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Resumo 

FREITAS JUNIOR, Marcos. Melhoria na consistência da contagem de pontos de função 

por meio de uma abordagem automatizável. 2015. 102 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

O tamanho do software pode ser obtido de diferentes modos, sendo a Análise de Pontos de 

Função (APF) uma das técnicas usadas para esse fim. A importância de APF para apoiar 

estimativas de projetos de tecnologia da informação é evidenciada em países como o Brasil, em 

que o governo federal determinou que toda contratação pública de desenvolvimento de software 

deve ser balizada por uma métrica objetiva. Entretanto, uma das principais críticas associadas 

à APF diz respeito à falta de confiabilidade entre diferentes contadores em uma mesma 

contagem; isso porque as regras de APF são subjetivas, obrigando que cada contador faça 

interpretações individuais a partir delas. Algumas abordagens foram propostas para solucionar 

esse problema, mas todas possuem algum grau de deficiência, principalmente por não 

incorporarem todas as regras previstas originalmente em APF, o que compromete a acurácia do 

tamanho funcional derivado.   Diante desse contexto, o objetivo deste projeto de Mestrado é 

desenvolver uma abordagem que aumente a padronização para aplicar APF, sem comprometer 

a validade do tamanho funcional gerado. Para isso, propõe-se incorporar informações adicionais 

necessárias à contagem de pontos de função ao artefato “Árvore de Refinamento de Funções” 

- gerado durante a modelagem de requisitos do Modelo Conceitual Baseado em Engenharia de 

Requisitos. Desse modo, a coleta de todas as informações é concentrada em um único artefato 

e podem ser usadas para contar pontos de função de modo automatizado. Este projeto baseia-

se na metodologia de pesquisa Design Science, cujo objetivo é estender os limites do ser 

humano e as capacidades organizacionais, criando novos artefatos que solucionem problemas 

ainda não resolvidos ou parcialmente resolvidos; que neste projeto, trata-se da falta de 

confiabilidade na aplicação de APF devido à sua margem para diferentes interpretações. É 

esperado que a abordagem em desenvolvimento mantenha a conformidade com a versão atual 

e oficial de APF e produza resultados mais homogêneos, do que quando a APF original é 

aplicada por diferentes contadores. Além disso, espera-se que a consistência entre os resultados 

das contagens seja mantida e que o grau de subjetividade diminua, influenciando menos os 

tamanhos obtidos. A APF é criticada pela frequente heterogeneidade das contagens realizadas 

por diferentes especialistas. Uma abordagem que permita a automatização da contagem, sem 

simplificação da técnica e, consequentemente, diminua a heterogeneidade de sua aplicação, 

pode trazer grandes contribuições para a área de medição de software e apoiar, de modo mais 

consistente, a derivação de medidas indiretas, como custo e/ou prazo de software. 

Palavras-chave: Métricas funcionais; Análise de Pontos de Função; FPA; Confiabilidade de 

APF, Árvore de Refinamento de Funções. 
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Abstract 

FREITAS JUNIOR, Marcos.  Improved consistency of counting function points through 

an approach automatable. 2015. 102 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, 

Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

The size of a software can be measured in many different ways and one of the most used 

technics is the Function Point Analysis (FPA). The importance of the FPA for the estimative of 

information technology projects is realized in countries like Brazil, where the federal 

government has determined that every public contract of a software development must be based 

on an objective metric. However, the main critic related to the FPA is the lack of reability 

between two or more different counters for the same assessment; the reason for this is the 

subjective rules of the FPA, that force the counters make their own interpretation of them. Some 

approaches have been developed to solve this problem, but all of them have some deficiency, 

mainly because they don’t include the original rules of the FPA and this can damage the 

accuracy of the functional size. The aim of this master’s dissertation in this context is to develop 

an approach that can raise the standardization of the assessments using FPA without commit 

the validity of the obtained functional size. To do this, it is proposed the inclusion of additional 

information, that are important to the assessment of function points, to the artifact “Function 

Refinement Tree” – obtained through the modeling of requirements of the Requirements 

Engineering-Based Conceptual Modeling. In this way, the collection of all information could 

be concentrated in one artifact and could be used to count the function points in automatized 

way. This project is based on the Design Science research methodology, which main aim is to 

increase the limits of human being and of the organizational capacities through the creation of 

new artifacts that solve problems or partially solved problems. It is expected that the in 

development approach can maintain the conformity with the official and current version of FPA 

and produces more homogeneous results when the technic is applied by different counters. 

Additionally, it is expected that the consistency of the results of the assessments can be 

maintained and that the degree of subjectivity decreases, so that it doesn’t influence the obtained 

size much more. The FPA is criticized because of the frequent heterogeneity of the assessments 

from different counters. An approach that could facilitate the automatization of the assessments 

without simplifying the technic and, consequently, reduces the heterogeneity of its application, 

can bring many contributions for the area of software measurement and help in an consistently 

way the a derivation of indirect size, such as costs and deadline of a software. 
 

Key words: Functional Metrics; Function Point Analysis; FPA; Reability of FPA; Function 

Refinement Tree. 
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1 Introdução 

Medições têm se tornados indispensáveis em diferentes áreas de conhecimento. É 

comum precisar medir, seja em atividades corriqueiras do dia-a-dia, como cozinhar ou tomar 

uma dose indicada de um medicamento, seja para atividades complexas, como fabricar 

componentes de engenharia de precisão usados em motores aeronáuticos, feitos por empresas 

que lidam com especificações estritas e que devem ser capazes de medir tamanho, composição 

e desempenho a níveis precisos, ou até mesmo exatos (NATIONAL MEASUREMENT 

SYSTEM, 2009). 

Para a área de engenharia de software, medições são ainda mais desafiadoras, uma vez 

que seu produto fim – o software1 – não possui características tangíveis. A dificuldade em medir 

sua complexidade, seu tamanho, seu tempo de desenvolvimento, entre outras características é 

um desafio para os profissionais da área que normalmente tentam se basear em métricas a fim 

de transpor tais características abstratas em números palpáveis (FENTON; BIEMAN, 2014). 

Dentre as métricas de software existentes, a Análise de Pontos de Função (APF), 

concebida por Albrecht (1979), foi a primeira técnica de medição funcional usada para medir 

apenas requisitos funcionais dos usuários, independente de tecnologia ou arquitetura usada para 

desenvolver o software. A desvinculação de fatores tecnológicos possibilitou que tamanhos de 

software – quando baseados em um mesmo conjunto de requisitos funcionais – pudessem ser 

comparados entre diferentes organizações (IFPUG, 2010).  

APF oferece um conjunto de regras para medir um software, especificadas no Manual 

de Práticas de Contagem (CPM – Counting Practice Manual) para regulamentar a contagem. 

O IFPUG (International Function Point Users Group), fundado em 1986 com a missão de 

aprimorar e incentivar o uso mundial de APF é responsável por revisar e aprimorar o CPM de 

modo a garantir que as regras para contar pontos de função sejam coesas e objetivas.  

                                                        

 

 
1 Para fins de padronização, neste texto, os seguintes termos são considerados sinônimos, desprezando possíveis 

diferenças semânticas entre eles: software, sistema, sistema de informação, sistema computacional, aplicação, 

aplicativo, e outros similares. Para todos esses casos, é adotado exclusivamente o termo “software”, a não ser 
quando necessário diferenciar semanticamente entre um dos outros termos citados. 
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1.1 Motivação e justificativa 

APF é usada para medir o tamanho de software baseado apenas em seus requisitos 

funcionais. Ela possibilita que noções vagas sobre o tamanho de um determinado software (tais 

como “grande”, “pequeno”, “maior que”, etc.) sejam quantificadas, expressando em números o 

tamanho do software. Considerando a natureza da área de engenharia de software, que lida com 

um produto não tangível, valores numéricos relacionados ao tamanho do software são 

importantes (FENTON; BIEMAN, 2014). 

Com o tamanho do software, é possível derivar outras medidas, como: produtividade de 

codificação de programadores; número de defeitos identificados por pontos de função; esforço 

em horas usado em tarefas de desenvolvimento; custo do projeto a ser cobrado dos clientes etc. 

(FENTON; BIEMAN, 2014). Tais medidas adicionais, derivadas do tamanho, são comumente 

usadas em contratos formais estabelecidos entre contratadas e contratantes nos setores privado 

e público para regulamentar a contratação de desenvolvimento e de manutenção de software 

bem como a bonificação ou a penalização das empresas contratadas. Dependendo do número 

de defeitos por pontos de função, por exemplo, pode ser estabelecido que a contratada deve ser 

multada em um determinado valor monetário. (ADAMO; FABRIZI; VERGATI, 2008). 

Como outro exemplo, modelos paramétricos de estimativa de esforço usam o tamanho 

do software como um dos principais parâmetros de entrada (TOKA; TURETKEN, 2013). A 

partir do tamanho do software, em conjunto com outras variáveis, o esforço estimado para um 

determinado projeto é determinado por meio de uma regressão matemática. Consequentemente, 

inconsistências em tamanhos em pontos de função podem comprometer estimativas de esforço 

derivadas em projetos de engenharia de software, o que, consequentemente, influência 

negativamente nas decisões tomadas a partir do esforço inicialmente estimado. 

Segundo pesquisa realizada pelo Standish Group (2013), apenas 39% dos projetos em 

Tecnologia da Informação (TI) foram concluídos com sucesso, ou seja, entregues dentro do 

prazo e do orçamento planejados e com os produtos ou os serviços esperados. Para o restante, 

43% dos projetos foram concluídos com problemas, incluindo atraso na entrega, estouro no 

orçamento, ou sem a entrega dos produtos ou dos serviços esperados, e 18% fracassaram 

completamente, ou seja, foram cancelados antes da conclusão ou foram entregues, mas nunca 

usados. Embora os dados relatados também demonstrem um aumento no percentual de sucesso 

dos projetos, quando comparados a dados do mesmo período de 2012, nota-se que houve 

especificamente um aumento do percentual de projetos com problemas na estimativa de custo 
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(de 56% em 2004 para 59% em 2012) e de esforço (de 71% em 2010 para 74% em 2012). Isso 

evidencia a imaturidade da área de TI em relação à gestão de projetos bem como a dificuldade 

de estimar custo e esforço com acurácia quando se trata de desenvolver software. 

De acordo com a pesquisa “Qualidade no Setor de Software Brasileiro”, conduzida pela 

Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2010c) 

verifica-se que APF vem sendo incorporada em várias organizações brasileiras nesse setor. Em 

2001, o número de organizações brasileiras que usavam APF era de 18% do total de 

organizações entrevistadas. Em 2010, ano da última pesquisa encomendada pela secretaria, esse 

número passou para 34,5%. Portanto, houve um aumento significativo do número de 

organizações brasileiras que adotam APF durante o processo de engenharia de software. 

O Brasil, especificamente, apresenta um papel importante no cenário mundial de 

métricas de software relacionado a APF. Segundo dados disponibilizados pelo IFPUG (2010), 

trata-se do país com o maior número de profissionais certificados em APF, contando com 37% 

do total. Essa alta taxa se deve a evidência dada no Brasil da importância de APF para apoiar 

estimativas de projetos de engenharia de software. Como exemplo, o governo federal brasileiro 

determinou que toda contratação pública de desenvolvimento de software deve ser balizada por 

uma métrica objetiva (BRASIL, 2010a). Além disso, o uso de APF é explicitamente 

recomendado aos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação 

e Informática (SISP); e a adoção do roteiro de métricas de software do SISP é recomendada 

para contratar serviços de desenvolvimento e de manutenção de software (BRASIL, 2010b). 

Apesar da importância de APF, diversos especialistas apontam falta de confiabilidade 

em seus resultados. Segundo Keremer (1990) e Kampstra (2005), por exemplo, a contagem de 

pontos de função pode variar de 10% a 30% ao se considerar diferentes contadores. Segundo 

os autores, isso se deve pela subjetividade das regras de APF, que leva a resultados finais 

diferentes uma vez que os contadores possuem diferentes interpretações individuais. De acordo 

com Lavazza e Bianco (2008), APF é baseada na identificação de componentes funcionais 

básicos do software, o que é realizado de acordo com uma série de regras consideradas 

informais e, portanto, o cálculo final do tamanho do software é também baseado em um 

conjunto de definições informais. Abrahão, Gomez e Insfrán (2010) concordam que existe 

subjetividade para aplicar APF, demandando um especialista para aplicá-la de modo menos 

sujeito a interpretações individuais. Huang, Ren e Yang (2012) consideram que há obscuridade 

nos conceitos definidos em APF. Abualkishik et al. (2012) relatam que há redundância na 

contagem de alguns elementos, que não é possível medir todos os tipos de software com APF, 
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e que APF possui um tipo de transformação de escala considerada ilegal em relação à literatura 

de métricas. 

Esses problemas comprometem tanto o modelo de contratação de terceiros baseados em 

APF estabelecidos em países como o Brasil quanto colocam em dúvida as vantagens e os 

benefícios de APF em si. Sem padronização dos tamanhos funcionais obtidos e, 

consequentemente, sem confiabilidade dos resultados obtidos, medidas derivadas a partir 

tamanho funcional, como custo e esforço, podem estar comprometidas. Embora APF possa ser 

usada para aumentar as chances de sucesso de um projeto de engenharia de software, 

oferecendo estimativas de custo e de esforço com maior acurácia, os problemas relatados podem 

acabar fazendo com que ela não ajude a influenciar positivamente tais projetos. 

Considera-se que tais variações ocorrem porque informações necessárias para a 

contagem de PF não são usualmente documentadas nos artefatos que compõem o ciclo de vida 

de um software, uma vez que representam informações específicas apenas para a contagem. 

Além disso, por exigir sempre que o profissional responsável pela medição de PF adote uma 

“visão lógica” – do ponto de vista do negócio – ao invés de uma “visão física” – do ponto de 

vista de algoritmos ou implementações – a APF demanda muitas interpretações por parte dos 

profissionais que, sem tais informações, adotam premissas, questionam analistas, etc. sem que 

tais informações sejam incorporadas aos artefatos principais. Deste modo, a informação se torna 

descentralizada (normalmente levantadas e documentadas em artefatos gerados por analistas de 

PF em pareceres técnicos ou planilhas em Excel contendo a contagem) e possibilita que demais 

profissionais ao interpretarem os mesmos documentos (possivelmente) tenham as mesmas 

dúvidas e realizem interpretações, que de modo cíclico, acabam por ocasionar variação entre 

contagens.  

Existem diversas propostas para que se possa aumentar a confiabilidade dos resultados 

gerados com a técnica de APF. Em geral, as propostas realizam mapeamentos entre 

componentes de artefatos desenvolvidos no ciclo de vida de um software com os conceitos de 

APF. Porém, tais propostas simplificam demasiadamente as regras previstas em APF 

comprometendo a validade dos resultados gerados pelas abordagens. As simplificações 

realizadas geram um fenômeno parecido com o reportado por alguns autores em relação a 

contadores de pontos de função: a variação do tamanho funcional medido.  
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1.2 Objetivos 

Considerando o contexto acima, este projeto de Mestrado visa a desenvolver e avaliar 

experimentalmente uma abordagem que ofereça uma maior padronização para aplicar APF. 

Adicionalmente, busca-se alcançar os seguintes objetivos específicos com a abordagem sendo 

proposta: 

 Aumentar a confiabilidade de aplicação de APF, diminuindo as variações 

ocasionadas por interpretações individuais. 

 Manter a validade de aplicação de APF, de modo que a nova abordagem produza 

resultados compatíveis com APF original. 

 Aumentar sua eficiência, por meio do uso de procedimentos sistemáticos que 

possam ser automatizados via ferramenta computacional. 

1.3 Estrutura do documento 

Este documento está dividido nas seguintes partes: Capítulo 2, que contextualiza o tema 

em estudo via fundamentação teórica; Capítulo 3, que apresenta a metodologia empregada para 

realizar o trabalho; Capítulo 4, que discute a abordagem sendo proposta que já se encontra em 

desenvolvimento; Capítulo 5, que contém o planejamento das atividades para a sequência do 

trabalho; Capítulo 6, que apresenta as considerações finais e Apêndice A que contém o artigo, 

resultado da revisão sistemática realizada, submetido para a IEEE Transactions on Engineering 

Management. 
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2 Fundamentação teórica 

Neste Capítulo, são apresentados os principais conceitos que norteiam a abordagem 

sendo proposta neste projeto de Mestrado, incluindo: métricas e medição; técnica APF; técnica 

Árvore de Refinamento de Funções, usada como base para a abordagem proposta neste projeto; 

e análise sobre trabalhos relacionados, incluindo melhorias já propostas como solução para os 

problemas relatados para APF. 

2.1 Métricas e medição 

Esta seção apresenta conceitos relacionados a métricas, incluindo: diferenças entre 

termos da área; princípios básicos de medição; e classificação de métricas de software. 

2.1.1 Medição, medidas e métricas 

Os termos medidas, medição e métricas, apesar de serem usados com frequência, são 

parecidos e podem se tornar confusos. Entretanto, existem diferenças sutis entre as definições 

desses termos que devem ser consideradas (PRESSMAN, 2011). De acordo com a 

ISO/IEC/IEEE (2010), o significado desses termos é o seguinte: 

 Medição: ato ou processo de atribuir um número ou de uma categoria a uma 

entidade para descrever um atributo da entidade, em que: 

→ Entidade: algo de fundamental relevância para o usuário, sobre o qual se 

mantém informações. 

→ Atributo: propriedade associada a uma entidade real ou abstrata e que é alguma 

característica de interesse. 

 Medida: variável à qual um valor é atribuído como o resultado da medição.  

 Métrica: medida quantitativa do grau em que um software, componente ou processo 

possui um determinado atributo. 

Por exemplo, ao se medir um software (entidade), atribui-se um valor (por exemplo, 

50), a seu “tamanho” (atributo). O ato de atribuir esse valor ao atributo sendo medido é 

denominado medição. Nesse contexto, diz-se que o “tamanho” do software representa a 

medida, já que é essa variável a qual se atribui um valor. 
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Uma métrica, por sua vez, representa o número existente (do que se está medindo) para 

um atributo. Por exemplo, ao medir os erros existentes nos módulos de um software e verificar 

que o software contém uma incidência de 35 erros por módulo, essa valoração do número de 

erros representa a métrica. 

2.1.2 Princípios básicos de medição 

De acordo com Fenton e Bieman (2014), para se estabelecer um processo de medição, 

é necessário que se identifique: os atributos das entidades do mundo real que se deseja medir, 

as relações empíricas entre os atributos e suas relações numéricas correspondentes com cada 

relação empírica. A identificação destes possibilitará que se defina um mapeamento das 

entidades do mundo real para um sistema numérico de modo que se preservem as relações 

empíricas.  

Por exemplo, caso se deseje medir a altura de uma pessoa, não basta apenas especificar 

um número ou um símbolo. É necessário inicialmente perceber quais atributos das entidades do 

mundo real deseja medir. Nesse exemplo, “altura” representa o atributo que é de interesse de 

alguém para que se possa realizar a medição. Após a escolha dos atributos a serem medidos, as 

relações existentes no mundo real devem ser observadas, de modo que elas sejam mantidas no 

sistema numérico. No exemplo anterior, isso pode ser executado observando-se como o 

“tamanho” de uma pessoa se comporta quando comparado com o “tamanho” de outra pessoa. 

A partir dessa observação, é possível determinar relações empíricas tais como: “fulano” é maior 

que “beltrano”, ou “ciclano” é muito maior que “fulano”. 

As relações empíricas observadas permitem determinar a relação numérica entre 

atributos. Baseado em como os atributos se comportam e se relacionam no mundo real, números 

ou símbolos são atribuídos aos atributos das entidades. Assim, de acordo com o exemplo 

anterior, a relação numérica possibilita que valores sejam definidos para cada “tamanho”. 

Após identificar as relações empíricas e numéricas entre os atributos, é necessário 

realizar um mapeamento entre os atributos das entidades e o sistema numérico. Por exemplo, 

se “altura” será medida em polegadas, um mapeamento para o conjunto de alturas em polegadas 

deve ser definido. Se a opção for medir em centímetros, outro mapeamento é necessário. Porém, 

mesmo quando o domínio e a escala de uma medição são iguais, podem existir diferentes 

mapeamentos dependendo das convenções adotadas. Ainda de acordo com o exemplo anterior, 

quando é medida a altura de uma pessoa, deve-se permitir ou não o uso de sapatos, ou pode-se 
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medir as pessoas em pé ou sentadas. Desse modo, cada medição deve ser associada a um modelo 

que descreva como a medição mapeia as entidades e os atributos do mundo real para os 

elementos do sistema numérico. Os modelos são essenciais para entender como a medição é 

derivada assim como para que se possa interpretar o comportamento dos elementos numéricos 

quando os mesmos, após a medição, são apresentados no mundo real. 

O mapeamento de um atributo para um valor de medição pode ser realizado de diferentes 

modos, que representam diferentes escalas de medição. Para Wang (2003), escala de medição 

é uma medida métrica quantitativa que fornece unidade e alcance de medição para um 

determinado tipo de atributo de objetos. As escalas de medição são classificadas em: nominal, 

ordinal, de intervalo e de proporção (KAN, 2002). Além dessas, Fenton e Bieman (2014) e 

Haug, Olsen e Bergman (2001) reconhecem a existência da escala absoluta, todas descritas a 

seguir: 

 Escala nominal: representa o modo mais primitivo de medição e propõe classificar 

elementos em categorias, considerando um determinado atributo. Não existe entre 

as categorias uma hierarquia de ordenação. Exemplos: sexo feminino ou masculino; 

classificações baseadas em características específicas de uma pessoa (cor do cabelo). 

