No memos 

 

Se a gente tem uma fase de planejamento neh?! que houve bastante restrições de todas as duvidas 
tiradas, todas as tecnologias estudadas essas coisas. A tendência é que esses projetos tenha poucas 
mudanças porque já foi tudo bem estudado, há uma maturidade do cliente em saber o que ele que e 
em propor o que é realmente de valor pra ele. Então tipo já tem uma maturação nisso neh?! Agora 
quando é algo que não, é um “demense” vamos lá fazer, vamos discutir, vamos fazendo e discutindo, 
ai o time interage mais com o que ele vai dizendo, dar pra fazer, dar pra fazer assim sabe?! O que dar 
diferente.  
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:70 [Se sabe tecnologia evolui muit..]  (43:43)   (Super) 

Codes: [Como a tecnologia evolui muiito rápido não gostaria de usar a mesma tecnologia]  

No memos 

 

Se sabe tecnologia evolui muito rápido, mesmo que eu tenha feito um sistema parecido com esse 
que eu tenha feito agora, isso foi a dois anos atrás eu não gostaria de usar a mesma tecnologia que 
eu usei lá atrás porque já mudou 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:71 [na hora de estimar ter foco se..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Time com  falta de foco]  

No memos 

 

na hora de estimar ter foco senão passa o dia todinho fazendo estimativa e não tem foco nenhum 
 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:72 [conversar paralelas isso ai em..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Time com conversas paralelas]  

No memos 

 

conversar paralelas isso ai em relação ao time é um fator externo também 
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P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:1 [.bom de cara você tem que sabe..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

.bom de cara você tem que saber quais são os targets 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:2 [Ai se for um aplicativo pra lo..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Aplicativos para Loja Virtual maior esforço, maior número de targets]  

No memos 

 

Ai se for um aplicativo pra loja por exemplo tu vai olhar a maior abrangência dos dispositivos. Lá no 
Google Play tem lá tem um ... no GooglePlay não ... no site da google tu tens lá um indicador que diz 
quantos porcentos as dimensões e os tamanhos de celulares que estão em uso hoje no mercado, ai 
em cima disso você tenta pegar a maior abrangência de dispositivos...ai você vai ter que testar em 
todos esses dispositivos e é isso que dar trabalho. O pessoal faz um aplicativo e ai coloca no outro 
celular ou então uma quebra ai fica na horizontal, ai quebra ai fica uma coisa...Então tem que 
funcionar na vertical e na horizontal. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:3 [Outro fator natural é o tamanh..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Tamanho do Escopo]  

No memos 

 

 Outro fator natural é o tamanho do escopo neh?!  
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:4 [Do produto, ai é mais uma fase..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Tamanho do escopo é compreendido na fase dos requisitos]  

No memos 

 

Do produto, ai é mais uma fase de concepção dos requisitos 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:5 [se é uma tecnologia no aplicat..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Pesquisa Nova precisa mais de tempo pois pode ter riscos]  

No memos 

 

se é uma tecnologia no aplicativo tem alguma coisa que seja diferente do tradicional do feijão com 
arroz? Que os aplicativos têm naturalmente, ou seja, se envolve alguma pesquisa nova ou não. Ai 
você tem que colocar alguma gordura ali pra contemplar essa pesquisa porque provavelmente vai ter 
um risco ali em cima de dar errado a estimativa 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:6 [mas se for uma parada que a ge..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Experiência em projetos passados menor esforço]  

No memos 

 

mas se for uma parada que a gente já está habituado a lidar ... a gente já fez uma vez, a gente vai 
basicamente no escopo, quantidade de requisitos e os targets que dispositivos tem que rodar. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:7 [basicamente no escopo]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Tamanho do Escopo]  
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No memos 

 

basicamente no escopo 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:8 [quantidade de requisitos]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Quantidade de Requisitos]  

No memos 

 

quantidade de requisitos 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:9 [targets que dispositivos tem q..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

targets que dispositivos tem que rodar 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:10 [Um caso por exemplo, a Empresa..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Aplicativos para Clientes menor esforço, menor número de targets]  

No memos 

 

Um caso por exemplo, a Empresa Y a gente fazia uns targets que eles faziam parceria com a Disney 
era um tablet só então bem mais barato fazer pra eles doque fazer um projeto pra Empresa X porque 
tem que rodam nos milhões de dispositivos dele lá 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:11 [E se for pra loja ai vai ter q..]  (7:7)   (Super) 