 Escala ordinal: refere-se às operações de medição por meio do qual as classes 

podem ser comparadas em ordem e, assim, é útil para incrementar a escala nominal 

com mais informação. Exemplos: ordem de chegada em uma corrida; categorias de 

classes sociais. 

 Escala de intervalo: adiciona, à escala ordinal, o conceito de distância e exige que 

a distância entre duas classes consecutivas seja igual. Exemplos: escala de 

temperatura Fahrenheit; escala de temperatura Celsius.  

 Escala de proporção: semelhante à escala de intervalo, porém com um ponto zero, 

representando a ausência total do atributo sendo medido. Exemplos: tempo para 

completar uma tarefa; tamanho e/ou peso de um objeto.  

 Escala absoluta: é a escala mais completa e mais restritiva. A medição para esta 

escala é realizada pela contagem simples do número de elementos em um conjunto 

de entidades. O atributo sempre toma a forma “número de ocorrências de X na 

entidade”. Exemplos: número da ocorrência de defeitos em um software; número de 

alunos em uma sala de aula.   
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2.1.3 Classificação de métricas de software 

As várias métricas existentes para medir um software podem ser categorizadas, quanto 

a sua natureza, em duas principais classes, conforme descritas a seguir: 

 Métricas orientadas a tamanho: representam medições diretas do tamanho dos 

artefatos de software associados ao processo por meio do qual o software é 

desenvolvido (VASCONCELOS, 2005). Esse tipo de métrica visa a medir o 

tamanho do software, por exemplo, sob a ótica do volume das linhas de código 

existentes. Portanto, elas são intrinsecamente ligadas à implementação e ao fator 

tecnológico. Um exemplo típico desse tipo é a métrica LoC (Lines of Code), que, a 

partir das linhas de código de determinado software, fornece um tamanho em linhas 

de código. Essas métricas são objetivas e facilmente calculadas, porém, por estarem 

vinculadas à tecnologia usada, podem levar a variações significativas quando 

comparadas a outras tecnologias. 

 Métricas orientadas a função: propõem-se a quantificar as funcionalidades 

oferecidas pelo software (VASCONCELOS, 2005). Sua principal representante é 

APF, que representa o grande marco das métricas orientadas a função, proposta por 

Albrecht (1979). Desde então, surgiram várias outras métricas orientadas a função, 

tais como: Mark II, Pontos de Caso de Uso, NESMA, COSMIC-FPP, entre outras. 

Esse tipo de métrica, quando comparado às métricas orientadas a tamanho, apresenta 

como vantagem a independência da tecnologia usada, já que medem o software sob 

a ótica dos requisitos de negócio. Além disso, métricas orientadas a função fornecem 

um tamanho independente da produtividade do software e/ou da tecnologia. 

2.2 Análise de pontos de função 

A contagem de pontos de função, como técnica para quantificar os requisitos funcionais 

do usuário de um software, foi formulada por Albrecht (1979) em seu trabalho “A New Way of 

Looking at Tools”, como resultado de um projeto na empresa IBM. Em 1986, foi criado o 

IFPUG (International Function Point User Group), uma organização sem fins lucrativos, com 

a missão de promover a gestão efetiva do desenvolvimento e da manutenção de software por 

meio do uso de APF. Além de formular um manual para contar pontos de função – o CPM, o 

IFPUG certifica profissionais para realizar essa atividade. 
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APF é uma métrica orientada a função usada para medir os requisitos funcionais do 

usuário, independentemente da forma como esses requisitos são especificados. Os requisitos 

não funcionais, embora também façam parte do processo de engenharia de software, e sejam 

especificados pelos usuários, não são medidos por APF, conforme demonstrado na figura 1. 

APF usa dois tipos de escalas de medição: a escala ordinal, para medir os requisitos funcionais 

do usuário e a escala de proporção (ver Seção 2.1.2), para determinar a influência dos requisitos 

não funcionais no tamanho medido. 

Figura 1 – Requisitos medidos por APF 

 

Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

APF considera, na medição, as funcionalidades a serem implementadas no software (ou 

já implementadas), que o usuário solicita e recebe, independentemente de linguagem de 

programação e da tecnologia usada para implementação. APF é aplicada de acordo com um 

conjunto de regras e de procedimentos definidos no CPM (IFPUG, 2010). Para contar pontos 

de função, os procedimentos apresentados na figura 2 devem ser realizados, os quais são 

descritos nas próximas seções.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Procedimento para contar pontos de função via APF 
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Fonte: IFPUG (2010) 

2.2.1 Obter documentação disponível 

O primeiro passo é obter a documentação do software a ser medido disponível no 

projeto. Essa documentação deve descrever as funcionalidades entregues ou impactadas no 

software, podendo incluir: requisitos, modelos de dados ou de objetos, diagramas de classe, 

diagramas de fluxo de dados, diagramas e especificações de casos de uso, descrições 

procedimentais, esquemas de relatórios e de telas, manuais de usuário etc. (IFPUG, 2010). 

2.2.2 Determinar escopo e fronteira da contagem 

Para determinar o escopo e as fronteiras, as atividades na figura 3 devem ser realizadas. 

Figura 3 – Procedimento para determinar o escopo e a fronteira da contagem 

 

Fonte: IFPUG, 2010 

Primeiramente, o propósito da contagem deve ser estabelecido. De acordo com o IFPUG 

(2010), “o propósito da contagem representa a razão para contar pontos de função”. Antes de 

realizar uma contagem, a necessidade exata de realizá-la deve ser definida. Organizações não 

investiriam em uma contagem sem a existência de um motivo relevante para isso. 

Em seguida, o tipo de contagem a ser realizada deve ser determinado, de acordo com 

um dos três tipos a seguir: 

 Projeto de desenvolvimento: projeto para desenvolver e fornecer a primeira versão 

de um software. 

 Projeto de melhoria: projeto para alterar um software já existente, mantendo-o 

funcional em um ambiente em alteração. 
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 Contagem de aplicação: Também chamado de baseline ou tamanho funcional 

instalado, fornece uma medida de funções atuais que o aplicativo fornece ao usuário. 

O tipo de contagem é determinado com base em seu propósito. Se o propósito da 

contagem for, por exemplo, fornecer o tamanho funcional da evolução de um software para, na 

sequência, derivar o custo ou o esforço do desenvolvimento dessa evolução, então uma 

contagem do tipo “Projeto de melhoria” deve ser usada. 

Na sequência, o escopo da contagem deve ser determinado. Segundo o IFPUG (2010), 

o escopo “define o conjunto de requisitos funcionais do usuário a ser incluído na contagem de 

pontos de função”. O escopo pode compreender todas as funcionalidades do software ou apenas 

parte delas. O propósito da contagem determina o escopo. Por exemplo, caso o propósito da 

contagem seja “definir o custo para se desenvolver um pacote de software”, então todas as 

funcionalidades a serem disponibilizadas pelo pacote devem ser consideradas. 

Por fim, a fronteira do software deve ser determinada. Segundo o IFPUG (2010), a 

fronteira “é a interface conceitual entre o software sendo medido e seus usuários”. Ela é definida 

ao estabelecer um limite lógico entre o software em questão, seus usuários e os demais 

softwares com os quais há interação.  

2.2.3 Medir funções de dados 

Uma função de dados está relacionada aos requisitos funcionais do usuário no que se 

refere a armazenar ou a referenciar dados (IFPUG, 2010). As funções de dados são responsáveis 

pela retenção persistente de dados significativos aos usuários de um software. As atividades 

ilustradas na figura 4 devem ser executadas para medir as funções de dados existentes dentro 

da fronteira do software. 

Figura 4 – Procedimento para medir as funções de dados 

 

Fonte: IFPUG, 2010 

Primeiramente, as funções de dados devem ser identificadas, por meio destas ações:  

1. Identificar todos os dados ou informações de controle reconhecidas pelo usuário, 

logicamente relacionadas no escopo da contagem. 

2. Excluir entidades não mantidas por qualquer software. 

3. Agrupar, em arquivos lógicos, entidades relacionadas dependentes. 
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4. Excluir entidades referenciadas como dados de código2. 

5. Excluir entidades que não contenham atributos exigidos pelo usuário. 

6. Remover entidades associativas que contenham atributos adicionais não exigidos 

pelo usuário e entidades associativas que contenham apenas chaves estrangeiras; 

agrupar os atributos chave estrangeira com as entidades principais. 

Assim, são consideradas funções de dados apenas entidades: reconhecidas pelo usuário 

do software (item “1”); com as quais o usuário interage por meio de funcionalidades (item “2”); 

e que não sejam resultado da implementação realizada (itens “4”, “5” e “6”). Após excluir todas 

as entidades não reconhecidas pelo usuário, as entidades restantes devem ser logicamente 

agrupadas (item “3”). Por exemplo, se determinados dados são criados ou excluídos em 

conjunto, então há uma forte indicação de que eles não existem de forma independente e, 

portanto, devem ser agrupados. As entidades devem ser agrupadas quando forem logicamente 

dependentes entre si, ou seja, quando uma não possuir significado para o negócio sem a 

ocorrência de outra entidade a ela vinculada. Por exemplo, as entidades “empregado” e 

“dependente” podem ilustrar tal situação. Se, ao se excluir um empregado, uma regra de 

negócio define que todos os dependentes a ele relacionados devem ser também excluídos, então 

“dependente” não possui significado independente para o negócio; assim, ambas entidades 

devem ser agrupadas e consideradas como uma única função de dados. 

Em seguida, as funções de dados agrupadas devem ser classificadas como: Arquivos 

Lógicos Internos (ALI) ou Arquivos de Interface Externa (AIE), de acordo com (IFPUG, 2010): 

 ALI: função de dados mantida pelo próprio software; 

 AIE: função de dados apenas referenciada (não mantida) pelo software (classificada 

como ALI para outros softwares com o qual o software sendo medido interage). 

Na sequência, a complexidade funcional de cada função de dados deve ser determinada. 

Para isso, primeiramente o número de Dados Elementares Referenciados (DER) e de Registros 

Lógicos Referenciados (RLR) para cada função de dados deve ser calculado. A tabela 1 

apresenta a complexidade das funções de dados, de acordo com o número de DERs e RLRs. 

Tabela 1 – Complexidade de funções de dados 

                                                        

 

 
2 Entidades criadas em um modelo lógico de dados para garantir a qualidade dos dados. Dados de código fornecem 

uma lista de valores válidos que um atributo descritivo pode ter. Tipicamente, os atributos de dados de código são 

código, descrição ou outros atributos “padrão” que descrevem o código; ex.: abreviação padrão, data efetiva, data 

de término, dados de trilhas de auditoria, etc. O usuário nem sempre especifica explicitamente os dados de código, 

sendo algumas vezes referenciados como lista de dados ou dados de tradução. Em outros casos, ele é identificado 
pelo desenvolvedor em resposta a um ou mais requisitos técnicos do usuário (IFPUG, 2010). 
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 1 a 19 DERs 20 a 50 DERs 50 ou mais DERs 

1 RLR Baixa Baixa Média 

2 a 5 RLRs Baixa Média Alta 

6 ou mais RLRs Média Alta Alta 

Fonte: IFPUG, 2010. 

Para calcular o número de DERs de uma função de dados, todos os atributos únicos das 

entidades agrupadas que são reconhecidos pelo usuário e não repetidos devem ser considerados 

(IFPUG, 2010). As funções de dados, por representarem um agrupamento lógico de entidades, 

tal como percebido pelo usuário, comumente contém várias entidades agrupadas em um único 

arquivo lógico. Geralmente, as entidades agrupadas dentro de uma função de dados são 

denominadas RLRs da função de dados. Segundo o IFPUG (2010), os RLRs são “um subgrupo 

de elementos de dados reconhecido pelo usuário em um ALI ou um AIE”.  

Por fim, a contribuição de cada função de dados, em termos de tamanho funcional, deve 

ser determinada com base nos dados da tabela 2, que contém o total de pontos de função a ser 

atribuído a cada nível de complexidade. 

Tabela 2 – Tamanho funcional de funções dados por grau de complexidade 

Grau de complexidade funcional 
Pontos de função 

ALI AIE 

Baixo 7 5 

Médio 10 7 

Alto 15 10 

Fonte: IFPUG, 2010. 

2.2.4 Medir funções de transação 

Uma função de transação representa a funcionalidade fornecida ao usuário para 

o processamento de dados por um software. As atividades ilustradas na figura 5 devem ser 

executadas para medir as funções de transação existentes dentro da fronteira do software. 

Figura 5 – Procedimento para medir funções de transação 

 

Fonte: IFPUG, 2010 

Primeiramente, os processos elementares do software devem ser identificados. De 

acordo com IFPUG (2010), um processo elementar “(i) é a menor unidade de atividade 

significativa para os usuários; (ii) constitui uma transação completa; (iii) é autocontido; e (iv) 
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deixa o negócio do software em um estado consistente”. Todo processo elementar é composto 

por um conjunto de lógicas de processamento, que são: “qualquer requisito especificamente 

solicitado pelo usuário para completar um processo elementar, tais como validações, algoritmos 

ou cálculos, e leitura ou manutenção de uma função de dados” (IFPUG, 2010). As lógicas de 

processamento permitem identificar os procedimentos necessários para executar um processo 

elementar. Existem 13 lógicas de processamento reconhecidas pelo CPM 4.3.1, que consideram 

as seguintes situações: validações são efetuadas; cálculos matemáticos são efetuados; valores 

equivalentes são convertidos; dados são filtrados e selecionados por critérios específicos para 

comparar vários grupos de dados; condições são analisadas para determinar quais se aplicam; 

pelo menos um ALI é atualizado; pelo menos um ALI ou um AIE é referenciado; dados ou 

informações de controle são recuperados; dados derivados são criados; o comportamento do 

software é alterado; preparação e apresentação de informações para fora da fronteira; dados ou 

informações de controle entrando pela fronteira do software são aceitos; os dados são 

reclassificados ou reorganizados (IFPUG, 2010). 

Para identificar os processos elementares, os requisitos funcionais do usuário devem ser 

observados para delimitar as menores unidades de atividades que satisfaçam as outras três 

restrições apresentadas na definição de processo elementar acima. Por exemplo, fazendo uma 

analogia com uma situação do mundo real: quando se deseja lavar um quintal, é necessário 

molhá-lo, ensaboar e esfregar o chão, enxaguá-lo e secá-lo. Quaisquer das atividades 

mencionadas acima que sejam executadas independentemente não satisfariam a tarefa “lavar o 

quintal”, sendo esta, portanto, a menor unidade possível de atividade. Apesar disso, a tarefa 

“lavar o quintal” poderia ser interpretada de modo diferente por usuários ou tipos de negócio 

diferentes; de modo que a identificação de processos elementares está, na verdade, vinculada 

ao entendimento de um determinado usuário acerca de um determinado negócio. 

Após a identificação dos Processos elementares da aplicação, devem ser classificados 

como função de transação apenas processos elementares únicos, ou seja, processos não 

duplicados entre si. Portanto, cada processo elementar identificado deve ser comparado com 

todos os outros processos elementares identificados para verificar se contém os mesmos DERs, 

Arquivos Lógicos Referenciados (ALR3) e lógicas de processamento. Caso possuam, então eles 

                                                        

 

 
3 Os ALRs são descritos oportunamente ainda nesta seção. 
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devem ser classificados como uma única função de transação; caso contrário, cada processo 

elementar deve ser classificado com uma função de transação independente.  

Cada função de transação deve então ser classificada em “Entrada Externa (EE)”, 

“Consulta Externa (CE)” ou “Saída Externa (SE)”. De acordo com IFPUG (2010): 

 EE: processa dados ou informações de controle que vêm de fora da fronteira do 

software; sua intenção primária é dar manutenção a um ou mais ALIs ou alterar o 

comportamento do software. 

 CE: envia dados ou informações de controle para fora da fronteira do software; sua 

intenção primária é apresentar informações ao usuário via recuperação de dados ou 

de informações de controle. 

 SE: envia dados ou informações de controle para fora da fronteira do software, 

incluindo um processamento adicional ao de uma CE; sua intenção primária é 

apresentar informações ao usuário via lógica de processamento que não seja apenas 

recuperação de dados ou de informações de controle. 

Na sequência, a complexidade funcional de cada função de transação deve ser 

determinada. Para isso, primeiramente o número de ALRs e DERs para cada função de 

transação deve ser calculado. As tabelas 3 e 4 apresentam as complexidades das funções de 

transação, de acordo com o número de DERs e ALRs, dependendo do tipo: EE ou CE e SE. 

Para calcular o número de DERs de uma função de transação, todos os atributos únicos 

que cruzam a fronteira do software, que são reconhecidos pelo usuário e não repetidos devem 

ser considerados (IFPUG, 2010). Para cada função de transação, funções de dados podem 

precisar ser referenciadas ou mantidas; cada entidade referenciada ou mantida durante uma 

função de transação é denominada um ALR. 

Tabela 3 – Complexidade de funções de transação do tipo EE 

 1 a 4 DERs 5 a 15 DERs 16 ou mais DERs 

0 a 1 ALRs Baixa Baixa Média 

2 ALRs Baixa Média Alta 

3 ou mais ALRs Média Alta Alta 

Fonte: IFPUG, 2010 
 

Tabela 4 – Complexidade de funções de transação dos tipos SE e CE 

 1 a 5 DERs 6 a 19 DERs 20 ou mais DERs 

0 a 1 ALRs Baixa Baixa Média 

2 a 3 ALRs Baixa Média Alta 
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4 ou mais ALRs Média Alta Alta 

Fonte: IFPUG, 2010 

Por fim, a contribuição de cada função de transação, em termos de tamanho funcional, 

deve ser determinada com base nos dados das tabelas 5 ou 6, que contém o total de pontos de 

função a ser atribuído a cada nível de complexidade, dependendo do tipo: EE e CE, ou SE. 

Tabela 5 – Tamanho funcional de funções de transação dos tipos EE e CE por grau de complexidade 

Grau de complexidade funcional Pontos de função 

Baixo 3 

Médio 4 

Alto 6 

Fonte: IFPUG, 2010 

 

Tabela 6 – Tamanho funcional de funções de transação do tipo SE por grau de complexidade 

Grau de complexidade funcional Pontos de função 

Baixo 4 

Médio 5 

Alto 7 

Fonte: IFPUG, 2010 

2.2.5 Calcular tamanho funcional 

Para o cálculo final do tamanho funcional, as seguintes fórmulas devem ser aplicadas, 

dependendo do tipo de contagem: (1) projeto de desenvolvimento; (2) projeto de aplicação; ou 

(3) projeto de melhoria (IFPUG, 2010).  

DFP = ADD + CFP, onde (1) 

 DFP (Development Functional Point) é a contagem de pontos de função do software 

de “projeto de desenvolvimento”.  

 ADD (ADDed) é o tamanho resultante da soma das funções de dados e das funções 

de transação a serem entregues ao usuário pelo projeto de desenvolvimento.  

 CFP (Conversion Functionality Point) é o tamanho resultante da soma das funções 

de dados e das funções de transação para converter dados (por exemplo: migração 

de dados de aplicações antigas para novas). 

AFP = ADD, onde (2) 
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 AFP (Application Function Point) é a contagem de pontos de função do software 

de “projeto de aplicação”. 

 ADD (ADDed) é o tamanho resultante da soma das funções de dados e das funções 

de transação sendo desenvolvidas para a primeira versão do software. 

EFP = ADD + CHGA + CFP + DEL, onde (3) 

 EFP (Enhancement Function Point) é a contagem de pontos de função do software 

de “projeto de melhoria”.  

 ADD (ADDed) é o tamanho resultante da soma das funções de dados e das funções 

de transação a serem incluídas no software pelo projeto de melhoria.  

 CHGA (CHanGed After) é o tamanho resultante da soma das funções de dados e 

das funções de transação a serem alteradas no software pelo projeto de melhoria.  

 CFP (Conversion Functionality Point) é o tamanho resultante da soma das funções 

de dados e das funções de transação para converter dados (por exemplo: migração 

de dados de aplicações antigas para novas). 

 DEL (DELeted) é o tamanho resultante da soma das funções de dados e das funções 

de transação a serem excluídas do software pelo projeto de melhoria. 

A aplicação das fórmulas apropriadas resulta em um número de pontos de função, que 

demonstra o tamanho funcional não ajustado do software, ou seja, que não considera 

qualquer influência tecnológica (IFPUG, 2010). Esse resultado pode ser opcionalmente 

ajustado considerando a influência de requisitos não funcionais no tamanho funcional. Para 

isso, o tamanho funcional calculado deve ser multiplicado por um Fator de Ajuste de Valor 

(VAF – Value Adjustment Factor), que é calculado com base em 14 Características Gerais do 

Sistema (CGS), relacionadas a: comunicação de dados; processamento distribuído; 

desempenho; configuração intensamente usada; volume de transações; entrada de dados on-

line; eficiência do usuário final; atualização on-line; processamento complexo; reusabilidade; 

facilidade de instalação; facilidade de operação; múltiplos locais; e facilidade de mudança. 

Para cada CGS, o contador deve pontuar seu Grau de Influência (DI – Degree of 

Influence) no projeto de 0 à 5, de acordo com descrições específicas descritas no CPM 4.3.1. A 

soma de todos os DIs, das 14 CGSs, leva ao o TDI (Total Degree of Influence), usado no cálculo 

do VAF, de acordo com a fórmula (4). 

VAF = (TDI * 0.01) + 0.65, onde (4) 
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 VAF (Value Adjustment Factor) é o fator que indica o ajuste a ser realizado no 

tamanho funcional do software considerando a influência de requisitos não 

funcionais. 

 TDI (Total Degree Of Influence) é o somatório dos graus de influência definido para 

cada uma das 14 CGSs. 

2.2.6 Documentar e relatar 

A contagem de pontos de função deve ser documentada considerando as seguintes 

informações, nesta ordem (IFPUG, 2010): (1) propósito e tipo da contagem; (2) escopo da 

contagem e fronteira do software; (3) data da contagem; (4) lista de todas as funções de dados 

e funções de transação consideradas, incluindo os respectivos tipos, complexidades e números 

de pontos de função atribuídos; (5) resultado da contagem; e (6) quaisquer suposições feitas e 

questões resolvidas. 

A documentação assegura a rastreabilidade do tamanho funcional encontrado ao final 

da contagem e relata possíveis premissas adotadas e suposições realizadas. Além disso, a 

documentação torna a métrica mais consistente e pode indicar possíveis melhorias a serem 

realizadas na documentação de apoio fornecida (IFPUG, 2010). 

Premissas adotadas, quando bem discriminadas, podem evidenciar possíveis erros de 

interpretação individual dos insumos disponibilizados para a contagem. Sem a correta 

documentação dessas informações, o tamanho funcional se torna apenas um número, sem 

agregar, necessariamente, informações valiosas ao processo de medição (IFPUG, 2010). 

2.3 O Modelo Conceitual Baseado em Engenharia de Requisitos 

Esta seção apresenta O Modelo Conceitual Baseado em Engenharia de Requisitos 

(MCbER), usado como base para a abordagem proposta neste projeto. O MCbER, proposto por 

Insfrán, Pastor e Wieringa (2002), inclui técnicas para especificar claramente os requisitos 

funcionais do software, por meio de uma decomposição sistemática dos requisitos a partir do 

mais alto nível até uma especificação mais detalhada. O MCbER é composto por três fases 

macros, sendo elas:  

 Modelagem de requisitos: cujo propósito é capturar de maneira precisa o que o 

usuário deseja que seja construído no software. 
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 Esquema Conceitual: cujo propósito é representar os requisitos do usuário em uma 

especificação descrevendo o que o sistema faz, como se houvesse uma tecnologia 

perfeita disponível para a implementação do sistema. 

 Modelo de execução: cujo propósito é a obtenção de uma aplicação específica em 

um ambiente de desenvolvimento de software imperativo.  

A abordagem proposta neste projeto incorporou parcialmente a fase de modelagem de 

requisitos do MCbER (apenas as técnicas i e ii). Nesta fase, são combinadas três técnicas: (i) 

Missão da Declaração do Sistema, (ii) a Árvore de Refinamento de Funções e (iii) Modelo de 

Caso de Uso, detalhadas a seguir: 

(i) Declaração da Missão do Sistema: descreve a funcionalidade necessária em um 

sistema no nível mais alto de abstração. Ela demonstra a razão pela existência do 

sistema e associa-o aos requisitos de negócios, resumindo a razão pela qual algumas 

partes interessadas no ambiente de negócios pagaria dinheiro para a aquisição do 

sistema. É constituída por uma descrição de uma frase seguida por uma descrição 

das principais responsabilidades do sistema. Opcionalmente, na Declaração da 

Missão de um Sistema pode ser indicada uma lista de atividades que o sistema não 

desempenhará (WIERINGA, 1998). 

(ii) Árvore de Refinamento de Funções: é uma técnica da Engenharia da Informação 

para a análise das funcionalidades disponibilizadas por um sistema. A Árvore de 

Refinamento de Funções é uma lista hierárquica de funções do sistema desejadas 

nas quais as funções do sistema podem ser refinados uma ou mais vezes, em 

diferentes níveis de abstração para um mesmo sistema. Todos os nós da Árvore de 

Refinamento de Funções devem se relacionar entre si para justificar a existência de 

todos seus níveis. De acordo com Wieringa (2003), os níveis superiores explicam 

por que uma função de nível inferior deve estar presente e as funções de nível 

inferior explicam o que uma função de nível superior faz para o ambiente. 

(iii) Modelo de Caso de Uso: contempla o diagrama de caso de uso para demonstrar a 

comunicação entre o ambiente (atores) e o sistema e a especificação do caso de uso 

para especificar as interações externas. 

Segundo Insfrán, Pastor e Wieringa (2002) a combinação da Declaração da Missão do 

Sistema com a Árvore de Refinamento de Funções foi proposta com o intuito de fornecer um 

bom nível de abstração para os casos de uso. A combinação das duas técnicas resultou na 
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seguinte estrutura para a Árvore de Refinamento de Funções, adaptada para a abordagem 

proposta por este projeto: 

 Raiz da Árvore: contém a declaração da “missão” do sistema, o que demanda um 

alto grau de abstração das funcionalidades do software. 

 Nós intermediários: representam “tipos de atividade” realizadas pelo software 

ou “áreas de negócio” em que o software atua; o que demanda um grau de abstração 

médio sobre como as funcionalidades do software devem ser agrupadas; 

 Nós folhas: representam “funções elementares” do software, ou seja, aquelas 

iniciadas por eventos enviados por usuários do software ou pela ocorrência de 

eventos temporais; o que demanda um baixo grau de abstração, comparado com os 

anteriores (INSFRÁN, PASTOR E WIERINGA, 2002). Uma função é classificada 

como elementar quando: iniciada por um evento enviado pelo usuário do sistema 

(ator) ou pela ocorrência de um evento temporal. (WIERINGA, 1998). 

Nesta estrutura, Insfrán, Pastor e Wieringa (2002) limitam a quantidade de níveis da 

Árvore de Refinamento de Funções, sendo representada por apenas três níveis de abstração. As 

funções representadas nos nós folhas são posteriormente detalhadas por meio da especificação 

dos casos de uso, realizadas em um template especifico proposto pelos autores. 

Artefatos gerados com o MCbER foram utilizados em abordagem desenvolvida por 

Abrahão e Insfrán (2008) para a contagem de pontos de função. Porém essa abordagem 

apresenta alguns problemas, conforme destacados na seção 2.4.3. Este projeto não irá sugerir 

melhorias para o modelo proposto por Abrahão e Insfrán (2008), embora também utilize 

artefatos gerados com o MCbER (Árvore de Refinamento de Funções) como principal insumo 

para a contagem de pontos de função.  

Existem distinções significativas entre ambas propostas no que diz respeito: aos 

mapeamentos realizados do MCbER para APF; em relação aos artefatos do MCbER 

selecionados para a contagem de pontos de função e em relação à inclusão de novas 

informações (realizadas por este projeto) para a Árvore de Refinamento de Funções. Abrahão 

e Insfrán (2008) utilizam em sua proposta artefatos como diagramas de sequência e modelo de 

caso de uso, da maneira que foram concebidos originalmente por Insfrán, Pastor e Wieringa 

(2002), os quais não são utilizados neste projeto. Embora os artefatos que compõe o MCbER 

sejam mais adequados para a contagem de pontos de função, este projeto considera que os 
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mesmos não contêm todas as informações necessárias para isso, de modo que é necessário que 

sejam adaptados. 

2.4 Trabalhos relacionados 

Esta seção apresenta trabalhos já realizados que relatam problemas relacionados ao uso 

de APF. Especificamente para o tipo de problema mais relacionado ao contexto deste projeto 

de Mestrado – ou seja, a existência de subjetividade no uso de APF. Também são apresentados 

trabalhos que apresentam propostas de melhoria para solucionar os problemas relatados por 

pesquisadores. 

Embora o objetivo deste projeto de Mestrado seja desenvolver uma abordagem 

automatizável, são apresentados trabalhos relacionados que não lidam necessariamente com 

automação, visto que eles podem também conter informações úteis para esse contexto. 

A seguir, os seguintes assuntos são apresentados: (i) problemas gerais relacionados ao 

uso de APF; (ii) melhorias propostas para diminuir a subjetividade de APF; e (iii) análise das 

melhorias propostas para diminuir a subjetividade de APF. 

2.4.1 Problemas relacionados ao uso de APF 

Para buscar os trabalhos que apresentavam problemas relacionados ao uso de APF, 

realizou-se uma revisão sistemática da literatura, cuja metodologia está apresentada no capítulo 

3. De acordo com o resultado dessa revisão sistemática, constatou-se que diferentes problemas 

vêm sendo relatados em relação ao uso de APF. A seguir, é apresentado um resumo dos 

problemas encontrados, de modo agrupado por tipo de problema: 

1) Regras que requerem interpretação individual: alguns autores consideram o uso 

de APF subjetivo, requerendo o julgamento individual por parte dos contadores, o que 

impossibilita aplicá-la de modo padronizado. Para eles, isso ocorre devido à ausência de regras 

bem definidas, claras e sistemáticas no CPM (HARPUT; KAINDL; KRAMER, 2005; 

LAVAZZA; BIANCO; CARAVAGLIA, 2008; RAO et al., 2008; UEMURA; KUSUMOTO; 

INOUE, 2001; KUSUMOTO et al., 2002; ABRAHÃO; INSFRÁN, 2008; DEL BIANCO; 

LAVAZZA; MORASCA, 2012; LAVAZZA; MORASCA; ROBIOLO, 2013). Em estudos 

anteriores, Kemerer (1993) relatou uma variação de 12% entre contadores que mediram o 
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mesmo software na mesma organização. Low e Jeffery (1990) relataram uma variação de 30% 

entre contadores da mesma organização.  

2) Aplicação tardia: Arnuphaptrairong (2013) considera que para aplicar APF, exige-

se uma alta quantidade de informações, sendo possível aplicá-la apenas quando grande parte 

dos artefatos já foi desenvolvida. Assim, a utilidade de APF seria baixa quando aplicada em 

uma fase avançada do ciclo de vida, quando não é tão importante realizar estimativas. 

3) Complexidades e números de pontos de função imprecisos: alguns autores 

relatam falhas em quantificar corretamente as funções de dados e as funções de transação. Para 

eles, o modo de estabelecer as complexidades e os números de pontos de função (conforme 

tabelas 1 a 5) não é adequado, visto que funções com variadas combinações de DERs e 

RLRs/ALRs podem receber complexidades iguais. Além disso, em determinadas situações, 

funções com DERs e ALRs/RLRs parecidos (com diferença de apenas um, por exemplo) podem 

ser classificadas com complexidades diferentes e, consequentemente, receber tamanhos 

diferentes (CHEN et al., 2010; YA-FANG et al., 2010; KRALJ et al., 2005; MARZOUGHI et 

al., 2010; RAO et al, 2011; XIA et al., 2008). 

4) Independência tecnológica: alguns autores argumentam que APF estaria 

desatualizada frente a novas tecnologias. Para Calazans et al. (2004) e Gerlec, Krajnc e Goljat 

(2010), novas tecnologias possuem particularidades específicas que deveriam ser agora 

consideradas na medição, o que não foi feito em sua definição, em 1979, pelo contexto 

tecnológico do período. Para Xia et al. (2008) e Ya-fang et al. (2010), APF não é atualmente 

apropriada para aumentar a acurácia de estimativas por ser antiga e não refletir o atual processo 

de engenharia de software, incluindo – por exemplo – a orientação a objetos. Ferreira e 

Marques-Neto (2013) destacam que data marts são exemplos de tipos de software que possuem 

características tecnológicas específicas, as quais deveriam ser consideradas na medição. 

5) CGSs desatualizadas e de difícil uso: para Bharadwaj e Nair (2009), o tamanho 

funcional ajustado não considera requisitos não funcionais importantes para o contexto atual, 

tais como: eficiência, usabilidade, manutenabilidade e portabilidade. Por outro lado, o autor 

considera que a CGS “volume de transações” não é mais aplicável ao contexto atual devido à 

evolução tecnológica, altas taxas de velocidade de internet, alta velocidade de acesso em disco 

e CPUs com processamento MHZ alto. Para Abdulah et al. (2009) as CGS não contemplam 

características para atender requisitos não funcionais focadas no contexto de segurança de 

software, como, por exemplo: criptografia, troca de dados sensíveis, e, proteção da tecnologia 

de segurança. De acordo com Matijevic et al. (2012), determinar o grau de influência de cada 
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CGS é uma tarefa difícil e, na prática, o contador não consegue identificar com facilidade esses 

valores. Considerando que um requisito não funcional pode influenciar a complexidade de um 

projeto de engenharia de software mais que um requisito funcional, esse problema deveria ser 

tratado. 

6) Aplicação lenta, cara e dependente de profissionais especialistas: alguns autores 

argumentam que APF é aplicada muito lentamente e exige profissionais especialistas, o que 

encarecem seu uso. (LAVAZZA; BIANCO; CARAVAGLIA, 2008; FRATERNALI; 

BONGIO, 2006; ADEM; KASIRUN, 2010; DEL BIANCO; LAVAZZA; MORASCA, 2012; 

LAVAZZA; MORASCA; ROBIOLO, 2013). 

7) Domínio original de software obsoleto: alguns autores argumentam que APF foi 

concebida para sistemas eletrônicos de processamento de dados (EDPS – Electronic Data 

Processing Systems), para os quais ela capturara adequadamente o tamanho funcional das 

funções de dados e das funções de transação. Porém, ela não foi bem adaptada para representar 

a complexidade de outros tipos atuais de software, tais como os embarcados e os de tempo real 

(LAVAZZA; CARAVAGLIA, 2009). 

8) Uso inconsistente de escalas de medição: Fenton e Bieman (2014) argumentam 

que APF combina inconsistentemente diferentes escalas de medição considerando a teoria de 

medição. Enquanto os graus de complexidade e a classificação de CGS estão em escala ordinal, 

a contagem de pontos de função é baseada em escala de proporção. De acordo com esses 

autores, essa combinação linear não teria sentido do ponto de vista matemático. 

2.4.2 Melhorias propostas para diminuir a subjetividade de APF 

O principal problema relatado para APF que se busca resolver com este projeto de 

Mestrado é o problema (1) - “Regras que requerem interpretação individual”, embora como 

consequência do desenvolvimento de uma abordagem automatizável, também se solucione o 

problema (6) - “Aplicação lenta, cara e dependente de profissionais especialistas”. O problema 

(1) foi escolhido visto que, este, representa um risco em potencial para a derivação de medidas 

derivadas a partir do tamanho funcional medido com APF. Medições com APF realizadas por 

profissionais diferentes, para um mesmo software e escopo, com tamanhos distintos 

comprometem o histórico de medições em uma organização, que utilize, por exemplo, diversos 

profissionais para essa atividade. Assim, esta seção apresenta um resumo das melhorias 



25 

 

propostas para tentar mitigar o problema (1). Verificou-se que as abordagens propostas se 

baseiam em dois tipos de abordagens:  

1) A associação de conceitos de APF a artefatos produzidos no ciclo de vida de 

software, tendo sido considerados os seguintes tipos de artefato para essa 

associação: diagramas UML, descrição textual, especificação VDM-SL, e Modelo 

Conceitual baseado em Engenharia de Requisitos ou; 

2) Propostas de diretrizes que decodifiquem conceitos de APF para determinadas 

tecnologias, como Data Warehouse (FERREIRA; MARQUES-NETO, 2013) e 

software web, ou para determinadas abordagens de desenvolvimento, como o 

desenvolvimento dirigido a modelos (FRATERNALI; TISI; BONGIO, 2006; 

GERLEC; KRAJNC; GOLJAT, 2010). 

A seguir, as propostas de melhoria relacionadas ao uso de artefatos produzidos durante 

o ciclo de vida do software são detalhadas: 

1) Diagramas UML: Dentre as abordagens propostas para a contagem de pontos de 

função baseados em UML, foram utilizados apenas três diagramas, sendo eles: o Diagrama de 

Caso de Uso, o Diagrama de Sequência e o Diagrama de Classes. Segundo James, Ivar e Grady 

(2004, p. 64, tradução nossa) o Diagrama de Caso de Uso é: “uma unidade coerente de 

funcionalidade, externamente visível, proporcionado por uma unidade de sistema e expressa 

por sequência de mensagens trocadas pela unidade de sistema ou um ou mais atores”. Os casos 

de usos podem representar desde o comportamento externo do sistema - e como ele se mostra 

aos usuários finais - (maior nível de abstração) até a unidades menores de um sistema, tal como 

um subsistema ou as classes individuais (menor nível de abstração) (JAMES; IVAR; GRADY, 

2004).  

Por sua vez, o Diagrama de Sequência, segundo (JAMES; IVAR; GRADY, 2004, p. 

423, tradução nossa) “demonstra a interação entre objetos distribuídos em uma sequência de 

tempo. Em particular, demonstra os objetos que participam de uma interação e a sequência de 

mensagens trocadas” em que: 

→ Objetos: “são instâncias de uma classe, que descrevem o conjunto de objetos 

que podem existir” (JAMES; IVAR; GRADY, 2004, p. 360, tradução nossa), e; 

→ Mensagens: representam “O envio de informações de um objeto (ou outra 

instância) para outro, com a expectativa de que a atividade seguirá. A mensagem 

pode ser um sinal ou a chamada de uma operação” (JAMES; IVAR; GRADY, 

2004, p. 333, tradução nossa). 
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Por fim, segundo James, Ivar e Grady (2004, p. 190, tradução nossa) o Diagrama de 

Classe é “uma representação gráfica estática que mostra uma coleção de elementos [...] tais 

como classes, tipos, seus conteúdos e relacionamentos”. Segundo James, Ivar e Grady (2004, 

p. 185, tradução nossa) classe é definida como 

O descritor de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos 

atributos, operações, métodos, relacionamentos e comportamento. [...] 

representa um conceito dentro do sistema sendo modelado. 

Dependendo do tipo de modelo, o conceito pode ser do mundo real 

(para um modelo de análise), ou ele também pode conter algoritmos e 

conceitos de implementação computacionais (para um modelo de 

projeto). 

Os quadros 1 e 2 resumem as associações encontradas entre conceitos de APF e 

elementos de Diagramas UML, de acordo com diferentes propostas. Como exemplo de 

mapeamento, Chamundeswari e Babu (2008) e Harput; Kaindl e Kramer (2005) definiram que, 

obrigatoriamente, classe, em um Diagrama de Classes, deve representar automaticamente um 

ALI. 

2) Descrição textual de requisitos funcionais: Choi, Park e Sugumaran (2006) 

propuseram extrair requisitos textuais com base na técnica de Elicitação de Requisitos Baseados 

em Cenários e Objetivos (ERBCO), proposta originalmente por Kim, Park, Sugumaran (2004). 

ERBCO apresenta uma atividade complementar de levantamento de requisitos, que se baseia 

na Análise Dirigida a Caso de Uso (UCDA), com o objetivo de solucionar um dos principais 

problemas da UCDA: falta de apoio para um processo sistemático de elicitação de requisitos 

resultando muitas vezes em um conjunto “ad-hoc” de
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Quadro 1 – Resumo dos mapeamentos propostos entre APF e Diagramas UML (Parte I) 

Conceito  Rao, Nagaraj e Ahuja (2008) Harput, Kaindl e Kramer (2005) 

Fronteira D. de Casos de Uso: definida entre ator e sistema [não mapeado] 

Função de 

dados 

D. de Sequência: elementos não atores que trocam mensagens 

são candidatos a função de dados 

D. de Classes: classes únicas, classes em uma hierarquia de 

generalização, e classes em uma agregação podem ser mapeadas 

como um único ALI ou AIE 

ALI 
D. de Classes: funções de dados com operações de troca de 

atributos de outros elementos 

D. de Classes: classes ou grupos de classes no modelo de 

informações 

AIE [não mapeado] 
D. de Classes: algumas classes ou grupos de classes no modelo 

de domínio, exceto às já mapeadas como ALI 

Função de 

transação 
D. de Sequência: todas mensagens trocadas nos diagramas 

D. de Casos de Uso: todos os casos de uso, incluindo suas pré-

condições e suas pós-condições 

D. de Sequência: todas mensagem nos diagramas, incluindo seus 

“retornos” 

EE 
D. de Sequência: mensagens enviadas de um ator para uma 

função de dados 
[não mapeado] 

SE 

D. de Sequência: mensagens enviadas de uma função de 

dados para um ator, que retorna mensagens ou contém uma 

combinação de EE e CE 

[não mapeado] 

CE 
D. de Sequência: mensagens enviadas de uma função de 

dados para um ator 
[não mapeado] 

Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 
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Quadro 2 – Resumo dos mapeamentos propostos entre APF e Diagramas UML (Parte II) 

Conceito Uemura, Kusumoto e Inoue (2001) Chamundeswari e Babu (2008)  

Fronteira 
D. de Sequência: definida pelo tipo de elemento que aparece no 

diagrama (atores estão fora da fronteira; outras entidade, dentro) 

D. de Classes: definida a partir de um conjunto de classes 

que executa diferentes funcionalidades do software 

Função de 

dados 

D. de Sequência: elementos que possuem atributos e trocam dados 

com entidade não atores 
D. de Classes: todas as classes do diagrama 

ALI 
D. de Sequência: elementos que possuem atributos alterados pelas 

operações de outros elementos 
D. de Classes: todas as classes dentro da fronteira 

AIE 
D. de Sequência: elementos que não possuem atributos alterados 

pelas operações de outros elementos 

D. de Classes: classes dentro da fronteira externa (ou seja, 

um conjunto de classes referenciadas pelo software) 

Função de 

transação 

D. de Sequência: sequências de mensagem disparadas por um 

elemento do tipo ator  

D. de Classes: todos métodos que ativam uma determinada 

operação 

EE 
D. de Sequência: elemento do tipo ator envia uma mensagem com 

argumentos a uma função de dados 
D. de Classes: métodos da classe 

SE 
D. de Sequência: uma função de dados envia uma mensagem para 

um elemento do tipo ator, e os argumentos da mensagem são 

diferentes dos dados existentes na função de dados 

[não mapeado] 

CE 

D. de Sequência: uma função de dados envia uma mensagem para 

um elemento do tipo ator, e os argumentos da mensagem são os 

mesmos dados existentes na função de dados 

[não mapeado] 

Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014
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casos de uso gerados sem uma lógica explicita (KIM, PARK, SUGUMARAN, 2004). ERBCO 

(assim como o MCbER) propõe o desenvolvimento de níveis de abstração distintos para os 

casos de uso, sendo eles: nível de negócio (NN), nível de serviço (NS), nível de interação (NI) 

e nível interno (NIN). O NN identifica o propósito do sistema como um todo (ex: Melhorar os 

serviços disponibilizados para os clientes bancários); NS identifica os serviços que um sistema 

deve disponibilizar a uma organização (ex: Retirar dinheiro); NI foca nas interações entre o 

sistema e seus agentes (ex: Retirar dinheiro do ATM") e o NIN descreve as necessidades do 

sistema para realizar as interações selecionadas no nível de interação. A todos os níveis são 

associados objetivos, definidos como: “algo sobre qual o stakeholder espera alcançar no futuro” 

e cenários: “um possível comportamento limitado a um conjunto de interações intencionais que 

ocorrem entre vários agentes”. Para cada cenário, Kim, Park e Sugumaran (2004) definiram um 

conjunto de regras, descrevendo como os cenários deveriam ser especificados (ex: (O cliente) 

Agente + (deposita) Verbo + (dinheiro) Alvo + (no ATM) Direção). De acordo com a proposta 

de Choi, Park e Sugumaran (2006), funções de dados e transação devem ser identificadas no 

nível de interação, sendo que: o “objetivo” representa uma função de transação e cada “alvo” 

uma função de dados. Essa proposta foi implementada em uma ferramenta por Adem e Kasirun 

(2010), que também compararam, via um experimento, as medições obtidas por essa abordagem 

com as obtidas com APF original. O experimento realizado, que considerou a medição de um 

único software, apresentou uma variação de apenas 2,35% do resultado produzido pela 

abordagem de Choi, Park e Sugumaran (2006) em relação a APF original. 