Codes: [Aplicativos para Loja Virtual maior esforço, maior número de targets]  

No memos 

 

E se for pra loja ai vai ter que rodar pros outros . Ai tem que ver se... outra variação importante, vai 
rodar em tablet? vai rodar em celular? É se for rodar nos dois ...se for pra Google Play vai ter que 
fazer a mesma checagem de famílias mais usadas tablet e no celular ai tu vais dimensionar o teu 
esforço em cima disso.  
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:12 [A gente na primeira semana do ..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [Dinâmica de Concepção do Produto para adquirir os requisitos]  

No memos 

 

A gente na primeira semana do projeto a gente faz uma dinâmica que a gente chama de  
concepção. Tu procurar na internet tem um livro chamado Direto ao Ponto do autor Paulo Carole. É 
isso que a gente faz tem lá todas ... naquele livro a gente faz a dinâmica de concepção e ai a gente sai 
no final da semana com os requisitos. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:13 [a gente identifica as personas..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Identifica o público alvo]  

No memos 

 

a gente identifica as personas 
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P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:14 [os objetivos]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Identifica os Objetivos]  

No memos 

 

os objetivos 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:15 [identifica as funcionalidades ..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Identidicação dos Requisitos]  

No memos 

 

identifica as funcionalidades pra aquelas personas atingirem aqueles objetivos.  
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:16 [A gente, claro, faz uma dinâmi..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Cliente participa da Renião de Concepção do Produto]  

No memos 

 

 A gente, claro, faz uma dinâmica de visão do produto, pra ganhar a visão do produto e ai no final a 
gente monta nos MVPs  que são menores produtos viáveis que o aplicativo tem que ter e a gente 
faz isso em parceria com o cliente em uma reunião de concepção com ele. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:17 [Os Targets, os alvos do aplica..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

Os Targets, os alvos do aplicativo, os dispositivos. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:18 [fechar o escopo do aplicativo]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Tamanho do Escopo]  

No memos 

 

 fechar o escopo do aplicativo  
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:19 [definir os targets]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

definir os targets 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:20 [envolver que técnica durante e..]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Técnica pra Concepção do Produto é um fator]  

No memos 

 

 envolver que técnica durante essa parte de concepção 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:21 [basicamente envolver todos os ..]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Estimativas feitas em grupo]  

No memos 

 

basicamente envolver todos os profissionais provavelmente  desenvolver o aplicativo lá 



100 

 

100 

 

 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:22 [E depois disso a gente passa p..]  (18:18)   (Super) 

No codes 

No memos 

 

E depois disso a gente passa pelo uma etapa de orçamento. Uma coisa é o custo outra coisa é o 
preço 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:23 [tem clientes que mudam muito d..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa]  

No memos 

 

tem clientes que mudam muito de requisitos, então a gente tem que colocar uma variação, 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:24 [Então basicamente é a autonomi..]  (21:21)   (Super) 

Codes: [Autonomia do Cliente na tomada de decisões]  

No memos 

 

Então basicamente é a autonomia que aquele cliente vai ter pra tomar uma decisão, agente tem que 
ter essa variável pra considerar.  
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:25 [Então muitas vezes muitos parc..]  (21:21)   (Super) 

Codes: [Parceiros Externos inserem riscos altissimo no projeto]  

No memos 

 

Então muitas vezes muitos parceiros nossos tem que tomar uma decisão definitiva outros não, terão 
que ser influenciados pelos patrocinadores externos  ai são risco altíssimo em cima do projeto. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:26 [Infraestrutura é só se a gente..]  (23:23)   (Super) 

Codes: [Disponibilidade dos Dispositivos para teste]  

No memos 

 

Infraestrutura é só se a gente vai ser os dispositivos pra desenvolver com eles 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:27 [Internet, se a internet não ti..]  (23:23)   (Super) 

Codes: [Internet é um Fator]  

No memos 

 

Internet, se a internet não tiver. Muitos dos aplicativos que a gente faz tem que ter conexão com a 
internet e aqui em Manaus a internet cai direto. Ai a gente tem que ter uns 3 links pelo menos de 
reserva pra poder fazer o aplicativo 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:28 [sempre tem esse risco a não se..]  (23:23)   (Super) 

Codes: [Internet é um risco do projeto]  