3) Especificação VDM-SL: Miyawaki, Iijima e Ho (2008) propuseram contar pontos 

de função com base em especificações VDM-SL (Vienna Development Method-Specification 

Language). A especificação VDM-SL é uma linguagem de especificação formal utilizada 

apenas para modelar, analisar e desenvolver sequencialmente um software (FITZGEALD, 

2009). Um modelo VDM-SL é basicamente constituído por Tipos de Dados: para refletir como 

as estruturas de solução de problemas da informação; Invariantes que expressam propriedades 

que não deve mudar ao longo do tempo; Funções / Operações através do qual os dados são 

acessados e manipulados; Pré-Condições que representam uma instrução, ou um conjunto de 

declarações, descrevendo uma condição que deve ser verdade quando a operação é chamada. A 

operação não é garantida para executar como deveria se não satisfeitas as condições prévias; e 

Pós-Condições que representam uma instrução, ou um conjunto de declarações, que serão 

verdadeiras quando a operação foi concluída (FITZGEALD, 2009).  Miyawaki, Iijima e Ho 

(2008) propuseram um mapeamento entre conceitos de VDM-SL e componentes funcionais do 

IFPUG por meio de uma notação matemática. O mapeamento proposto foi implementado em 
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uma ferramenta e avaliado experimentalmente em um estudo de caso, que mostrou que a 

abordagem possui problemas para identificar corretamente os tipos SE e CE de função de 

transação e entre DERs e ALRs. 

4) Modelo Conceitual baseado em Engenharia de Requisitos: Abrahão e Insfrán 

(2008) propuseram usar como base para a contagem de pontos de função os artefatos de 

“Diagrama de Caso de Uso” e “Diagrama de Sequência” utilizados na abordagem MCbER (ver 

seção 2.3). O Diagrama de Sequência utilizado continha os seguintes estereótipos: «signal» que 

representa mensagens trocadas entre o ator e o software; «service» que representa mensagens 

para atualizar o estado dos objetos; «query» que representa mensagens para consultar o estado 

do objeto; «select» que representa mensagens para selecionar as instâncias das classes de 

servidor; «service/new» que representam a criação de uma instância de uma classe alvo; 

«service/update» que representam a alteração do estado de uma instância de uma classe alvo; 

«service/destroy» que representam a destruição de um objeto de uma classe alvo e «connect» 

que representam interações utilizadas para estabelecer uma relação estrutural entre objetos e 

interações. O quadro 3 apresenta o mapeamento proposto por Abrahão e Insfrán (2008) entre 

conceitos de APF e estereótipos do Diagrama de Sequência. 

Quadro 3 – Mapeamento de conceitos de APF para o MCbER 

Conceito Abrahão e Insfrán (2008) 

Fronteira Uma linha imaginária traçada no Diagrama de Caso de Uso 

Escopo Todos os casos de uso do Diagrama de Casos de Uso 

Função de dados [Não se aplica] 

ALI Representa uma entidade classe 

AIE Representa uma entidade classe que está fora do software, mas é 

referenciada por ele 

Função de transação [Não se aplica] 

EE Representa uma mensagem do tipo «signal», com um valor de entrada, 

ou uma mensagem dos tipos «service/destroy», «service/update», 

«service/new», «connect» 

SE Representa uma mensagem do tipo «query» com uma mensagem do 

tipo «signal», ou uma mensagem do tipo «query» com processamento 

adicional. 

CE Representa uma mensagem do tipo «query» 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

2.4.3 Análise das melhorias propostas para diminuir a subjetividade de APF 

As maiorias dos autores estudados argumentam que, na prática, contar pontos de função 

requer interpretações individuais por parte dos contadores. E a maioria das abordagens 

encontradas para mitigar esse problema usa artefatos de modelagem de software para tornar a 
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medição mais sistemática via mapeamento entre conceitos de APF e elementos desses artefatos. 

Tais mapeamentos visam a evitar medições imprecisas devido à subjetividade de APF, visto 

que os contadores passam a possuir um direcionamento padronizado para definir ou encontrar 

as informações necessárias para contar pontos de função. Assim, interpretações individuais se 

tornam procedimentos repetíveis e consistentes. Além disso, os mapeamentos propostos, por 

serem sistemáticos, podem apoiar a automação do processo de medição. 

O gráfico 1 detalha a proporção de tipos de artefato de modelagem de software usados 

nos mapeamentos propostos, sendo os Diagramas UML a maior parte (73%). A proporção é 

calculada em relação ao número total de oito propostas identificadas. Essa predominância do 

uso de Diagramas UML pode ser explicada por: (i) eles potencialmente possuírem mais 

elementos adequados para representar informações necessárias para contar pontos de função; 

ou (ii) serem mais conhecidos e usados no ambiente corporativo, o qual é o principal alvo de 

APF. 

Gráfico 1 – Distribuição dos tipos de artefato de modelagem usados para diminuir subjetividade de APF 

 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

A seguir, é apresentada uma análise de lacunas identificadas para cada um dos quatro 

principais tipos de artefato de modelagem de software usados nos mapeamentos propostos: 

1) Diagramas UML: O uso de diagramas UML para a contagem de pontos de função 

foi empregada por grande parte das abordagens analisadas, porém, o uso destes apresentam 

limitações quando utilizados para a contagem de pontos de função. Os diferentes níveis de 

abstração possíveis para a representação de um caso de uso (ver seção 2.4.2) dificultam o 

estabelecimento de regras de conversão para conceitos de APF a partir de um Diagrama de Caso 

de Uso, de modo que, não se pode definir que um caso de uso representa uma função de 

transação sem garantir que os casos de usos foram representados em um nível de abstração ideal 

para a contagem. (Considera-se um nível de abstração ideal para a contagem de pontos de 

função quando os mesmos: representam a menor unidade de significativa para os usuários; 
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constituem uma transação completa; são autocontidos e deixam o negócio do software em um 

estado consistente). Propostas como o de Choi, Park e Sugumaran (2006) e Abrahão e Insfrán 

(2008) tentaram contornar este problema, por meio de técnicas que definiam níveis de abstração 

para casos de uso. Além disso, o Diagrama de Caso de Uso não contém todas informações 

necessárias para a contagem de pontos de função. Para Lavazza, Bianco, Caravaglia (2008) os 

Diagramas de Caso de Uso (quando utilizados individualmente para a contagem) apresentam 

limitações como, por exemplo, a dificuldade de distinguir AIEs de dispositivos externos ou 

identificar os ALIs, visto que tais informações não são representadas.  Outro problema em 

relação aos casos de uso é que a sua especificação é realizada em linguagem natural, de modo 

não sistemático, o que dificulta a automatização a partir destes artefatos. 

O Diagrama de Sequência também não é representado em um nível de abstração ideal 

para a contagem de pontos de função, visto que são desenvolvidos a partir de casos de uso. Eles 

representam informações mais especificas (menor nível de abstração) a respeito da interação 

entre objetos (ver seção 2.4.2). Este artefato também não contém todas as informações 

necessárias para a contagem de pontos de função como, por exemplo, informações em relação 

a DERs, ALRs/RLRs e lógicas de processamento das funcionalidades. Os mesmos problemas 

em relação ao nível de abstração e a falta de informações para a contagem são observados para 

os Diagramas de Classes.  

Mesmo a utilização dos três Diagramas em conjunto não seria suficiente para 

contemplar todas as informações necessárias para aplicação da técnica de APF. É requerido 

para a contagem de pontos de função que, estejam disponíveis informações específicas para a 

contagem de pontos de função sobre um sistema sobre: se a descrição se o processo possui 

mensagens, quais campos cruzam a fronteira da aplicação durante um processo elementar, quais 

são as lógicas de processamento deste processo (alteram o comportamento do sistema, mantém 

ALIs, etc.). Todas essas informações não estão disponíveis em nenhum dos três diagramas 

juntos, de modo que, a aplicação da APF em diagramas UML sem a incorporação de 

informações adicionais, demandaria consequentemente, na necessidade de simplificar a 

aplicação da técnica. 

Especificamente em relação às propostas apresentadas neste Capítulo para a medição de 

APF a partir de diagramas de UML, observaram-se os seguintes problemas: (a) Ausência de 

padronização entre as propostas em relação às quais diagramas são mais adequados para a 

realização da medição de pontos de função; (b) Ausência de padronização de regras para as 

propostas que se baseiam no(s) mesmo(s) diagrama UML; (c) Ausência de todas as informações 

necessárias para a contagem de pontos de função; (d) Identificação imprecisa de constituintes 
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de APF (como funções de dados ou de transação) baseados nos diagramas selecionados e (e) 

Simplificação da técnica de APF original.  

Nota-se para o item (a) que, embora existam semelhanças entre as abordagens que usam 

Diagramas UML, verifica-se que não há um entendimento comum sobre quais Diagramas UML 

e quais de seus elementos são mais adequados para esse fim (ver Quadros 1 e 2). Por exemplo, 

para identificar um mesmo tipo de informação tal como “Funções de Dados”, Rao; Nagaraj; 

Ahuja (2008) e Uemura; Kusumoto; Inoue (2001) propõe o uso de Diagrama de Sequência, 

enquanto que Chamundeswari e Babu (2008) e Harput; Kaindl; Kramer (2005) propõe o uso de 

Diagrama de Classes. Por um lado, o uso de diagramas diferentes poderia beneficiar 

organizações que já usam apenas um desses diagramas em vez dos outros, e assim poderiam 

optar pela abordagem que mais bem lhes atende. Porém, por outro lado, isso pode indicar uma 

potencial falta de entendimento comum, por parte dos pesquisadores proponentes, em relação 

aos conceitos corretos de APF. 

Nota-se para o item (b) que um exemplo de divergência existente em relação ao uso de 

um mesmo diagrama ocorre ao considerar que enquanto Chamundeswari e Babu (2008) e 

Harput; Kaindl; Kramer (2005) propõem que as funções de dados sejam representadas pelas 

classes do Diagrama de Classes, para Uemura; Kusumoto; Inoue (2001) não existe uma relação 

direta entre classes e funções de dados. Similarmente ao exemplo anterior, esse tipo de falta de 

padronização dos elementos usados para um mesmo Diagrama UML pode indicar uma 

potencial falta de entendimento comum, por parte dos pesquisadores proponentes, em relação 

aos conceitos corretos de APF. 

Em relação ao item (c) Lavazza; Bianco; Garavaglia (2008) destacam que as propostas 

de medição de pontos de função a partir de diagramas UML possuem a desvantagem de serem 

métodos “a posteriori”, uma vez se baseiam em diagramas UML elaborados sem que se tenha 

a APF em mente. Segundo Iorio (2004) as empresas privadas - que tem interessem em definir 

diretrizes para a contagem de pontos de função a partir de artefatos UML – não tentam mudar 

a natureza dos diagramas de UML. Pelo contrário, ao se realizar a contagem a partir de um 

artefato UML, é solicitado ao contador de pontos de função cumprir com os princípios dos 

diagramas de UML e buscar informações adicionais necessárias para a contagem de pontos de 

função em documentações adicionais ou por meio de entrevistas. Para Lavazza; Bianco; 

Garavaglia (2008) a ausência de todas as informações necessárias para a contagem de pontos 

de função leva a não garantia da exatidão e da integridade dos modelos UML em relação à APF.  

 Em relação ao item (d), verificou-se que muitas abordagens utilizaram o diagrama de 

sequência, baseando-se nas mensagens trocadas entre os objetos, tanto para a identificação de 
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funções de dados (RAO, NAGARAJ E AHUJA, 2008; UEMURA, KUSUMOTO E INOUE, 

2001) como para a identificação de funções de transação (RAO, NAGARAJ E AHUJA, 2008; 

UEMURA, KUSUMOTO E INOUE, 2001; HARPUT, KAINDL E KRAMER, 2005). 

Conforme destacado na seção 2.4.2, as mensagens representam apenas a troca de informações 

entre objetos. Uma sequência de mensagens em um diagrama de sequências pode, 

coincidentemente, caracteriza um processo elementar.  Porém, não existe uma relação direta de 

que toda sequência de mensagem caracterize um processo elementar. 

 Em relação ao item (e) verificou-se que, dentre as abordagens propostas, nenhuma 

propunha a aplicação de todos os passos requeridos pela técnica de APF para a contagem de 

pontos de função. 

2) ERBCO: A ERBCO combina diagramas de casos de uso com cenários e objetivos, 

de modo a definir níveis de abstração possíveis para os mesmos e, por este motivo, apresenta 

uma vantagem em relação a diagramas da UML (ver tópico 1). Porém, devido à existência de 

quatro níveis de abstração, verifica-se que a possibilidade de um processo elementar ser 

representado no NS ou em um NI devido a existência de estruturas de generalização (ex: A 

funcionalidade genérica “Visualizar informações” é mapeada no NS e conectada com as 

funcionalidades de “Visualizar Informações de agendamento” e “Visualizar Informações de 

Serviço” no nível de interação, sendo as duas últimas equivalentes a processos elementares). 

Desta maneira, a possibilidade de processos elementares estarem representados em dois níveis 

de abstração dificultaria a automatização da contagem a partir deste, sendo necessário, o 

desenvolvimento de regras adicionais para identificar em quais casos os processos elementares 

estavam representados no NS ou no NI. 

Além disso, ERBCO não contém todas as informações necessárias para a contagem de 

pontos de função, tornando necessário o levantamento adicional de informações por parte do 

responsável pela contagem de pontos de função. Informações em relação as lógicas de 

processamento executadas por cada funcionalidade, por exemplo, embora possam estar descrita 

nos cenários, não são obrigatórias ou realizadas de modo sistemático. Informações necessárias 

para a contagem de funções de dados, por exemplo, não estão presentes no ERBCO. 

Três tipos de problemas foram detectados com a abordagem de Choi, Park e Sugumaran 

(2006): (i) utilização apenas do NI para identificação de funções de transação; (ii) classificação 

das funções de transação baseadas em uma lista de palavras pré-definidas; (iii) simplificação 

da técnica de APF original. Em relação a (i) ressalta-se que a abordagem proposta não previu 

regras para englobar possíveis processos elementares especificados também no NS. Além disso, 

ao considerar que os processos elementares estão representados apenas no NI algumas funções 
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representadas nesse nível são consideradas como processos elementares indevidamente. Em 

relação a (ii) a classificação dos processos elementares é simplista ao propor que funções de 

transação devem ser classificados apenas baseada em uma lista de palavras pré-definidas. Caso 

o usuário especifique uma palavra não presenta na lista, a abordagem não conseguirá identificar 

os tipos de função de transação. Para (iii) verificou-se que a abordagem proposta não 

considerava todos os passos previstos pela técnica de APF para a contagem de pontos de função.  

3) VDM-SL: Assim como os demais artefatos analisados, a especificação VDM-SL 

não prevê um nível de abstração ideal para a representação de funcionalidades que serão 

desempenhadas pelo sistema, tal como exigido pela APF (ver seção 2.2.4), de modo que, fica a 

cargo do responsável por esta atividade, definir as funções a serem representadas na 

especificação.  Além disso, o artefato não fornece todas as informações necessárias para a 

contagem. Por este motivo, a simples utilização da especificação não é ideal para a contagem 

de pontos de função sem que exista a incorporação de informações adicionais. Informações 

sobre: lógicas de processamento executadas pela funcionalidade (exemplo: alteração do 

comportamento do sistema) ou sobre quais DERs atravessam a fronteira da aplicação não 

podem ser obtidos a partir deste artefato.  

Quatro tipos de problemas (i, ii, iii e iv) foram detectados experimentalmente com a 

abordagem de Miyawaki, Iijima e Ho (2008): (i) classificações incorretas de funções de 

transação; (ii) menor atribuição de DERs quando comparada a APF original, (iii) maior 

atribuição de ALRs quando comparada a APF original; (iv) funções de transação classificadas 

de dois modos distintos (como EE e SE, por exemplo) e (v) Simplificação da técnica de APF 

original. De acordo com os autores, isso ocorre por que: (i) a abordagem não incorpora todas 

as lógicas de processamento previstas pela APF original, impossibilitando que as classificações 

de funções de transação (baseadas nas lógicas de processamento e intenções primárias) possam 

ser realizadas adequadamente; (ii) a abordagem identifica a quantidade de DERs apenas por 

meio da assinatura dos métodos especificados na linguagem VDM-SL, não sendo levado em 

conta possíveis atributos reconhecidos pelo usuário que atravessam a fronteira da aplicação 

durante a execução de uma função de transação, (iii) a abordagem usa um tipo de artefato 

elaborado sob o ponto de vista de implementadores de software em vez de analistas de negócio 

ou analistas de requisitos; (iv) as decisões subjetivas necessárias para a determinação precisa 

do tipo de função de transação não são refletidas no tipo de artefato usado. Para (v) verificou-

se que a abordagem proposta não considerava todos os passos previstos pela técnica de APF 

para a contagem de pontos de função. 
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4) MCbER: Conforme apresentado na seção 2.3, o MCbER consiste em um conjunto 

de técnicas que visa, dentre outras coisas, estabelecer um nível de abstração padrão para a 

especificação dos casos de uso. Por este motivo, esta abordagem é mais adequada para a 

contagem de pontos de função quando comparadas a artefatos UML porque atua em um dos 

principais problemas destacados para diagramas de caso de uso: em uma definição mais precisa 

do nível de abstração que o caso de uso deve ser determinado. Além disso, o MCbER apresenta 

outra vantagem em relação a UML, a existência de um template para a especificação de caso 

de uso que potencializa a possibilidade de automatização.  

 Por outro lado, assim como destacado para os demais artefatos analisados, o MCbER 

não contém todas as informações necessárias para a contagem de pontos de função, tornando 

necessária o levantamento adicional de informações por parte do responsável pela contagem de 

pontos de função. Informações em relação as lógicas de processamento executadas por cada 

funcionalidade, por exemplo, embora possam estar descrita na especificação de caso, não são 

obrigatórias ou realizadas de modo sistemático. 

Três problemas foram identificados em relação a abordagem proposta por Abrahão e 

Insfrán (2008): (i) a abordagem considera que cada mensagem do diagrama de sequência 

equivale a um processo elementar (ii) classifica funções de dados e transação a partir dos 

estereótipos do diagrama de sequência; (iii) simplificação da técnica de APF original. Os 

problemas destacados ocorrem por que: (i) não é ideal considerar que cada mensagem do 

diagrama de caso de uso representa um processo elementar visto que a mensagem de um 

diagrama de sequência, por definição, não atende aos critérios necessários para ser classificada 

como um processo elementar (ver seção 2.4.2); (ii) a abordagem simplifica demasiadamente os 

conceitos de função de transação ao restringir a classificação das funções de transação aos 

estereótipos previstos no digrama de sequência e (iii) verificou-se que a abordagem proposta 

não considerava todos os passos previstos pela técnica de APF para a contagem de pontos de 

função.  

Uma análise complementar foi realizada em relação à completude das abordagens de 

melhoria propostas considerando a cobertura de passos de APF. Os quadros 4 e 5 apresentam o 

resultado da análise na forma de um comparativo entre as abordagens. Apenas os principais 

passos de APF, ou seja, aqueles necessários para contar funções de dados e funções de 

transação, foram considerados. Para cada item avaliado de APF, havia três resultados possíveis 

para cada abordagem: “sim”, “não” ou “parcialmente”. A pontuação final para cada abordagem 

foi determinada baseada no número de: “sim” (1,0 ponto cada); “não” (0,5 ponto cada) e 

“parcialmente” (0 ponto cada) com exceção dos passos 1, 2, 4, 6 e 7 dos quadros 4 e 5  que não 
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foram somados ao total para evitar dupla valoração. As tabelas 7 e 8 apresenta o resumo final 

da pontuação obtida para cada uma das abordagens comparadas. 