No memos 

 

sempre tem esse risco a não ser que queira assumir o risco. 
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P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:29 [Tem sempre o fato de o profiss..]  (24:24)   (Super) 

Codes: [Profissional assediado pelo mercado]  

No memos 

 

Tem sempre o fato de o profissional ser assediado pelo mercado. Aqui na fundação a gente nem vive 
tanto isso, mas é um risco, a gente trata sempre como baixo, acho que é só isso. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:30 [Experiência dos profissionais ..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

Experiência dos profissionais desenvolvimento pra aquela tecnologia. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:31 [ter o Target]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 

 

 ter o Target 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:32 [time de especialista pra aquel..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

time de especialista pra aquele contexto 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:33 [vai ter um servidor, uma nuvem..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Disponibilidade do Servidor]  

No memos 

 

vai ter um servidor, uma nuvem respondendo aquelas requisições lá 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:34 []  (26:26)   (Super) 

Codes: [Sistema Operacional que o app usará]  

No memos 

 

Por exemplo se for um aplicativo que tem que rodar em IOS e Android ai eu tenho que ter dois times. 
Provavelmente um especialista em IOS e outro em Android. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:35 [Mas a experiência de usuário v..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Sistema Operacional que o app usará]  

No memos 

 

Mas a experiência de usuário vai depender de um especialista naquele dispositivo, naquele sistema 
operacional, primeiramente, android depois IOS, depois Windows Phone são os mais envolvidos. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:36 [Se os caras tem experiência em..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 
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Se os caras tem experiência em desenvolvimento tem outro fator não. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:37 [Se a gente já fez um parecido ..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Projetos Anteriores simplificam o processo de estimativa]  

No memos 

 

Se a gente já fez um parecido afeta decisivamente, a gente vai, geralmente, ah a esse aqui a gente já 
fez em 3 meses  a gente simplifica o processo de estimativa.  
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:38 [O que acontece muitas das veze..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Cliente participa da Renião de Concepção do Produto]  

No memos 

 

O que acontece muitas das vezes é quando a gente vai dar uma estimativa lá de 3 meses ai começa o 

projeto ai que a gente faz a concepção, ai a gente fecha com o cliente o que dar pra fazer naqueles 3 

meses junto com ele neh, na etapa de concepção  do produto ou a gente faz a concepção antes e ele 

participa da concepção e fecha o orçamento encima da concepção. 

 

 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:39 [Na concepção a gente já sai co..]  (31:31)   (Super) 

Codes: [Riscos do Projeto é levantado durante a fase de Concepção]  

No memos 

 

Na concepção a gente já sai com um monte de riscos, de o que dar pra fazer e o que não dar, mas 
com certeza isso inclusive a gente precifica o risco.. oh a gente não vai te cobrar isso agora mas 
talvez a gente precise de mais 200 mil se esse risco aqui acontecer, então ele já sabe previamente 
quanto é que é o dinheiro que ele pode gastar se esse risco acontecer. Ele tem que deixar guardado 
lá esse dinheiro, porque muitas das vezes a gente precifica é muito importante pra ele tomar uma 
decisão 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:40 [a gente tem as personas que a ..]  (33:33)   (Super) 

Codes: [Quando não tem cliente contratante utilizam personas para tentar representar os usuários]  

No memos 

 

a gente tem as personas que a gente identifica 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:41 [muda na questão do target que ..]  (35:35)   (Super) 

Codes: [Aplicativos para Loja Virtual maior esforço, maior número de targets]  

No memos 

 

muda na questão do target que eu te falei, se for uma parada pra loja tem que ter mais target do que 
teria para um cliente especifico. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:42 [, a Empresa Z, é a mesma coisa..]  (35:35)   (Super) 

Codes: [Aplicativos para Clientes menor esforço, menor número de targets]  

No memos 
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, a Empresa Z, é a mesma coisa...é bem menos variações de dispositivos, mas ai a gente precisa saber 
qual é o alvo 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:43 [ah vai ser esse e esse disposi..]  (35:35)   (Super) 

Codes: [Versão do Sistema Operacional é um fator importantissimo]  