A abordagem proposta por Harput, Kaindl e Kramer (2005) apresentou os melhores 

resultados comparativamente, com uma cobertura de 45% do total de passos de APF 

considerados na análise. Em segundo lugar, a abordagem proposta por Fraternali e Bongio 

(2006) apresentou 36% de cobertura. Na sequência, as demais abordagens apresentaram 

coberturas que variam de 32% a 11%. Na média geral, as nove abordagens comparadas 

apresentaram uma cobertura de 23%. Esses números evidenciam que, em geral, as propostas de 

melhoria identificadas apresentam muitas simplificações em relação às regras originais de APF. 

Se, por um lado, essas abordagens podem contribuir para diminuir as variações de contagens 

entre diferentes especialistas, por outro, elas alcançam esse benefício usando a estratégia nociva 

de simplificar as regras de APF. Se por um lado essas abordagens possibilitam, possivelmente, 

uma menor variação entre diferentes contadores, por outro apresentam grande potencial de 

variação em relação a APF original.
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Quadro 4 – Pontuações atribuídas às abordagens de melhoria em relação à cobertura de APF (Parte I)  

 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 
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Quadro 5 – Pontuações atribuídas às abordagens de melhoria em relação à cobertura de APF (Parte II)  

 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014
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Tabela 7 – Resumo da pontuação atribuída às abordagens de melhoria em relação à cobertura de APF (Parte I) 

 Rao, Nagaraj 

e Ahuja 

(2008) 

Chamundeswari 

e Babu (2008) 

Harput, Kaindl 

e Kramer 

(2005) 

Uemura, 

Kusumoto 

Inoue (2001) 

Funções de transação 2,00 2,50 5,50 2,00 

Funções de dados 0,50 3,00 4,50 1,00 

Pontuação geral 2,50 5,50 10,00 3,00 

Percentual atendido 11% 25% 45% 14% 

Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

 

Tabela 8 – Resumo da pontuação atribuída às abordagens de melhoria em relação à cobertura de APF (Parte II) 

  
Abrahão e 

Insfrán (2008) 

Miyawaki, Lijima 

e Ho (2008) 

Choi, Park e 

Sugumaran 

(2006) 

Fraternalie 

Bongio (2006) 

Funções de transação 3,00 3,00 7,00 5,00 

Funções de dados 1,00 1,00 1,00 3,00 

Pontuação geral 4,00 4,00 8,00 8,00 

Percentual atendido 18% 18% 36% 36% 

Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

Assim, as simplificações propostas por essas abordagens acabam desfavorecendo suas 

adoções por organizações que já usam APF original visto que não há garantias de que seus 

resultados sejam válidos, embora possam ser confiáveis. Consequentemente, os resultados 

produzidos por um dessas abordagens propostas para essas organizações seriam confiáveis 

entre seus diferentes contadores, produzindo resultados padronizados, mas não seriam válidos 

para comparação com outras organizações que usam APF original. 

Nenhuma das abordagens, por exemplo, prevê um passo para a exclusão de entidades 

classificadas como “dados de código” durante a identificação de funções de dados. As entidades 

do tipo dados de código devem ser excluídas da contagem de pontos de funções, conforme 

previsto pela técnica de APF original por representarem detalhes de implementação. Segundo 

o IFPUG (2010), dados de código costumam representar 50% do total de entidades de um 

modelo de dados na 3ª Forma Normal. A não exclusão destes pode inflar o tamanho das funções 

de dados e, consequentemente, de outras medidas derivadas. 

 

 

 

 



41 

 

 

 

3 Metodologia 

Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa do tipo “design science” que tem como 

propósito solucionar necessidades do negócio construindo soluções para problemas 

identificados, tendo como base o respaldo científico como base para a proposição de soluções 

(HEVNER et al., 2004). Este tipo de pesquisa tem como objetivo resolver problemas práticos, 

estabelecendo uma ponte entre ação prática e ciência. Neste tipo de pesquisa os problemas 

identificados são solucionados pela própria pesquisa, sem que seja realizada uma análise 

descritiva extensa do problema sem que se proponham melhorias para este. (HEVNER et al., 

2004). Como consequência, esse tipo de pesquisa é adequado a esse trabalho, pois objetiva-se 

solucionar o problema da definição de uma abordagem padronizada para a contagem de Análise 

de Pontos de Função de modo a prover contagens com mais consistência. 

Para realizar este projeto de Mestrado, as seguintes etapas estão previstas na 

metodologia: estudo inicial exploratório; estudo sistemático do estado da arte; refinamento dos 

objetivos buscados; projeto e desenvolvimento da abordagem proposta; prototipação de 

ferramenta; experimentação e avaliação dos resultados obtidos. 

Primeiramente, uma análise exploratória considerando o contexto deste projeto de 

Mestrado foi realizada por meio de revisão de livros e artigos científicos, e de reuniões com o 

professor orientador. A fundamentação teórica deste estudo compreendeu: conceitos básicos de 

métricas e medição; técnica Análise de Pontos de Função (APF); e técnica Árvore de 

Refinamento de Funções. Essa fundamentação pode ser refinada no decorrer do 

desenvolvimento do projeto. 

Uma revisão sistemática da literatura também já foi realizada, no segundo semestre de 2013, 

cujo objetivo principal foi investigar outros trabalhos com escopo similar ao deste projeto de 

Mestrado. Com isso, pode-se compreender as principais críticas apresentadas a APF e as 

principais abordagens propostas para sua melhoria. Além disso, pode-se verificar as lacunas 

ainda existentes no contexto avaliado. Esse tipo de pesquisa é rigoroso e indicado para capturar 

estudos primários e secundários sobre determinado assunto de interesse (KITCHENHAM, 

2004). No planejamento da revisão, elaborou-se um protocolo de pesquisa, que organiza e 

possibilita a reprodução dos passos (BIOLCHINI; MIAN; NATALI , 2005). Baseado nesse 

protocolo, foram criadas strings de busca nas línguas inglesa e portuguesa, buscando cercar o 

tema em estudo com o máximo possível de termos. As strings foram adaptadas e aplicadas na 

biblioteca digital online Scopus, ACM Digital Library, IEEEXplore, e Science Direct que 
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indexa diversas bases de dados. A revisão considerou trabalhos publicados a partir de 1999, ano 

de lançamento da versão 4.1 do Manual de Práticas de Contagem (CPM) (versão 4.1). A versão 

4.1 do CPM é considerada a versão estável mais recente, uma vez que não houve alteração de 

regras nas versões posteriores (4.1.1; 4.2; 4.2.1; 4.3 e 4.3.1). Os trabalhos retornados por meio 

da aplicação das strings de busca tiveram suas referências para trabalhos relacionados também 

consultados. A busca foi realizada em duas iterações. Na primeira iteração, foram selecionados 

os resultados que mais se aproximaram do objetivo da RSL. Para isso, houve a leitura cuidadosa 

dos títulos dos artigos. Em caso de dúvidas referentes à aplicabilidade de artigos para esta RSL, 

houve também a leitura dos resumos. Nessa primeira iteração, foram selecionados 44 artigos. 

Na segunda iteração, os artigos foram lidos integralmente para determinar se os estudos 

selecionados, na primeira iteração, estavam, de fato, em consonância com os objetivos definidos 

para esta LSR. Como resultado final, foram selecionados 12 artigos. Como resultado, um artigo 

científico foi elaborado e submetido ao periódico IEEE Transactions on Engineering 

Management. O artigo está apresentado no Apêndice A deste documento e seus principais 

resultados estão apresentados na seção 2.4.  

Após a submissão do artigo e refinamento dos objetivos do projeto de mestrado, foi 

necessária a realização de uma nova RSL, com alguns critérios de exclusão modificados para 

estarem aderentes aos objetivos da pesquisa. A nova RSL foi realizada de acordo com os 

procedimentos descritos acima durante a primeira RSL, porém com resultados distintos: Na 

primeira iteração foram selecionados 62 artigos analisados e como resultado final restaram 11 

artigos finais. Após o exame de qualificação, pretende-se reaplicar o protocolo para o ano de 

2014. 

Na sequência, tendo como base a análise dos trabalhos relacionados e as lacunas 

identificadas para o problema em questão, houve o refinamento dos objetivos buscados com 

este projeto de Mestrado e iniciou-se o projeto e o desenvolvimento da abordagem proposta. O 

capítulo 4 deste documento apresenta a versão preliminar da abordagem sendo proposta. 

Basicamente, as lacunas encontradas indicaram a ausência de abordagens que fossem efetivas 

em melhorar a confiabilidade das medições de ponto de função ao mesmo tempo em que 

mantém sua validade, uma vez que, em geral, elas falham em manter a completude das regras 

de APF original. As lacunas encontradas indicaram também a ausência de propostas de 

melhoria de confiabilidade das medições que fossem acompanhadas de uma melhoria de 

eficiência por meio de suas automações. A proposta preliminar foi desenvolvida contemplado, 

até o momento, cinco dos seis passos necessários para a medição de pontos de função. Os passos 
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contemplados na proposta até o momento abrangem a obtenção da documentação disponível, a 

identificação do escopo, fronteira, propósito e tipo de contagem, bem como a contagem de 

funções de transação, com a identificação de DERs, lógicas de processamento e sua 

classificação, estando pendente o detalhamento de como as funções de dados serão identificadas 

e detalhadas. 

Fará parte também do desenvolvimento da abordagem sendo proposta, sua automação 

por meio de um protótipo de ferramenta que vise demonstrar sua aplicabilidade computacional. 

Por fim, a abordagem desenvolvida, será experimentada e avaliada, considerando duas ações 

principais: (1) experimento controlado em que profissionais certificados em APF farão a 

contagem de pontos de função manualmente e analistas de negócio, via protótipo de ferramenta 

desenvolvida tendo seus resultados comparados entre si para avaliar a abordagem proposta 

neste projeto e (2) comparação sistemática entre a abordagem propostas e os trabalhos 

relacionados considerando o mecanismo de comparação apresentado na seção 2.4.3 (ver 

Quadros 4 e 5 e Tabelas 7 e 8). 
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4 Abordagem proposta 

Visando a atingir os objetivos pretendidos com este projeto de Mestrado, propõe-se uma 

extensão à técnica MCbER, que foi apresentada na seção 2.3. A técnica estendida, denominada 

Árvore de Pontos de Função, será usada para coletar sistematicamente todas as informações 

necessárias para aplicar todos os passos de APF padrão, sem que nenhum passo precise ser 

excluído ou simplificado. Com base nessas informações, uma ferramenta poderá calcular 

automaticamente o número de pontos de função. 

O MCbER foi escolhida como base para a abordagem proposta uma vez que: estabelece 

níveis de abstração para os casos de uso próximos aos requeridos para a contagem de pontos de 

função. A definição de níveis de abstração é essencial para a automatização da contagem porque 

provê maior sistematização em relação ao que representa um caso de uso. Assim como o 

MCbER o ERbCO também define níveis de abstração para casos de uso, porém, o MCbER 

contém apenas três níveis de abstração (ao contrário de quatro) existindo uma maior “distância” 

conceitual entre os níveis de abstração, possibilitando que processos elementares sejam 

representados apenas em um único nível de abstração diferentemente do observado para o 

ERbCO. 

Desta maneira, este capítulo apresenta as seguintes informações relacionadas à 

abordagem sendo proposta: adaptações propostas à Árvore de Refinamento de Funções; 

mapeamento de elementos da Árvore de Pontos de Função para conceitos de APF; 

planejamento para implementar um protótipo de ferramenta para a abordagem proposta; e 

planejamento para avaliar a abordagem proposta. 

4.1 Visão geral da abordagem proposta 

O processo de medição de APF padrão, como apresentado no fluxograma 1, inicia-se de 

modo genérico com a solicitação de um novo desenvolvimento ou evolução do software, 

gerando a necessidade dos requisitos serem analisados e especificados em algum artefato. A 

especificação dos requisitos é disponibilizada ao contador de pontos de função que, recebe o 

documento e quando este não contém todas as informações necessárias para a contagem, pode 

optar por: não realizar o levantamento das informações adicionais necessárias para a contagem 

e adotar premissas durante a contagem ou optar por realizar o levantamento de informações 
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adicionais. Considera-se que tais decisões, a critério do contador de pontos de função, 

representam um risco em potencial para a variação do tamanho funcional medido. 

Como ressaltado no Capítulo 2, artefatos como UML, por exemplo, não contém todas 

as informações necessárias para a contagem de pontos de função. Com a Árvore de Pontos de 

Função, pretende-se incorporar todas as informações necessárias para a contagem em um único 

artefato para possibilitar que o processo de contagem para o contador de pontos de função seja 

simplificado. 

Para a abordagem proposta neste projeto de mestrado, o papel de contador de pontos de 

função será desempenhado pela ferramenta a ser desenvolvida (ver seção 4.4) baseada na 

abordagem proposta. Desta maneira, elimina-se a necessidade de especialistas para a contagem 

de pontos de função de um software.  

Fluxograma 1 - Framework comparativo da abordagem proposta. 

 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

Nos dois processos de medição – padrão e proposto – os atores envolvidos no processo 

permanecem inalterados sendo eles, respectivamente, o analista de negócio (responsável por 

especificar os requisitos do sistema) e o contador de pontos de função (responsável pela 

contagem de pontos de função a partir dos artefatos disponibilizados). O processo proposto, 

quando comparado com o processo padrão de APF, minimiza possíveis atividades que seriam 

desempenhadas pelo contador de pontos de função e aumenta as atividades delegadas ao 

analista de negócio. Este continuará especificando os requisitos do usuário, porém, com a 

inclusão de um novo artefato: a Árvore de Pontos de Função. 
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Em suma, a abordagem proposta apresenta as seguintes vantagens em relação ao 

processo padrão de contagem de pontos de função: (i) o processo proposto de contagem de 

pontos de função é simplificado eliminando-se passos que representam risco em potencial para 

a variabilidade dos tamanhos medidos; (ii) as informações necessárias para a contagem de 

pontos de função são documentadas em um único artefato, ao contrário do processo padrão 

onde premissas ou levantamentos adicionais são possivelmente documentados de modo 

descentralizado em e-mails, planilhas de contagem, etc.; (iii) a atividade de especificar os 

requisitos é transferido para uma única função: o Analista de negócio, que tem uma visão geral 

do negócio e dos requisitos;  (iv) as informações são documentadas em momento apropriado no 

ciclo de vida do software quando se está definindo e analisando os requisitos. Muitas vezes o 

processo de contagem inicia-se (depende da organização) após o desenvolvimento, onde 

informações necessárias sobre requisitos e suas origem não são facilmente acessáveis.  

4.2 Árvore de pontos de função 

Esta seção descreve a técnica de modelagem de software chamada Árvore de Pontos de 

Função, como uma extensão da técnica Árvore de Refinamento de Funções, a ser usada como 

base para contar pontos de função dentro da abordagem proposta. Primeiramente, é apresentada 

uma visão geral das adaptações propostas à Árvore de Refinamento de Funções em relação a 

sua estrutura. Na sequência, são apresentados detalhes das adaptações em relação a novos 

elementos propostos. 

4.2.1 Visão geral da estrutura da Árvore de pontos de função 

A Árvore de Refinamento de Funções padrão não é suficiente para representar todas as 

informações necessárias para contar pontos de função de acordo com APF. Por isso, regras 

adicionais foram definidas especificamente para esse fim, originando a Árvore de Pontos de 

Função. Essas regras foram definidas tanto para restringir algumas ações possíveis na Árvore 

de Refinamento de Funções quanto para possibilitar novas ações, dependendo da necessidade. 

Um exemplo ilustrativo de Árvore de Pontos de Função é apresentado na Figura 7. Com 

base nesse exemplo, as regras definidas são apresentadas a seguir e detalhadas nas seções 

seguintes. As regras são apresentadas em relação a estrutura de níveis do artefato: 
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1) Raiz: Toda raiz deve ser composta pelo nome do software acrescido da descrição da 

missão do sistema separado por dois pontos (NOME: Missão do sistema) visando a 

padronização das informações textuais representadas. Exemplos: “SISTEMA DE 

RH: Prover Gestão de pessoas na organização” (ver Figura 7). 

2) Nós intermediários: não há alteração. 

3) Nós folhas: 

a) Todos os nós folhas devem ser descritos apenas por um verbo no infinitivo, 

visando a padronização das informações textuais representadas no artefato. 

Exemplos: “Cadastrar” e “Divulgar” (ver Figura 7). 

b) Todos os nós folhas devem possuir um ou mais marcadores de nó, para 

possibilitar a identificação das lógicas de processamento executadas por cada 

função elementar, sendo que: um nó folha não pode ter mais de uma ocorrência 

do mesmo marcador de nó. Exemplo: dois marcadores CALC.F. 

c) Todos os nós folhas podem possuir, quando aplicável, um ou mais conectores de 

inclusão que os relacionam com outros nós folhas, para que se possa identificar 

a interdependência entre as funções elementares mapeadas. Exemplo: “Demitir 

Funcionário”, “Excluir Funcionário” e “Excluir Dependente” ou “Cadastrar 

Funcionário” e “Cadastrar Dependentes”. (ver Figura 7). 

d) Todos os nós folhas podem possuir, quando aplicável, atributos de nós que 

demonstram quais campos são exigidos durante o processamento da função 

elementar. 

4) Relacionamento entre níveis: todos os relacionamentos entre nós intermediários e 

nós folhas devem possuir um descritivo informando a função do relacionamento, 

para padronizar as informações textuais do artefato visando nomear as funções de 

transação. Os descritivos devem ser complementos verbais. Exemplo: descritor 

“Funcionários” no relacionamento entre nós “Recrutamento e Seleção” e 

“Cadastrar” (ver Figura 7). 
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Figura 6 – Exemplo da Árvore de Pontos de Função 

 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

4.2.2 Marcadores de nó da Árvore de pontos de função 

Esta seção detalha os marcadores de nó a serem associados aos nós folhas. Trata-se de 

representações gráficas que indicam a presença de determinadas características para as funções 

elementares do software. Eles são usados para que se possa incorporar no artefato informações 

em relação a lógica de processamento executada pelas funções elementares. Os marcadores de 

nós são obrigatórios, isso é: caso a função elementar contenha uma das características 

representadas pelo marcador de nó, deve-se obrigatoriamente informar durante a inclusão do 

nó. O Quadro 6 apresenta os dez marcadores propostos, os quais são descritos na sequência. 

Quadro 6 – Lista dos marcadores de nós 

Sigla Ícone Sigla Ícone Sigla Ícone Sigla Ícone Sigla Ícone 

CALC.F  CALC.T  CONS.T  MANT.F  MANT.T  

COMP.F  DERIV.F  DERIV.T  BATC.F  BATC.T  

Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

 CALC.F: a função realiza um cálculo que atende a uma regra de negócio. Exemplo: 

cálculo de juros pelo atraso de pagamento de boleto. 

 CALC.T: a função realiza um cálculo que não atende a uma regra de negócio (ou seja, 

um cálculo puramente técnico). Exemplo: cálculo para paginação de informações em 

um determinado tamanho de página. 

 CONS.T: a função cadastra dados estáticos, constantes ou dados de domínio (ou seja, 

conjunto de todos os valores possíveis para um determinado atributo). Exemplo: 

cadastro de todos os estados de um país. 
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 MANT.F: a função armazena informações relacionadas ao negócio em entidades. 

Exemplo: armazenamento de juros compostos calculados pelo software. 

 MANT.T: a função armazena informações não relacionadas ao negócio (ou seja, 

informações puramente técnicas) em entidades. Exemplo: armazenamento do tempo de 

processamento da função executada. 

 COMP.F: a função tem o comportamento alterado em função das regras de negócio. 

Exemplo: um pagamento que deve ocorrer todo quinto dia do mês precisa ser realizado 

no dia seguinte em caso de dia não útil. 

 DERIV.F: a função deriva dados que representam uma nova informação de negócio. 

Exemplo: número de matrícula escolar é gerado pela combinação dos dois primeiros 

algarismos do nome do aluno, acrescidos dos quatro dígitos do ano corrente e dos dois 

dígitos do dia de matrícula.  

 DERIV.T: a função deriva dados que não representam uma nova informação em 

termos de regras de negócio (ou seja, os dados derivados são puramente técnicos). 

Exemplo: Derivação de dados para identificar um registro no banco de dados. 

 BATC.F: a função é executada em lote (processamento batch) e é previamente 

agendada pelo usuário. Exemplo: Geração de relatório em relação aos lucros e perdas 

de uma empresa no ano. 

 BATC.T: a função é executada em lote (processamento batch) e é iniciada 

automaticamente pelo software. Exemplo: Função iniciada automaticamente para 

migração de todos os novos clientes incluídos no dia (armazenados em uma base 

temporária) para uma entidade do software.  

4.2.3 Conectores de inclusão da Árvore de pontos de função 

Esta seção detalha os conectores de inclusão para os nós folhas. Trata-se de uma 

representação gráfica que evidência a existência de possíveis relacionamentos entre duas 

funcionalidades e o tipo de relacionamento que existe entre elas. Eles são utilizados na 

abordagem desenvolvida para que se possa identificar os processos elementares. 