No memos 

 

 ah vai ser esse e esse dispositivo móvel aqui nessa versão do Android. Essa é uma informação vital, 
isso ai influencia pra caramba. Isso ai depende da versão do Android que ele quer vai ter um que 
influencia na estimativa. Porque quanto mais antiga é  a versão do Android que ele quer rodar, 
mais problema pode ter o aplicativo. Se ele quer só  nos mais recentes é melhor, ai se ele quer em 
um só mais recente ai ele vai querer atender só um menor grupo de usuários. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:44 [Sim, toda a Sprint a gente dar..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Estimativa revisada a cada entrega parcial]  

No memos 

 

Sim, toda a Sprint a gente dar visibilidade se a visão do produto ainda é alcançável lá pra eles, ai ele 
decide se quer continuar ou não. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:45 [Concepção durante uma semana, ..]  (39:39)   (Super) 

Codes: [Cliente Participa a cada entrega parcial do produto]  

No memos 

 

Concepção durante uma semana, começa as sprints, cada Sprint ele participa da revisão do produto, 
a gente dar visibilidade, se a visão ainda é alcançável. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:46 [O cliente baseado no feedback ..]  (41:41)   (Super) 

Codes: [Cliente trás mudanças baseado no feedback do público alvo dele]  

No memos 

 

O cliente baseado no feedback do publico alvo dele que ele tem, por exemplo ele coloca na mão do 
publico alvo dele, ai provalvemente ele vai ter feedback ai ele vai trazer essas mudanças 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:47 [faz uma dinâmica de visão do p..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Identificar os MVPs]  

No memos 

 

faz uma dinâmica de visão do produto, pra ganhar a visão do produto e ai no final a gente monta nos 
MVPs  que são menores produtos viáveis que o aplicativo tem que ter  
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:48 [pra ganhar a visão do produto]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Identificar a visão do produto]  

No memos 

 

 pra ganhar a visão do produto 
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P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:49 [Basecamente é esse de fechar o..]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Etapas da estimativa - 1) Escopo do aplicativo 2) Define Targets 3)  Estimativa destes Fatores]  

No memos 

 

Basicamente é esse de fechar o escopo do aplicativo e definir os targets, envolver que técnica 
durante essa parte de concepção e ai a gente faz uma estimativa encima desses fatores 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:50 [tem clientes que mudam muito d..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

tem clientes que mudam muito de requisitos, então a gente tem que colocar uma variação, tem 
outros que saem dessa fase de concepção e já é mais maduro 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:51 [Que influencia a estimativa? S..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Tempo Fechado, a estimativa consiste na negociação do que dar pra ser entregue]  

No memos 

 

Que influencia a estimativa? Se a gente já fez um parecido afeta decisivamente, a gente vai, 
geralmente, ah a esse aqui a gente já fez em 3 meses  a gente simplifica o processo de estimativa. 
Mas não elimina a etapa de concepção de produto que a gente faz na primeira semana pra alinhar 
com  o cliente pra fechar os MVPs, mas isso a gente faz sempre independente da estimativa. O que 
acontece muitas das vezes é quando a gente vai dar uma estimativa lá de 3 meses ai começa o 
projeto ai que a gente faz a concepção, ai a gente fecha com o cliente o que dar pra fazer naqueles 3 
meses junto com ele neh, na etapa de concepção  do produto ou a gente faz a concepção antes e 
ele participa da concepção e fecha o orçamento encima da concepção. 
 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:52 [ou a gente faz a concepção ant..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Tempo Aberto, 1) Faz Concepção 2) Fecha o orçamento em cima da cocepção]  

No memos 

 

u a gente faz a concepção antes e ele participa da concepção e fecha o orçamento encima da 

concepção. 

 

 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:53 [Na concepção a gente já sai co..]  (31:31)   (Super) 

Codes: [Riscos são estimados como custo a parte]  

No memos 

 

 Na concepção a gente já sai com um monte de riscos, de o que dar pra fazer e o que não dar, mas 
com certeza isso inclusive a gente precifica o risco.. oh a gente não vai te cobrar isso agora mas 
talvez a gente precise de mais 200 mil se esse risco aqui acontecer, então ele já sabe previamente 
quanto é que é o dinheiro que ele pode gastar se esse risco acontecer 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:1 [a gente tinha necessidade de c..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo]  

No memos 
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 a gente tinha necessidade de conversar com o cliente também pra saber o que ele esperava do 
aplicativo neh?! Que problema ele queria resolver com o aplicativo.  
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:2 [Qual é o escopo da aplicação? ..]  (9:9)   (Super) 

Codes: [Tamanho do Escopo]  

No memos 

 

Qual é o escopo da aplicação? Tem que conhecer todos os detalhes dela, para enfim dizer  eu vou 
precisar de x tempo pra desenvolver por causa disso disso e disso 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:3 [peço pra ele me contar o probl..]  (11:11)   (Super) 

Codes: [Entender o problema e o contexto que será inserido o aplicativo é um fator]  

No memos 

 

 peço pra ele me contar o problema dele , peço pra ele me contar a história, perguntar o que ele faz 
no dia a dia dele o quê que ele pensa que pode melhorar pra ele 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:4 [quantidade de pessoas que vão ..]  (13:13)   (Super) 

Codes: [Quantidade de pessoas trabalhando no projeto]  

No memos 

 

 quantidade de pessoas que vão trabalhar nesse sistema 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:5 []  (13:13)   (Super) 

Codes: [Interface gráfica é um fator que demanda muito esforço]  

No memos 

 

Ai entra nessas partes do aplicativo que você falou de interface gráfica neh?! Eu preciso saber por 
exemplo, que eu só preciso contar com uma pessoa razoável para o desenvolvimento de interface 
gráfica 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:6 [complexidades, alguma especial..]  (14:14)   (Super) 

Codes: [Complexidade do contexto é um fator]  

No memos 

 

complexidades, alguma especialidades do aplicativo  
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:7 [A interface gráfica geralmente..]  (15:15)   (Super) 

Codes: [Interface gráfica não impacta muito]  

No memos 

 

 A interface gráfica geralmente ela é algo que realmente precisa ser pensado e geralmente não 
precisa ter tanto esforço, justamente porque as pessoas que trabalham com aplicativos móveis já 
sabem como trabalhar com essa questão da interface de você trabalhar com dispositivos móveis  
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:8 [A se adequar ação pras diversa..]  (15:15)   (Super) 

Codes: [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar)]  

No memos 
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 A se adequar ação pras diversas telas, principalmente pra Android neh?! que é bem complicado. 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:9 [o conhecimento prévio no desen..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

o conhecimento prévio no desenvolvimento neh isso ajuda muito nessa estimativa de esforço 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:10 [Como eu disse neh eu já tive u..]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

 Como eu disse neh eu já tive uma experiência neh?! E esse conhecimento me ajudar a estimar o 
esforço. 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:11 [analisar o seu problema, anali..]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Etapas de Estimativa: 1) Analisar o problema 2) Analisar o que precisa desenvolver 3) Estimar o aplicativo]  

No memos 

 

analisar o seu problema, analisar o que você precisa resolver, e saber você com a sua experiência já 
consegue estimar  
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:12 [o cliente muitas vezes não sab..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida]  

No memos 

 

o cliente muitas vezes não sabe o que quer 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:13 [é tão importante ter toda uma ..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Existência da documentação do Projeto]  

No memos 

 

 é tão importante ter toda uma documentação no final de cada histórico 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:14 [Mas assim o cliente que só sab..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Cliente não tem o conhecimento de como é desenvolvido o projeto]  

No memos 

 

Mas assim o cliente que só sabe que você vai gerar um aplicativo e não tem um conhecimento de 
como você vai fazer isso e com pode te ajudar melhor, eu acho que é necessário varias intervenções 
no cotidiano do cliente 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:15 [falta de comunicação pode afet..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Falta de Comunicação com o cliente]  

No memos 

 

falta de comunicação pode afetar no esforço 
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P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:16 [Porque lá na frente pode chega..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 

 

Porque lá na frente pode chegar a um ponto que “não a gente pode mudar neh?! A gente pode fazer 
diferente neh?! Entendeu?!”  então assim isso afeta muito os requisitos da aplicação  e afetam 
muito na estimativa de esforço  
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:17 [um dos fatores é que o cliente..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida]  

No memos 

 

um dos fatores é que o cliente não podem compreender o ele e isso afeta muito 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:18 [, o cliente pode subestimar a ..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Cliente subestima a avaliação da estimativa do esforço do time]  

No memos 

 

, o cliente pode subestimar a tua avaliação da estimativa pode dizer bem assim... ah isso dai é rápido, 
isso afeta muito, porque ele acha que as coisas quando estão prontas na frente do computador são 
simples  
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:19 [fatores também é que muitas ve..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Cliente não sabe se comunicar em passar as informações]  