Os conectores de nós são obrigatórios quando aplicáveis, ou seja, caso o relacionamento 

entre funções elementares se encaixem nas definições descritas no Quadro 7. Caso não exista 

relacionamento entre duas funcionalidades os conectores de nós não devem ser representados 

graficamente na Árvore de Pontos de Função. Um mesmo nó pode estar relacionado com 



50 

 

 

 

diversos nós, por meio de conectores, sendo que não há nenhuma restrição em relação à 

quantidade de nós que podem ser incluídos. 

Quadro 7 – Descrição do conector de inclusão 

Nome Representação Descrição 

Conector de 

Inclusão 

Simples  

 

Deve ser utilizado quando há uma relação entre duas 

funcionalidades em que: a funcionalidade posterior (depois 

da seta) quando executada sozinha não tem significado para 

um usuário do negócio se a anterior (contrária a seta) não for 

executada primeiro. Deve ser utilizadas apenas para 

conectar nós folhas entre si. 

Exemplo: O cadastro de dependentes não tem significado 

independente quando realizado sem o cadastro do 

funcionário (a que estão associados os dependentes). 

Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

4.2.4 Atributos de nós da Árvore de pontos de função 

Esta seção detalha os atributos de nós folhas. Trata-se de uma descrição textual das 

informações exibidas ao usuário do software durante a execução das funcionalidade de um 

software e que são necessárias para executar as funções elementares representadas pelos nós 

folhas. Eles são utilizados na abordagem desenvolvida para a identificação dos DERs das 

funções de transação. Os atributos de nós somente não se aplicam quando a funcionalidade 

contém o marcador BATC.T. Por se tratar de um marcador que denota uma funcionalidade 

executada em lote e iniciada automaticamente pelo software podem não existem atributos sendo 

exibidos ao usuário.  

Para a inclusão dos atributos de nós, devem ser incluídos todos os tipos de informações 

necessárias para executar as funções elementares e que serão exibidas ao usuário do software. 

Por exemplo, considerando as abas visíveis para o protótipo de tela da figura 8, (que representa 

uma das funções elementares exibida na Figura 7) devem ser informados os campos: Código; 

Nome; CPF; Sexo; Estado Civil; RG; Nascimento; Idade; CEP; Endereço; Número; 

Complemento; Bairro; Cidade; Estado; Telefones; E-mail; Categoria; Status 

(Ativo/Bloqueado); Nome Dependente; CPF Dependente; RG Dependente; Telefone 

Dependente e Foto. Esse detalhamento deve ser realizado para todas as funções elementares 

mapeadas na Árvore de Pontos de Função. Além disso, as seguintes informações devem ser 

informadas para cada função: 

 Se a funcionalidade deve exibir mensagens 
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→ Em caso afirmativo, se a mensagem exibirá campos adicionais além da descrição 

estática (ex: Nome Funcionário). Neste caso, deve ser informado todos os 

campos exibidos. 

 Os campos que devem ser exibidos exclusivamente no cabeçalho ou rodapé da tela. 

 Os campos que devem apresentar dados estáticos ou literais, como, por exemplo, título 

de relatório. 

 Os campos que devem estar disponíveis para entrada de dados pelo usuário. 

 Os campos que devem estar disponíveis apenas para leitura de dados pelo usuário.  

 Os campos que compõe uma lista onde só se pode selecionar um item (Ex: Radio 

Buttons). 

Figura 7 – Exemplo de tela para cadastro de cliente 

 
Fonte: Tesche & Vasconcelos, 2014a 

4.3 Mapeamento entre Árvore de pontos de função e APF 

As informações contidas na Árvore de Pontos de Função elaborada devem ser usadas 

para contar os pontos de função de acordo com as regras de APF. Para isso, regras de 

mapeamento devem ser usadas entre os conceitos da Árvore de Pontos de Função e as entradas 

de APF. Esta seção descreve uma proposta preliminar para tal mapeamento. 

4.3.1 Obter documentação disponível 

Conforme descrito na seção 2.2.1, o processo de contagem de APF inicia-se com a 

obtenção da documentação do software a ser medido. Nesta abordagem, o artefato a ser 
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utilizado para a contagem de pontos de função será a Árvore de Pontos de Função. Nenhum 

artefato adicional será necessário. A partir deste artefato, serão modeladas as informações 

necessárias para a contagem que serão interpretadas automaticamente pelo software de acordo 

com as regras do CPM 4.3. A modelagem destas informações neste artefato será utilizada como 

base para a execução dos demais procedimentos para a contagem de pontos de função descritos 

nas seções seguintes.  

4.3.2 Estabelecer o propósito da contagem 

O propósito da contagem representa o motivo pelo qual se está realizando a contagem 

de pontos de função na organização, estando vinculado aos objetivos de determinada 

organização ao invés de informações específicas em relação a algum software. Deste modo, o 

propósito da contagem deverá ser informado quando a estrutura da Árvore de Pontos de Função 

foi incluída pela primeira vez. Neste momento, o responsável por esta atividade deverá 

selecionar (de uma lista pré-definida), qual o motivo para a realização da contagem naquela 

organização. Esta informação será armazenada no banco de dados da ferramenta, embora, 

graficamente, não seja exibida na Árvore de Pontos de Função. 

4.3.3 Determinar o tipo da contagem 

Após informar o propósito da contagem, o usuário deverá selecionar o tipo de contagem 

a ser realizada. Serão exibidas as seguintes opções para seleção: (a) Contagem para um sistema 

novo (equivalente ao projeto de desenvolvimento); (b) Contagem para a evolução de um 

sistema (equivalente ao projeto de melhoria) e (c) Contagem para determinar o tamanho de um 

sistema instalado (equivalente a uma contagem de aplicação).  

Para as opções (a) e (b) serão necessárias informações adicionais para a contagem, que 

devem ser informadas pelo analista de negócio nos próximos passos. Por outro lado, a opção 

(c) pode ser obtida de dois modos: quando esta opção for selecionada pelo analista de negócio 

ou quando calculada automaticamente pelo software. O primeiro modo para obtenção da 

contagem de aplicação deve ocorrer quando a estratégia da organização for a utilização da 

abordagem proposta antes da implantação do software. O segundo modo deve ocorrer quando 

a estratégia da organização for a medição de projetos de desenvolvimento ou melhoria sem a 

medição do software já instalado anteriormente. Nesse caso, a contagem de aplicação será 
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realizada automaticamente, por meio da combinação das funcionalidades medidas para projetos 

de melhoria e desenvolvimento para aquele software. 

4.3.4 Determinar o escopo e fronteira da contagem 

A determinação do escopo da contagem dependerá do tipo de contagem selecionada: 

caso seja selecionada a opção (a), fará parte do escopo todas as funções elementares incluídas 

pelo Analista de Negócio na Árvore de Pontos de Função. Caso seja selecionada a opção (b), e 

exista uma contagem de aplicação prévia para o software sendo medido, o usuário deverá 

selecionar quais serão as funcionalidades alteradas e/ou excluídas. Caso contrário, o usuário 

deverá proceder com a inclusão das funcionalidades na Árvore de Pontos de Função. Para a 

técnica de APF não existe pontuação distinta para funcionalidades incluídas, alteradas e 

excluídas. Desta maneira, considera-se que não é necessária esta diferenciação para as 

funcionalidades da Árvore de Pontos de Função. A fronteira da contagem deve ser identificada 

a partir da raiz da Árvore. Cada Árvore deve conter corresponder a uma única fronteira. 

4.3.5 Medir funções de dados 

O procedimento de medir as funções de dados ainda precisa ser definido como parte das 

próximas atividades deste projeto de Mestrado. 

4.3.6 Medir funções de transação 

Esta seção descreve o mapeamento entre a Árvore de Pontos de Função e as atividades 

de medir funções de transação conforme previstas em APF. 

4.3.6.1 Identificar cada processo elementar 

Todos os nós folhas da Árvore de Pontos de Função, chamados de funções elementares, 

são candidatos a serem classificados como processos elementares em APF. Para que as funções 

elementares candidatas sejam classificadas como processos elementares, é necessário que: 

1) A função elementar representada pelo nó folha não mantenha ou consulte dados de 

código (conforme descrito na subseção 2.2.3). Para isso, devem desconsiderados da 
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contagem todos os nós folhas que possuam o marcador de dados estáticos dados 

estáticos, constantes ou dados de domínio (CONST.T). 

2) A função elementar representada pelo nó folha seja independente logicamente das 

demais funções elementares representadas pelos outros nós folhas, ou seja, que ela: 

deixe o software em um estado consistente com sua execução, constitua uma 

transação completa, seja autocontida, e seja a menor unidade de atividade com 

significado para o usuário (conforme descrito na subseção 2.2.4). Para isso, todos os 

nós folhas ligados por meio de conectores de inclusão simples devem ser agrupados 

como um único processo elementar. 

Considerando, como exemplo, as funcionalidades “Cadastrar Cliente” e “Cadastrar 

Dependente” foram modeladas como duas funções elementares nos nós folhas da Árvore de 

Pontos de Função (ver Figura 8). Os dois nós folhas estão relacionados por um conector de 

inclusão simples, uma vez que, a função elementar “Cadastrar Dependente” não tem significado 

para um usuário de negócio (que utiliza esse sistema) sem a execução da atividade de “Cadastrar 

Funcionário”. Considerando a dependência lógica entre ambas as funções elementares, elas 

devem ser classificadas como um único processo elementar, chamado de “Cadastrar 

Cliente\Cadastrar Dependente”. 

O fluxograma 2 ilustra o procedimento para identificar os processos elementares únicos 

do software seguindo as regras de APF com base as informações contidas na Árvore de Pontos 

de Função. 

Figura 8 – Tela para cadastro do dependente 

 
Fonte: Tesche & Vasconcelos, 2014b 
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Fluxograma 2 – Procedimento para identificar os processos elementares do software 

 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

4.3.6.2 Determinar os processos elementares únicos 

Após identificar os processos elementares, deve-se identificar os processos elementares 

únicos (ver seção 2.2.4). Para isso, é necessário verificar, para cada processo elementar, com 

base nas funções elementares da Árvore de Pontos de Função, se eles possuem os mesmos: 

1) Atributos de nós folhas, que representam os DERs do processo elementar.  

2) Marcadores de nós folhas, que representam as lógicas de processamento do processo 

elementar.  

3) ALRs (que dependem das regras de mapeamento para identificar as funções de 

dados, ainda não definidas, conforme seção 4.3.1) 

O fluxograma 3 ilustram o procedimento para excluir processos elementares duplicados 

seguindo as regras de APF com base as informações contidas na Árvore de Pontos de Função. 

Fluxograma 3 – Procedimento para excluir processos elementares únicos 

 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

Ao final dessa etapa, cada processo elementar único (excluindo-se duplicados) é 

considerado uma função de transação. 
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4.3.6.3 Classificar as Funções de Transação (EE, SE, CE) 

Na sequência, cada função de transação deve ser classificada como EE, SE ou CE, com 

base em sua intenção primária. Para isso, as seguintes regras devem ser usadas, com base nas 

funções de transação identificadas a partir da Árvore de Pontos de Função: 

 EE: funções de transação, cujas funções elementares constituintes possuam – 

individualmente ou em conjunto – os marcadores de nós folhas MANT.F ou COMP.F 

e atributos de nós folhas, informando pelo menos um campo disponível para entrada de 

dados pelo usuário.  

 SE: funções de transação cujas funções elementares constituintes possuam – 

individualmente ou em conjunto - os marcadores de nós folhas CAL.F, MANT.F, 

COMP.F ou DERIV.F e atributos de nós folhas que informem pelo menos um campo 

disponível para leitura pelo usuário. 

 CE: funções de transação não classificadas como SE ou EE. 

4.3.6.4 Determinar a contribuição 

Na sequência, a complexidade funcional e a contribuição em termos de tamanho 

funcional de cada função de transação devem ser determinadas, com base na quantidade de 

DERs e de ALRs e usando as tabelas originais de APF (ver Tabelas 3, 4, 5 e 6).  

Para calcular o número de DERs de uma função de transação, conta-se os atributos dos 

nós folhas associados às funções elementares que integram a função de transação. As regras 

para calcular o número de ALRs de uma função de transação ainda não foram definidas, pois 

elas dependem das regras de mapeamento para identificar as funções de dados a serem definidas 

posteriormente neste projeto de Mestrado. 

4.3.7 Calcular tamanho funcional e Documentar e Relatar 

O cálculo do tamanho se dará por meio da aplicação das formulas adequadas de acordo 

com o tipo de contagem selecionado (ver seção 4.3.3). Por fim, a documentação da contagem 

será realizada em todas as seções descritas anteriormente, para documentação do propósito, 

escopo, tipo de contagem, nome de funções de transação e de dados, lógicas de processamento 
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executadas pelas funcionalidades, etc. Como resultado, um relatório com todas as informações 

referentes a contagem sendo realizada poderá ser extraído. 

4.4 Prototipação da ferramenta 

Visando a atender um dos objetivos buscados com este projeto de Mestrado, planeja-se 

desenvolver um protótipo de ferramenta para apoiar a execução da abordagem apresentada 

neste capítulo. Esse protótipo de ferramenta possuirá o objetivo de apenas validar a viabilidade 

de automação da abordagem proposta e servir como apoio para realização de sua 

experimentação. Assim, não há o objetivo de desenvolver uma ferramenta com fins comerciais, 

incluindo preocupações com usabilidade, desempenho, entre outros. 

A ferramenta possuirá três módulos, responsáveis por apoiar: a modelagem da Árvore 

de Pontos de Função; o cálculo de pontos de função em APF padrão com base na Árvore de 

Pontos de Função; e o gerenciamento de contagens realizadas – conforme descritos a seguir: 

1) Modelagem da Árvore de Pontos de Função: possuirá diferentes telas, para: 

a) Elaborar a estrutura básica da Árvore de Pontos de Função conforme ilustrado 

no exemplo da figura 10, incluindo todos os nós para seus três níveis: 

i) Raiz: declaração da “missão” do software. 

ii) Nós intermediários: áreas de negócio da organização em que o software atua. 

iii) Nós folhas: funções elementares do software. 

b) Incluir as informações estendidas da Árvore de Pontos de Função relativos aos 

nós folhas: marcadores de nós; conectores de inclusão e atributos de nós. 

2) Cálculo de pontos de função em APF padrão com base na Árvore de Pontos de 

Função: esse módulo fará o cálculo automaticamente seguindo as regras de 

mapeamento apresentadas a seção 4.3, apresentando ao final: 

a) Os nomes das funções de dados e das funções de transação medidas pela 

ferramenta; 

b) O número de DERs e RLRs medidos para cada função de dados e o número de 

DERs e de ALRs medidos para cada função de transação.  

c) A lista de DERs, ALRs e RLRs considerados no total e por função de dados ou 

por função de transação. 

d) A complexidade funcional e o tamanho funcional de cada função de dados e de 

cada função de transação. 
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e) As funcionalidades excluídas da contagem de pontos de função, de acordo com 

os critérios definidos em APF. 

f) O resultado final da contagem em pontos de função, considerando o tipo de 

projeto em questão. 

3) Gerenciamento das contagens realizadas: por meio das seguintes funcionalidades 

básicas: 

a) Manutenção e consulta a base histórica de contagens realizadas.  

b) Versionamento de contagens, sempre que se desejar realizar novas contagens 

para um mesmo software em evolução.  

Prevê-se que a ferramenta seja implementada na linguagem de programação C#, com 

integração ao gerenciador de banco de dados SQL para armazenamento de dados. Será 

verificada a possibilidade de estender a ferramenta REST tool. Esta ferramenta, desenvolvida 

pela ReqPoints, armazena todas informações relevantes que são necessárias para que se possa 

obter o tamanho funcional do sistema a partir do MCbER.  

Figura 9 – Tela para modelagem da estrutura básica Árvore de Pontos de Função 

 
Fonte: Marcos Freitas Junior, 2014 

I) Área destinada para 

exibir Árvore de Pontos 

de Função sendo 

modelada.  

II) Área destinada para a 

inclusão de informações 

sobre os níveis da árvore.  
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4.5 Avaliação da abordagem proposta 

Avaliações experimentais serão realizadas para analisar a abordagem proposta em 

relação aos três objetivos específicos pretendidos para este projeto de Mestrado: confiabilidade, 

validade e eficiência. 

Para isso, 10 contagens de pontos de função serão realizadas por dois especialistas 

certificados em APF (CFPS) usando APF padrão e analistas de negócio reais (variando a 

quantidade dependendo dos sistemas selecionados) de uma organização privada usando a nova 

abordagem proposta, por meio do protótipo de ferramenta desenvolvido. As contagens serão 

realizadas sempre para o mesmo software. Para tentar aumentar a confiabilidade dos resultados 

gerados pelos profissionais CFPS, a medição do software se dará em dois momentos: No 

primeiro a medição será realizada separadamente por especialistas certificados. Após esse 

procedimento, os resultados serão comparados e discutidos pelos mesmos (caso existam 

diferenças) até que se tenha uma única contagem. 

Os resultados obtidos pelos analistas de negócio serão avaliados de acordo com os 

seguintes critérios: 

 Confiabilidade: para medir a confiabilidade da abordagem proposta, os dados obtidos 

pelos analistas de negócio serão comparados apenas entre si. O esperado é que o desvio 

padrão desses valores em relação a sua média não seja superior a 2%, uma vez que para 

APF padrão desvio costuma ser de até 10% (IFPUG, 2010). 

 Validade: para medir a validade da abordagem proposta, os dados obtidos pelos 

analistas de negócio serão comparados com os dados obtidos pelos especialistas 

certificados em APF. O esperado é que o desvio padrão dos valores produzidos pelos 

analistas de negócio em relação à média dos valores produzidos pelos especialistas não 

seja superior a 2%. Este valor foi estabelecido tendo como referência os trabalhos 

propostos que testaram as abordagens propostas (ADEM; KASIRUN, 2010; 

MIYAWAKI; IIJIMA; HO, 2008). 

 Eficiência: para medir a eficiência da abordagem proposta, os dados obtidos pelos 

analistas de negócio serão comparados com os dados obtidos pelos especialistas 

certificados em APF. O esperado é que a média do tempo gasto pelos analistas de 

negócio seja pelo menos 10% inferior à média do tempo gasto pelos especialistas. 
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5 Plano de trabalho 

Para a sequência do desenvolvimento deste projeto de Mestrado, prevê-se a realização 

dos seguintes passos: 

1. Atualizar a revisão sistemática da literatura descrita na metodologia (ver Capítulo 3) 

considerado trabalhos publicados a partir de novembro de 2014. 

2. Finalizar a proposta de mapeamento entre Árvore de pontos de função e APF, 

incluindo:  

a. medir funções de dados; 

b. finalização dos itens de medir funções de transação que dependem de ALRs, 

(depois de tratar a medição de funções de dados);  

c. adicionar novos marcadores de nós para estarem aderentes a todas as lógicas de 

processamento mapeadas em APF. 

3. Desenvolver um protótipo de ferramenta que implementa a abordagem proposta a 

fim de comprovar sua viabilidade técnica. Para isso, as seguintes atividades estão 

previstas: 

a. definir os requisitos da ferramenta; 

b. refinar o projeto da ferramenta; 

c. implementar o protótipo de ferramenta; 

d. testar o protótipo de ferramenta implementado. 

4. Avaliar experimentalmente a abordagem proposta a fim de verificar sua 

confiabilidade, validade e eficiência. Para isso, as seguintes atividades estão 

previstas: 

a. definir o plano do experimento, incluindo os critérios e parâmetros de avaliação 

da abordagem conforme objetivos definidos; 

b. coletar as contagens de ponto de função realizadas por especialistas certificados 

em APF padrão; 

c. coletar as contagens de ponto de função realizadas por analistas de negócio 

usando a abordagem proposta e o protótipo de ferramenta implementado;  

d. avaliar os resultados obtidos. 
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O cronograma contendo os subprojetos e os principais marcos para se concluir o 

presente projeto de Mestrado está apresentado no Quadro 9, que inclui as seguintes atividades: 

1. Atividades já realizadas: 

a. cumprimento das disciplinas do curso de Mestrado; 

b. análise exploratória inicial sobre o tema; 

c. definição do tema do projeto de mestrado; 

d. revisão sistemática da literatura; 

e. definição prévia da abordagem; 

f. revisão sistemática da literatura segundo a definição prévia da abordagem; 

g. detalhamento da abordagem; 

h. elaboração do documento para o exame de qualificação; 

2. Atividades a realizar: 

i. exame de qualificação; 

j. atualização da revisão sistemática da literatura com trabalhos recentes (Passo 1) 

k. finalização da proposta de mapeamento entre Árvore de pontos de função e APF 

(Passos 2); 

l. desenvolvimento de protótipo de ferramenta (Passo 3); 

m. avaliação experimental da abordagem (Passo 4);  

n. elaboração da dissertação; 

o. defesa da dissertação. 
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Quadro 8 – Cronograma para execução das atividades 

Atividade 
2013 2014 2015 2016 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

A                                     

B                                     

C                                     

D                                     

E                                     

F                                     

G                                     

H                                     

I                                     

J                                     

K                                     

L                                     

M                                     

N                                     

O                                     

                  

Atividades Realizadas:               

Atividades a Realizar:               
Fonte: Marcos de Freitas Junior, 2014. 
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6 Considerações finais sobre a proposta 

Sendo utilizada como referência para a derivação de medidas derivadas, a APF tem 

desempenhado um papel importante em organizações privadas e públicas, de modo que é 

imprescindível que se tenha resultados confiáveis e válidos com a aplicação da técnica. São 

relatados por diversos autores problemas em relação a confiabilidade das medições realizadas 

com a técnica. Em resposta, diversas abordagens foram propostas para solucionar o problema, 

porém, todas simplificam demasiadamente as regras da técnica e comprometem a validade do 

tamanho gerado. Tais simplificações são ocasionadas, muitas vezes, pela falta de informações 

(necessárias para a aplicação da técnica de APF) em artefatos produzidos durante o ciclo de 

vida de um software. Considera-se que as variações entre contagens ocorrem por que 

informações necessárias para a contagem de PF não são usualmente documentadas nos artefatos 

que compõem o ciclo de vida de um software e consequentemente demandam levantamento e 

interpretações por parte dos especialistas, em virtude de um documento não adequado para 

contagem. 