No memos 

 

fatores também é que muitas vezes ele pode conhecer do problema da empresa, mas ele pode não 
ser claro e explicar todas as informações necessárias pra tu resolver aquele problema 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:20 [gerenciamento]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Gerenciamento]  

No memos 

 

gerenciamento 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:21 [controle]  (20:20)   (Super) 

Codes: [Controle é um fator]  

No memos 

 

controle 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:22 [A experiência é algo muito imp..]  (21:21)   (Super) 

Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

A experiência é algo muito importante 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:23 [a experiência das pessoas cont..]  (21:21)   (Super) 
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Codes: [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte]  

No memos 

 

a experiência das pessoas conta muito, até mesmo quando você está desenvolvendo uma aplicação 
muitas vezes você já sabe o que precisa tratar  em qualquer parte dela pra evitar futuros problemas 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:24 [comunicação dentro do time]  (22:22)   (Super) 

Codes: [Comunicação entre o time]  

No memos 

 

 comunicação dentro do time 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:25 [questão da infraestrutura acho..]  (24:24)   (Super) 

Codes: [Intraestrutura da empresa não afeta na estimativa]  

No memos 

 

 questão da infraestrutura acho que não chega a afetar não, não seria um fator que poderia 
influenciar muito não 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:26 [Experiência técnica eu já fale..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [Experiência anterior com a tecnologia é um fator]  

No memos 

 

Experiência técnica eu já falei 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:27 [parte de comunicação]  (26:26)   (Super) 

Codes: [Comunicação entre o time]  

No memos 

 

parte de comunicação 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:28 [senão acaba aqui e acontece de..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [Engajamento do time]  

No memos 

 

senão acaba aqui e acontece de ter muitas pessoas no time mas que só algumas realmente leva o 
projeto pra frente então realmente é um fator a se considerar também pra estimativa de esforço. 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:29 [quando você entendi a sua equi..]  (28:28)   (Super) 

Codes: [Conhecimento da competência da equipe afeta  na estimativa]  

No memos 

 

quando você entendi a sua equipe 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:30 [quando você entendi que o clie..]  (28:28)   (Super) 

Codes: [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida]  

No memos 

 

quando você entendi que o cliente pode te passar informações erradas 
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P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:31 [os riscos afetam sim a estimat..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Risco é um fator]  

No memos 

 

os riscos afetam sim a estimativa de esforço 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:32 [você precisa confiar no que o ..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Engajamento do time]  

No memos 

 

você precisa confiar no que o teu time está envolvido em solucionar o problema, então você tem um 
time que está envolvido 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:33 [eu preciso me comunicar com o ..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Comunicação entre o time]  

No memos 

 

eu preciso me comunicar com o time de diversos times pra você ter uma ideia pra resolver uma 
aplicação 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:34 [quando você não tem um cliente..]  (34:34)   (Super) 

Codes: [Quando não tem cliente contrante é mais fácil a estimativa da equipe]  

No memos 

 

quando você não tem um cliente contratante a comunicação acaba que sendo melhor, porque eu 
tenho um time de pessoas que já sabe como trabalhar  como o desenvolvimento de aplicativos, a 
gente já sabe o que vai precisar, quanto tempo vai precisar pra fazer tal coisa, qual a complexidade 
disso, vou precisar pra desenvolver isso, então geralmente o jeito da gente estimar é mais fácil 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:35 [Sempre é necessário revisar du..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [Estimativa revisada a cada entrega parcial]  

No memos 

 

 Sempre é necessário revisar durante o projeto 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:36 [é sempre importante está revis..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [Estimativa revisada a cada entrega parcial]  

No memos 

 

é sempre importante está revisando essa estimativa  pois podem ser necessários sanar os 
problemas que podem existir durante a parte de desenvolvimento da aplicação 
 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:37 [essa parte de liderança é fund..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Líder solicita mudanças e isso afeta a estimativa]  

No memos 
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essa parte de liderança é fundamental porque como os desenvolvedores tem focado nas atividades 
especificas deles e então é necessário ter alguém que tenha uma visão mais ampla do problema, mas 
ampla da parte de desenvolvimento que possa dizer olha a gente está em falha nisso aqui então dar 
um esforço maior ai, então geralmente quem fornece essas informações é o líder 
 

 

 