Deste modo, a abordagem proposta neste projeto de Mestrado visa a sistematização da 

contagem de pontos de função, com o intuito de obter de contagens de PF com maior 

confiabilidade (menor variação entre contagens), sem que para isso os resultados gerados não 

sejam compatíveis com a APF original. A abordagem visa incorporar em um único artefato 

todas as informações necessárias para a contagem de pontos de função. Baseada nessas 

informações, a ferramenta faria o cálculo automático de pontos de função de acordo com as 

regras do CPM 4.3.1 implementadas.  

Deste modo, por meio da coleta de todas as informações necessárias para a contagem 

mapeada no artefato denominado Árvore de Pontos de Função, procura-se (i) centralizar todas 

as informações necessárias para a contagem em um único artefato e (ii) diminuir a necessidade 

de interpretações por parte dos responsáveis pela contagem de pontos de função, ficando a 

critério da ferramenta a “conversão” das informações informadas pelas responsáveis pela 

elaboração da Árvore de Pontos de Função para PF.  A centralização das informações em um 

único artefato (i) possibilita que: as informações necessárias para a contagem das 

funcionalidades sejam mais facilmente localizadas do que em documentos que armazenem de 

modo desestruturado esta informação e a automatização da contagem de PF em uma ferramenta 
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(ii) possibilita que as contagens sejam geradas com maior consistência uma vez que se baseiam 

nas informações necessárias para a contagem de PF e já foram documentadas de modo 

centralizado em um artefato. 
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Apêndice A – Artigo Submetido ao IEEE Transactions on 

Engineering Management 

Improvements to the Function Point Analysis Method: A Systematic 

Literature Review 

 

Abstract 

Function Point Analysis (FPA) is a standardized method to measure the functional size 

of a software. This method is currently recommended by governments and organizations as a 

standard method to be used for this type of measurement. This paper presents a compilation of 

improvements, focused on increasing the accuracy of the FPA method, which have been 

proposed over the past 10 years. The methodology used was a Systematic Literature Review 

(SLR) which was conducted with four research questions aligned with the objectives of this 

study. As a result of the SLR, of the 375 inquiries returned by the search engines, 44 primary 

studies were pre-selected according to the criteria established for the SLR. Of these, only 12 

primary studies specifically referred to accuracy improvements for FPA, which was the goal of 

this study. It was found that the stage for calculating the functional size exhibited the highest 

number of problems, indicating the need to revise the FPA in order to encompass the possible 

improvements suggested by the researchers. 

 

Keywords: function points, software metrics, function point analysis improvements. 

 

1. Introduction  

There are some controversies regarding the Function Point Analysis (FPA) method, 

when evaluated by different researchers in terms of advantages and limitations. Kampstra & 

Verhoef [1] and Kemerer [2], for example, report that the FPA method does not produce 

consistent results when applied by different metrics. Meli [3], however, points to a mismatch 

between the complexities established for the Base Functional Components (BFC) and the 

possible productivity estimates. However, such findings did not limit the application of FPA in 

several organizations interested in the method in order to obtain cost and effort estimates from 

the functional size to conduct productivity studies, among other analysis. 
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 The key relevance of FPA can be perceived, for example, when in cases like Brazil it 

perceives that the federal government has ordered all government procurement of software 

development must comply with an objective metric [4].  

Furthermore, it is recommended that FPA be applied to members of SISP (Management 

System for Information and Computer Resources) and also use the script software metrics of 

SISP in hiring software development and maintenance solution services [5].  

The International Function Point User Group (IFPUG), FPA regulator agency, is 

responsible for the improvement and development of the rules set out in the Counting Practices 

Manual (CPM) [6], currently in version 4.3. However, though the evolution of the FPA is being 

performed by IFPUG, researchers have proposed additional improvements to make the 

measurement procedure even more accurate or effective. 

To contribute to this research area, a Systematic Literature Review (SLR) focused on 

the improvements proposed to FPA in the last 10 years was performed, in order to identify 

evidence of the method’s potential limitations as well as the solutions proposed. Therefore, the 

main objective of this paper is to present the results of the study so that other researchers 

interested in this area may have an overview of the limitations and improvements of FPA as 

demonstrated in the literature. 

The paper is structured as follows: Section II introduces the basic concepts of the FPA; 

Section III describes the methodology applied for conducting this SLR; Section IV provides the 

analysis results; Section V outlines a discussion of the results achieved; and Section VI presents 

the conclusions of this article. 

 

2. Contextualization 

The calculation of the Function Points as the metric to define the functional size of a 

software was proposed by Alan Albrecht as a project result of IBM between 1974 and 1978 [7]. 

Later, in 1986 the International Function Point User Group (IFPUG) was created, a nonprofit 

organization with a mission to be a recognized leader in promoting and encouraging the 

effective management of software development and maintenance activities, through the use of 

FPA and other software measurement methods [8]. FPA aims to establish a software size 

measurement from its functional requirements, considering the features to be implemented in 



75 

 

 

 

it. The method was developed to be applied regardless of the programming language and 

technology used in implementing the software. 

The FPA application procedure, according to IFPUG [6], includes five steps, described 

below: 

1. Definition of the Counting Border, Scope and Purpose.  A software boundary is 

defined by establishing a logical border between the software being measured, the users 

and the other softwares [6]. The boundary depends only on the user’s business external 

view, hence it is determined based on this. The border position can be subjective, 

consequently it is often difficult to delineate where one software ends and another 

begins. In this situation, the boundary of a business perspective should always be 

delineated instead of relying on technical considerations [9]. 

2. Measure Data Functions. A data function satisfies the user’s functional requirements 

related to storing or referencing data and can be classified into two different types of 

Base Functional Components (BFC): Internal Logical File (ILF) and External Interface 

File (EIF) [6]. In order to identify the existing data functions on the software border, 

one must: (i) group the data tables from the logical point of view; (ii) classify them as 

Internal Logical File (ILF) or External Interface File (EIF); (iii) determine the number 

of Data Element Types (DET) and Record Element Types (RET) of each ILF and every 

EIF; and , (iv) determine the complexity (High, Medium and Low) and the functional 

size of the data function of each BFC [6]. 

3. Measure Transactional Functions. A transactional function is the functionality that is 

provided to the user for the data processing by a software, and can be classified into 

three different types of Base Functional Components (BFC): External Input (EI), 

External Output (EO) and External Inquiry (EQ) [6]. To measure a transactional 

function, one must: (i) decompose the requirements for the delimitation of the smallest 

units of activity; (ii) conduct the classification of each transactional function in EI, EO 

or EQ; (iii) determine the number of Data Element Types (DET) and of File Type 

Reference (FTR) of each EI, of each EO and of each EQ; and, (iv) determine the 

complexity (High, Medium and Low) and the functional size of the transactional 

function of each BFC [6]. 
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4. Calculate the Functional Size. To calculate the functional size, one must consider the 

scope and purpose of the count. Different formulas can be used to obtain the functional 

size of different project types, such as: development, improvement or application [6]. 

5. Document the Count and Report the Results. Recording the premises and 

interpretations during the counting ensures the traceability of the functional size found 

at the end of a counting through FPA. This makes the method more consistent and 

indicates the possible improvements that can be done in the documentation provided for 

the counting [6]. 

 

The complexity of the data functions and transactional functions is determined by 

consulting Tables 1, 2 and 3 after determining the number of Data Element Types (DET), of 

Record Element Types (RET) and of FileType References (FTR), using different weights. Next, 

the functional size of the data functions and transactional functions is determined by consulting 

Table 4. 

 

Table 1. Data function complexity 

 Data Element Types (DET) 

1-19 20-50 >50 

Record Element Types 

(RET) 

1 Low Low Average 

2-5 Low Average High 

>5 Average High High 

 

Table 2. External Input (EI) functional complexity 

 Data Element Types (DET) 

1-5 6-15 >15 

FileType Reference (FTR) 

0-1 Low Low Average 

2 Low Average High 

>2 Average High High 

 

Table 3. External Output (EO) and External Inquiry (EQ) functional complexity 

 Data Element Types (DET) 
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1-5 6-19 >19 

FileType Reference (FTR) 

0-1 Low Low Average 

2-3 Low Average High 

>3 Average High High 

 

Table 4. Function type weight according to complexity 

Function Type Low Medium High 

Internal Logical File (ILF) 7 10 15 

External Interface File (EIF) 5 7 10 

External Input (EI) 3 4 6 

External Output (EO) 4 5 7 

External Inquiry (EQ) 3 4 6 

  

During Step 4 (Calculate Function Size), after the first calculation of the functional size, 

called the non-adjusted functional size, one can – optionally – adjust the measured functional 

size by applying the Value Adjustment Factor (VAF). The VAF indicates the general 

functionality provided to the user of the application. The VAF is calculated based on an 

assessment of 14 General System Characteristics (GSC) for a software [6]. The calculation of 

VAF is achieved through the application of Formula 1: 

 

VAF = (TDI * 0.01) + 0.65 

 

where TDI is the Total of Degree of Influence determined for each non-functional requirement. 

Degree of influence is a numerical indicator of the amount of impact of each of the 14 GSCs, 

ranging from zero to five. These indicators are used to compute the VAF. 

The 14 GSCs defined by IFPUG are: (1) Data communications; (2) Distributed data 

processing; (3) Performance; (4) Heavily used configuration; (5) Transaction rate; (6) On-Line 

data entry; (7) End-user efficiency; (8) On-Line update; (9) Complex processing; (10) 

Reusability; (11) Installation ease; (12) Operational ease; (13) Multiple sites and (14) Facilitate 

change [6]. 
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3. Methodology 

A Systematic Literature Review (SLR) is a way to identify, evaluate and interpret all 

available research – through primary studies – relevant to a specific research question, a 

thematic area or a particular phenomenon of interest [10]. An SLR is a secondary study mode. 

Secondary studies rely on primary studies – observational or experimental – which relate 

directly to the research question to be answered [11]. 

The SLR goes a step beyond a simple review, since its goal is to integrate the empirical 

research in order to create generalizations. This allows the researcher to conduct a critical 

analysis of the collected data to solve problems identified in the literature and identify potential 

problems that can be studied in the future [12]. Additionally, the SLR differs from traditional 

reviews because it is replicable, scientific and used as a transparent approach to avoid possible 

bias. 

By using the SLR, the research, selection, analysis and the organization of primary 

studies are facilitated due to pre-defined steps and criteria [10]. Thus, the application of the 

review is systematized, enabling to find relevant content about a topic researched in a repository 

that has substantial information.  

The starting point for applying an SLR is to identify and formulate the research 

questions. They will be then answered based on obtaining and analyzing the data [11]. The 

SLR, whose results are presented in this article, was conducted based on the procedures 

proposed by Kitchenham [11]. According to these procedures, the SLR can be grouped into 

three main stages, namely: (i) plan the SLR; (ii) conduct the SLR; and, (iii) report the SLR. 

These procedures are detailed in the following sections. 

  

3.1. Identify the need for an SLR 

Three main points justify the relevance to conduct an SLR for the topic covered in this 

article, as described below: 

a) Lack of SLR specifically focused on FPA improvements: given there are no SLRs 

aimed at investigating the limitations and improvement suggestions related to FPA, the 

performance of this SLR was to enable summarizing and analyzing the knowledge 

already developed. Thus, the interested researchers could use it as a knowledge base for 

future research in the area. 
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b) Support related areas: this SLR can support other areas, besides the FPA area itself. 

For example, the software estimation area could benefit from such a study, since many 

methods used to derive the development effort are based on functional software size 

calculated by FPA. Thus, the observation of the main improvements proposed for FPA 

would allow identifying which ones could increase the accuracy of the functional sizes 

found. Consequently, the input parameters of many software estimation methods based 

on FPA could also be improved. These techniques receive, as an input parameter, the 

software functional size (in Function Points) and generate, as an output parameter, the 

estimated development effort. 

c) Advance on the development or improvement of tools that automate the calculation 

of FPA: FPA professionals proposed tools that automate the calculation of FPA or store 

the result of this calculation. The study of the proposed FPA improvements could enable 

these tools to incorporate such improvements, to make the functional size calculation, 

generated by automated tools, more precise. 

 

3.2. Research Questions 

Considering the relevance presented in the previous section, Table 5 describes four 

research questions to guide this SLR. The research questions, as the main objective of this SLR, 

were defined considering the need to identify the proposed improvements to FPA, in order to 

identify possible trends for functional software measurement that use this method. 

 

Table 5. Research Questions 

# Research Question Motivation 

RQ1 
Are there FPA problems being 

reported in terms of accuracy? 

Identify potential FPA problems, pointed out 

by researchers. 

RQ 2 

What improvements are being 

proposed for FPA in terms of 

accuracy? 

Identify the main points of FPA in need of 

improvements. 

RQ 3 
Are the proposed improvements 

effective? 

Verify that the proposed improvements are 

more effective when compared to the standard 

FPA. 
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Thus, this study sought to “identify the major FPA problems reported by researchers in 

terms of accuracy” (RQ1), to identify “what improvements are being proposed for solving these 

problems” (RQ2). Moreover, this study also sought to determine whether “the proposed 

improvements are effective” (RQ3) and whether there are “potential disadvantages that they 

exhibit within the context of software functional measurement” (RQ4). 

Considering the recommendations of Kitchenham [10], the research questions were 

defined based on: (i) a specific intervention, that is, a software technology aimed at specific 

problems; (ii) a population, in other words, what is affected by the intervention; and, (iii) the 

results, which are the research implications related to the practitioners’ important factors. 

Therefore, specifically for this SLR, the research questions were defined based on:  

 Intervention: FPA method; 

 Population: primary studies that define approaches to improve the results generated 

with FPA; 

 Results: comprehensive overview of the proposed approaches to improve the results 

generated with FPA. 

 

4. Selection of data sources and primary studies 

The search for primary studies, conducted October to December 2013, was performed 

using four bibliographic databases: ACM Digital Library, IEEEXplore, Scopus and Science 

Direct. These databases were chosen because they have at least one online search engine with 

the following options: (i) advanced search by keywords, and (ii) filtering of results by 

publication year and by area or type of publication. Table 6 shows the specific search strings 

used in each of the four basic databases. 

 

Table 6. Databases, search strings and results. 

 

RQ 4 
What are the limitations for the 

proposed improvements? 

Identify potential problems or weaknesses for 

the proposed improvements. 
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Databas

e 
Search String 

Articles 

returned 

1a 

iteration

4 

2a 

iteration 

Scopus 

(TITLE-ABS-KEY(“function* point* analy*” OR 

“function* point* method*” OR “function* point* 

metric*” OR “function* point* method*” OR 

“function* point* methodolog*” OR “function* 

point* approach*” OR “function* point* strateg*” 

OR “function* point* procedure*”)) AND 

PUBYEAR > 2001 AND (LIMIT-TO(DOCTYPE, 

“cp”) OR LIMIT-TO(DOCTYPE, “ar”) OR 

LIMIT-TO(DOCTYPE, “ip”)) AND (LIMIT-

TO(LANGUAGE, “English”)) AND (LIMIT-

TO(SUBJAREA, “COMP”) OR LIMIT-

TO(SUBJAREA, “ENGI”) OR LIMIT-

TO(SUBJAREA, “BUSI”)) AND (LIMIT-

TO(SRCTYPE, “p”) OR LIMIT-TO(SRCTYPE, 

“j”) OR LIMIT-TO(SRCTYPE, “k”)) AND 

(LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”)) 

120 24 0 

IEEE 

Xplore 

pub-date > 2001 and “function* point* analy*” OR 

“function* point* method” OR “function* point* 

metric*” OR “function* point* method*” OR 

“function* point* methodolog*” OR “function* 

point* approach*” OR “function* point* strateg*” 

OR “function* point* procedure*” – Publication 

Year: 2002-2013; Content Type: Conference 

Publications, Journals & Magazines. 

64 9 8 

                                                        
 

 
4 The articles returned in more than one database were only considered the first time they were identified during 

the 1st iteration, as duplicate results are of no interest in this SLR. 
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ACM 

Digital 

Library 

“function point analysis” or “function point 

method” or “function point metric” or “function 

point method” or “function point methodology” or 

“function point approach” or “function point 

strateg” or “function point procedure”). Publication 

Year: 2002 ... 2013. Content Formats: Pdf. ACM 

Publications: Proceeding or Newsletter or 

Transaction. 

75 4 1 

Science 

Direct 

pub-date > 2001 and “function* point* analy*” OR 

“function* point* method*” OR “function* point* 

metric*” OR “function* point* method*” OR 

“function* point* methodolog*” OR “function* 

point* approach*” OR “function* point* strateg*” 

OR “function* point* procedure*” AND 

EXCLUDE(Yearnav, “2014”) 

116 7 3 

 

The search was performed in two iterations. In the first iteration, the results closest to 

the objective of this SLR were selected. This required a careful reading of the article titles. 

When in doubt regarding the applicability of the articles for this SLR, the summaries were also 

read. 44 items were selected in this first iteration: 24 from Scopus, nine from IEEEXplorer; four 

from ACM Digital Library, and seven from Science Direct. 

In the second iteration, the entire articles were read to determine whether the selected 

studies in the first iteration were in fact in line with the objectives defined for this SLR. 12 items 

were selected as a final result: none from Scopus, eight from IEEEXplore; one from ACM, and 

three from Science Direct. The databases returned duplicated articles, which were only 

considered once in the data analysis. 

 

3.3. Inclusion and exclusion criteria and quality criteria 

The following inclusion and exclusion criteria were determined to refine the selection 

of articles considering the objectives of this SLR and also to ensure the quality of the primary 

studies selected: 
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a) Inclusion criteria: 

I. Article focused on FPA whose main objective is to identify any accuracy-related 

limitations or deficiency in the method; 

II. Article focused on FPA whose main objective is – once a particular method-related 

limitation or deficiency has been identified – to propose improvements in the existing 

method procedures to solve the accuracy problems identified; 

III. Full article published and available in online scientific databases; 

IV. Article published after January 1, 2002, since the last Counting Practices Manual 

(CPM) version, in the 4.X version, was published by IFPUG in 2002. It was therefore 

considered that the proposed possible improvements that predate the current version 

of CPM did not bring significant results for the objective of this SLR, since it would 

be based on an outdated CPM version; 

V. Article published in a journal or proceedings of the event, with peer review; 

VI. Article published in English.  

 

b) Exclusion criteria: 

I. Article that proposes a new functional measuring method of the alternative FPA 

software; 

II. Article that presents a secondary study; 

III. Article whose main objective is to investigate the relationship of FPA with a 

particular modeling paradigm (OO), modeling language (UML), or a technology to 

interpret the existing Counting Practices Manual (CPM) rules for a given context, 

without proposing improvements in the method to make the measurement procedure 

more accurate; 

IV. Article whose main objective is to investigate the relationship of FPA (or to compare 

it) with other functional measurement methods; 

V. Article whose main objective is to investigate the convertibility of the functional size 

measured with FPA, with the size generated by other measurement techniques; 



84 

 

 

 

VI. Article whose main goal is to make improvements in FPA procedures to increase the 

calculation speed or any other factors, but which do not make the FPA application 

more accurate. 

 

The inclusion criteria II, III, IV and V were applied during the first iteration, during the 

selection of primary studies, by reviewing the article titles and abstracts, as well as the research 

filter of the search engines. The inclusion criteria I and V and all exclusion criteria were applied 

in the second iteration, during the selection of primary studies, when the content of the selected 

primary studies was evaluated. 

 

3.4. Data Extraction 

 

After the final selection of primary studies, they were again read in full and also 

summarized for a better understanding. In parallel, the data needed to answer the research 

questions of this SLR, as presented in Table 5, were extracted from the primary studies. 

During the data extraction, for each of the 12 primary studies selected, structured forms 

were completed.  

In addition to basic information about the articles (including: bibliographic data, 

publication date, abstract, etc.), the summary of the article and the observations of the 

researchers conducting the SLR about the content and conclusions of the study were stored. 

Table 7 lists the 12 selected primary studies in line with the inclusion and exclusion 

criteria defined. 

 

Table 7. Selected primary studies. 

Ref. Selected primary study Year 
Transmiss

ion 
Source(s) 

[13] Fuzzy Modeling for Function Points Analysis 2003 Journal 
Scopus 

ACM 

[14] 
Adapting Function Point Analysis to Estimate Data 

Mart Size 
2004 

Conferenc

e 

Scopus 

IEEE 
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[15] 
Improved standard FPA method-solving problems with 

upper boundaries in the complexity rating process 
2005 Journal 

Scopus 

IEEE 

Science 

Direct 

[16] 
Modification of standard Function Point complexity 

weights system 
2005 Journal 

Scopus 

IEEE  

Science 

Direct 

[17] 
A new calibration for Function Point complexity 

weights 
2008 Journal 

Scopus 

IEEE  

Science 

Direct 

[18] 
Software Security Characteristics for Function Point 

Analysis 
2009 

Conferenc

e 

Scopus 

IEEE 

[19] 
Mapping General System Characteristics to Non-

Functional Requirements 
2009 

Conferenc

e 

Scopus 

IEEE 

[20] 
Study of Function Point Analysis Based on Fuzzy-

Interpolation 
2010 Journal Scopus 

[21] 
A Software Size Estimation Method Based on Improved 

FPA 
2010 

Conferenc

e 

Scopus 

IEEE 

[22] 
Error correction in function point estimation using soft 

computing method 
2011 

Conferenc

e 
Scopus 

[23] 

Enhancement of Software Projects’ Function Point 

Analysis Based on Conditional Non-functional 

Judgments 

2012 
Conferenc

e 

Scopus 

IEEE 

[24] Estimating the size of data mart projects 2013 
Conferenc

e 

Scopus 

ACM 

 

5. Results Obtained 

In this section, the SLR results are presented considering each research question 

developed for FPA. For each research question, the results are divided into three categories of 
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types of improvement proposals related to: (i) weights and complexities determined for each 

Base Functional Component (BFC); (ii) technological independence from the method; and, (iii) 

calculating the adjusted functional size. These three categories were determined after 

categorizing the improvements proposed in each primary study.  

Table 8 lists the primary studies mapped according to each of these three categories. 

“Weights and complexities” contains all primary studies that refer to the number of Function 

Points allocated to each complexity, as determined by Albrecht [7]. “Technological 

independence” contains all primary studies that refer to the fact that FPA functional measure is 

not linked to any technology, generating a functional size based only on the user’s view. Lastly, 

“Adjusted Functional Size” contains all primary studies that refer to General System 

Characteristic (GSC) in terms of limitations and proposals to include other non-functional 

requirements. 

 

Table 8. Primary studies divided into categories of types of proposed improvements.  

Ref. Weights and 

complexities 

Technological 

Independence 

Adjusted functional size 

[17] X X  

[21] X X  

[13] X   

[15] X   

[16] X   

[20] X   

[22] X   

[14]  X X 

[24]  X X 

[18]   X 

[19]   X 

[23]   X 

  

Next, each of the four research questions are discussed in relation to the results in the 

primary studies found in this SLR, grouped according to these three categories. 
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All four primary studies classified as “Technological independence” were identified as 

addressing the question only as secondarily; in other words, only reporting problems linked to 

technological independence without proposing any improvements. Therefore, these primary 

studies are discussed regarding only the context of the research question RQ1. 

 

4.1. RQ1 – Are there FPA problems being reported? 

The analysis of the selected primary studies enabled to observe the report of FPA problems 

related to the three categories presented in Table 8. While 58% of the primary studies are related 

to “Weights and complexities”, 42% are related to “Adjusted functional size” and 33% related 

to “Technological independence”, and some of the works are classified in more than one 

category. The following are the main problems reported in the 12 primary studies and described 

briefly. 

 

a) Weights and complexities  

All primary studies of this category point to FPA failures in correctly scoring the Base 

Functional Components (BFC) of the software. According to the authors of these works, the 

weights and complexities determined (see Table 4) for the BFCs are not suitable, given that the 

same data function and/or the same transactional function with different Data Element Types 

(DET) and Record Element Types (RET) / FileType References (FTR) combinations (see 

Tables 1, 2 and 3) can be classified with the same complexity, hence result in data functions 

and/or transactional functions with the same number of Function Points. The studies also point 

out that, in certain situations, functionalities which have very similar Data Element Types 

(DET) and Record Element Types (RET) / FileType References (FTR) can be classified with 

different complexities and hence receive different weights according to the procedure of the 

FPA. 

Ya-Fang et al. [21] highlight that the weights of Base Functional Components (BFC) 

(as currently set by IFPUG) do not reflect the software functional size. They believe the range 

of values for the complexities for data functions and transactional functions is large, allowing 

large variations within a given complexity. According to Júnior et al. [13], this inconsistency 

becomes even worse when a large number of Base Functional Component (BFC) lies within 
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the border areas of the specified intervals, as the inaccurate classification of various system 

functionalities would distort its functional size. 

Al-Hajri et al. [16] report that the classification of the Base Functional Components 

(BFC) with low, medium or high complexity do not fully reflect the effort required to develop 

the user’s software. They report that FPA suffers from weight weakness, where Symons (2001) 

found that the choices of weights for calculating UFP were determined subjectively from IBM 

experience. 

According to Chen et al. [20], it exposed a conspicuous weakness that IFPUG FPA 

cannot accurately make the translation from element type number and complexity grade into 

Function Point. 

 

b) Technological independence  

Four primary studies address FPA issues related to the independence from any 

technology or technical factors. Calazans et al. [14] reported that the technologies have specific 

characteristics that must be taken into account in the measurement, and that PFA, when defined 

two decades ago, took into account the existing hardware and software of that time, which are 

now obsolete. Xia et al. [17] and Ya-fang et al. [21], FPA state that it is not suitable to increase 

the accuracy of estimates as they consider it outdated and does not reflect the actual software 

development process, including – for example – the advent of the object-orientated paradigm. 

Ferreira & Marques-Neto [24] highlight that data marts are software examples that have specific 

characteristics and that should be taken into account in the measurement. 

 

c) Adjusted functional size 

Lastly, five primary studies address the problems related to the calculation of the 

adjusted functional size of a software. According to Bharadwaj & Nair [19], for example, 

adjusting the software calculation as proposed does not consider some important non-functional 

requirements for the current context, such as efficiency, usability, maintainability, and 

portability. Moreover, they believe that the GSC Transaction rate is no longer applicable to the 

current context due to technological progress, high internet speed rates, high disk access speed 

and CPUs with high MHZ processing [19]. 
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Abdullah et al. [18], believe that FPA does not cover all the GSCs necessary for 

determining the adjusted functional size of software, as for example, aspects related to the 

information security area. Thus, they strongly recommend the incorporation of new GSCs for 

FPA focused on this area. 

Addressing another aspect, Matijevic et al. [23] reported that, as currently set, 

determining the influence of each GSC is a difficult task to be performed by the individual 

responsible for determining each influence factor of the GSCs. According to Matijevic et al. 

[23], the user cannot generally easily identify the value to be assigned to a particular GSC. Also, 

according to this work, this is a serious situation given that a functional requirement can 

influence the complexity of a software development project more than a functional requirement. 

 

4.2. RQ2 – What improvements are being proposed for FPA? 

Next, the main improvement proposals for FPA are presented, considering the problems 

exposed in the research question RQ1, for the categories “Weights and complexities” and 

“Adjusted Functional Size”. For the category “Technological independence” no improvement 

is shown, since, as reported earlier, there was no primary study that showed improvements for 

the problems pointed out. 

 

a) Weights and complexities  

In general, the improvements for FPA relative to “weights and complexities” propose 

ways for generating additional weights and complexities to those already in the method, or to 

replace the weights already derived by IFPUG. 

Of the seven primary studies reporting problems related to the weights or complexities 

of each Base Functional Component (BFC), six of them propose FPA improvements to include 

the use of Artificial Neural Networks or Fuzzy Logic, both from the Artificial Intelligence (AI) 

area.  In some of these studies, some other techniques besides these ones are also proposed. 

Table 9 lists the respective methods proposed in each of these six primary studies as a solution 

to the problems related by research question RQ1. 

 

Table 9. IA methods proposed as improvements in primary studies for the category “Weights 

and complexities” 
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Primary Study Method used 

[13] Fuzzy Logic 

[16] Neural Networks 

[17] Fuzzy Logic; Neural Networks; Statistical 

Regression 

[20] Fuzzy Logic; Interpolation Methods 

[21] Fuzzy Logic; Neural Networks 

[22] Fuzzy Logic 

 

The use of Fuzzy Logic is proposed in five primary studies for deriving the functional 

size, that is, for deriving the weights for the Base Functional Components (BFC) [13], [17], 

[20], [21], [22]. However, Neural Networks are proposed in five primary studies [16], [17], 

[21]. Of these, three propose applying AI methods alone, without its use compromising the 

accuracy and precision of the functional sizes derived from the methods determined by them 

[13], [16], [22]. In the other primary studies, the use of Fuzzy Logic is proposed in combination 

with other methods [17], [20], [21], as described below. 

Xia et al. [17] propose a combination of three methods in a method called Neuro-Fuzzy 

Function Point Calibration Model (NFFPCM). The proposed method is based on the 

combination of Fuzzy Logic, Neural Networks and Statistical Regression. Statistical regression 

is a mathematical method used to represent the relation between the selected values and 

observed values of statistical data. Neural Networks are proposed to facilitate learning based 

on previous data. And Fuzzy Logic is proposed to make rational decisions in an environment 

of uncertainty and imprecision. Its concept was incorporated into the neural network to generate 

new values for the weights people or the complexities. Similarly, Ya Fang et al. [21] also 

propose a combination of Fuzzy Logic with Neural Networks so that from the rules and 

linguistic terms defined by Fuzzy logic, the neural networks could learn from previous data. 

Chen et al. [20] propose the combination of Fuzzy Logic with Interpolation Methods. 

This combination is proposed in this primary study because although Fuzzy Logic can address 

the problems reported in the research question RQ1, the distribution of values for the 

complexities remains a problem. 
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Kralj et al. [15], unlike the primary studies listed in Table 9, do not propose the use of 

methods from the AI area. The alternative proposes is to build a method based on the growth 

rate of the functional size, as measured by the Common Software Measurement International 

Consortium (COSMIC) and Mk II FPA. These functional measurement methods are those that 

exhibit, respectively, the lowest and highest functional size growth rate according to this 

primary study. 

 

b) Adjusted functional size 

Of the five primary studies reporting problems regarding the calculation of FPA 

adjusted functional size, four of them propose improvements to include new GSCs or adapt the 

existing ones. 

Calazans, Oliveira & Santos [14] and Ferreira & Marques-Neto [24] based their work 

on the Data Warehouse software analysis and determined that the calculation of FPA adjusted 

functional size could be improved to measure this type of software more accurately. Therefore, 

25 new GSCs are proposed. Moreover, Calazans, Oliveira & Santos [14] propose the 

interpretation of the FPA rules specifically for Data Warehouse software, in order to standardize 

the counting for this type of software. However such improvements proposed in this primary 

study are outside the analysis scope of this SLR, according to the criteria presented in Section 

3.4. 

Abdulah [18], however, suggests the inclusion of 58 new GSCs, all focused on the 

software security context, such as: encryption, sensitive data exchange, and protection of 

technology security. For each GSC proposed, a way to score its influence on the project being 

measured was also proposed. Thus, five scales were determined, ranging between the minimal 

influence and maximum influence (one to five), so that users could determine the influence that 

a given GSC would have. For each GSC, parameters are also proposed to assist the user in the 

scoring.  

The determination of scales, from one to five points, to score the influences was also 

proposed by Calazans, Oliveira & Santos [14] and Ferreira & Marques-Neto [24] – in both 

cases – so that the influence of the GSCs of the Data Warehouse software could be determined. 

The values obtained would then be incorporated into the functional size measured to reflect 

these software aspects. 
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Matijevic [23] proposes an alternative way to score each GSC, from one to five points, 

so that its degree of influence in relation to the software being measured can be determined. 

According to this work, the influence of each GSG cannot be easily determined by the 

applicators of the method. Thus, he proposes using the CS-AHP algorithm (a derivation of his 

S-AHP method) to process different types of requirements and combine them with FPA. 

Through this algorithm, the user determines the degree of importance a GSG has with another 

one. For example, usability can have a weight of five in relation to scalability; while 

performance may have a weight of three in relation to the same scalability. Finally, based on 

the importance values of the GSCs determined by the user, a matrix is assembled to calculate 

an overall importance ranking of all the GSCs. From this ranking, the highest value is 

considered proportionally as the highest possible value for a GSC; which is five. The others are 

adjusted proportionally, considering the new scale of five. According to Matijevic [23], 

implementing this procedure when determining the degree of influence for each GSC would 

enable the user to more easily or more accurately determine the Total of Degree of Influence 

(TDI) of each GSC. This would enable its Value Adjustment Factor (VAF) as well as the 

adjusted functional size of a software to have greater accuracy. 

 

4.3. RQ3 and RQ4 – Are the proposed improvements effective?  Are there limitations to 

the improvements proposed? 

 

The following are the main advantages and the main limitations pointed out in the 

primary studies evaluated considering – in a combined manner – the research questions RQ1 

and RQ2. The results are again presented only for the categories “Weights and complexities” 

and “Adjusted Functional Size”, since for the “Technological independence” category no 

improvement was verified for the problems indicated. 

 

a) Weights and Complexities 

In general, the primary studies that propose improvements exclusively for the weights 

or complexities of the Base Functional Components (BFC) concluded that the proposed 

improvements resulted in more accurate functional size estimates. Table 10 summarizes the 
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improvement percentages shown by each primary study in this category, related to Mean 

Magnitude of Relative Error (MMRE). 

 

Table 10. Improvements observed regarding “Weights and complexities” 

Primary Study Percentage of improvement 

[16] 30% improvement in MMRE 

[17] 22% improvement in MMRE 

[21] 3.6% improvement in MMRE5 

[13] 8.8% improvement in MMRE2 

[15] 

13% improvement in effort derivation when compared with the value 

derived from the traditional method described in the Counting Practices 

Manual (CPM)  

[20] There was no validation for the proposed method  

[22] There was no validation for the proposed method 

 

The Mean Magnitude of Relative Error (MMRE) percentage, used to evaluate the 

improvement of these proposals measures, for a given project, the difference between actual 

and estimated effort relative to the actual effort. The mean takes into account the numerical 

value of every observation in the data distribution, and is sensitive to individual predictions 

with large MRE [25]. 

Although the evidence shown that the proposed FPA improvements for scoring the Base 

Functional Components (BFC) can provide greater accuracy in the development effort 

derivation, in some of these primary studies some limiting factors were also highlighted, which 

are presented below. In the other primary studies, no limitation or disadvantage is explicitly 

presented by the authors.  

For the method proposed by Ya-Fang et al. [21], for example, it is pointed out that using 

the Backpropagation – a training method for Neural Networks – has a slow speed for the rate 

of convergence. This can compromise the speed to obtain the results for the primary method 

                                                        

 

 
5 Value not shown directly in the primary study evaluated. For the sake of comparison in this SRL, the MMRE 

percentage regarding the original method was obtained by calculating the arithmetic average of the improvement 

percentages for all projects measured in the scope of the study 
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proposed in this study. Following this same line, although no limitations were highlighted for 

the methods developed, the authors Xia et al. [17] and Abdullah et al. [18] also propose 

Backpropagation as a training method for Neural Networks, which may be understood as a 

limiting factor for the primary study, due to this method’s low speed of convergence rate. 

For the method proposed by Chen et al. [20], the results were obtained only based on 

tests performed on a software of the university Education Management Information System. 

This may have distorted the results and increased the reliability of the proposed method due to 

the low number of applications measured in the tests performed in the study conducted. 

 

b) Adjusted Functional Size 

For the primary studies that propose FPA improvements related to GSC, results related 

to the advantages achieved were presented only for the measurement applied in the Data 

Warehouse software [14], [24]. For the other primary studies [18], [19], [23], no validation 

reports of the proposed methods were identified in order to verify if there was any improvement 

in the method proposed regarding the FPA. Table 11 summarizes the results presented by the 

authors of these primary studies regarding the advantages achieved. 

 

Table 11. Improvements observed regarding “Adjusted Functional Size” 

Primary Study Percentage of improvement 

[14] 
There were no results regarding the MMRE. It was concluded that there 

is an improvement of the proposed method over the traditional method. 

[24] 

There were no results regarding the MMRE.  It was concluded that there 

is an improvement of the proposed method over the traditional method 

and the proposal of Ferreira & Marques-Neto [24]. 

[18] There was no validation of the proposed method. 

[19] There was no validation of the proposed method. 

[23] There was no validation of the proposed method. 

 

Regarding the application for measuring the Data Warehouse software, both proposed 

methods showed higher accuracy in estimating the functional size, when compared to the 

standard Counting Practices Manual (CPM) method [14]. Through the analysis of variance 
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(ANOVA) and application of the Tukey test, Calazans et al. [14] concluded that there are 

significant differences between both methods, and that the proposed method has higher 

accuracy when compared to the standard method for measuring a Data Warehouse software. 

Ferreira & Marques-Neto [24] found that, after the application of the method developed, 

the effort derived from the measured functional size is more accurate when compared to the 

standard method, and also the results obtained by Calazans et al. [14]. 

In all five of these primary studies, no limitation or disadvantage is explicitly presented 

by the authors. 

 

6. Analysis of Results  

In this section, the SLR results presented in the previous section are analyzed and 

discussed. These results are analyzed in an attempt to answer each of the research questions 

developed for this SLR.  

 

5.1. RQ1 – Are there FPA problems being reported? 

Of the 12 primary studies selected in this SLR, seven of them have problems related to 

how FPA proposes the functional size calculation as originally determined by IFPUG. The 

authors of these papers report that there is a method failure in scoring the Base Functional 

Components (BFC) of the software, as reported in Section 4. Therefore, these seven works are 

related to Step 2 and Step 3 of the FPA procedure described in Section 2, as highlighted in the 

graph of Figure 1. 
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Figure 1. Number of problems identified by the primary studies for the five steps of the FPA 

procedure. 

 

Although Step 2 and Step 3 concentrate the problems identified in the primary studies, 

they all refer to a single sub-activity to be carried out in these two steps, namely, the last sub-

activity, which is to determine the complexity (High, Medium and Low) and the functional size 

of the data function and/or of the transactional function of each Base Functional Component 

(BFC). The absence of presenting problems related to the other sub-activities of these two steps 

shows that after the subsequent versions of Counting Practices Manual (CPM), these other FPA 

rules became clearer and more objective, reducing the heterogeneity of functional sizes found 

by different professionals when based the same scope.  

The other five primary studies have problems related to the General System 

Characteristic (GSC) currently in place, because they are considered to be quite limited. These 

authors believe that the current GSCs do not include characteristics related to other 

technologies, as for instance related to Data Warehouse software or to many other non-

functional requirements such as software security. As highlighted in the graph of Figure 1, these 

five studies are related to Step 4 of the FPA procedure described in Section 2. 

Throughout the whole period analyzed (2002 to 2013), only 12 primary studies were 

identified which point to the need for FPA improvements. This may be considered a low 

number, and perhaps an indication that the method is already at a fairly advanced level of 

maturity. Regarding the time distribution, the primary studies identified are evenly distributed 

throughout the period, with an average of one to two articles per year. This distribution, 

although small, indicates that researchers are constantly interested in FPA limitations and 

improvements. 

 

5.2. RQ2 – What improvements are being proposed for FPA? 

Different methods have been proposed as part of the improvements to be used in 

response to the FPA problems identified. Figure 2 summarizes the methods used as proposals 

for solving these problems. In general, the preponderance of methods from the AI area is noted, 

especially those related to the “Weights and complexities” category. As for the primary studies 
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of the “Adjusted Functional Size” category, most do not have a specific method for solving the 

problems, therefore pertaining to the “others” group.  

For these studies, the proposal of new GSCs was mostly based on the analysis of non-

functional requirements. 

 

 

Figure 2. Methods used as part of the improvement proposals for the problems identified in 

FPA. 

 

5.3. RQ3 – Are the proposed improvements effective? 

Of the seven studies that showed some kind of evaluation of the proposed improvement, 

all showed that this improvement was more effective than the original FPA, as detailed in 

Tables 10 and 11. Though much of the proposed works have used methods from the AI area  

(especially those related to the “Weights and complexities” category), better results were not 

presented in relation to the specific use of Fuzzy Logic, Neural Network or a combination of 

these two between them with other methods. 

Regarding the “Adjusted Functional Size” category, of the five improvement proposals, 

only two primary studies presented data about the evaluation of the proposed improvement. 

Based on these two studies, there is evidence that the improvements are effective, as shown in 

Table 11. However, due to the low number of primary studies that have performed some type 

of validation of the proposed improvement, it is not possible to generalize whether the proposed 

improvements in FPA for changing, including or removing the GSC were advantageous. 

 

5.4. RQ4 – What are the limitations for the proposed improvements? 
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Regarding proposals to improve the “Weights and complexities” category, the results 

show that some studies were not able to solve this problem completely.  Although the proposed 

improvements have alleviated the problem of enabling that a same data function or a transaction 

function with different combinations of Data Element Types (DET) and Record Element Types 

(RET) / FileType References (FTR), may be able to receive the same weights and or 

complexities. All the works of this category proposed FPA improvements in order to make it 

more granular and be able to rate the various combinations of Data Element Types (DET) and 

Record Element Types (RET) / FileType References (FTR) with different values with regards 

to the original method. However, the undesired effect is not yet completely eliminated. 

For the improvement proposals for the “Adjusted functional size” category, the attempt 

to include non-functional requirements related to various aspects such as security, performance, 

among others could make the measuring procedure costly and complex. Especially when the 

goal of FPA is to essentially measure the software considering only the functional requirements 

of a software. 

Although some of the primary studies presented found that FPA could include other 

GSCs to make the adjusted functional size calculation more accurate, the inclusion of a total of 

83 new GSCs was proposed to perform this adjustment. These new GSCs would require 

additional time for careful analysis by the professionals responsible for measuring the software, 

adding costs to the measurement procedure. 

The proposed improvements should offer more accuracy in the adjusted functional size 

when compared to the original FPA, only when the improved method is implemented in a 

specific scenario, as for instance in Data Warehouse softwares. When implemented in a general 

context, the improvement tends to maintain the method’s standard accuracy. Thus, these 

proposed improvements have a limited scope, not increasing the accuracy of FPA in all 

measurement settings.  

 

7. Conclusion 

The purpose of this SLR was to identify the main improvements proposed for FPA, to 

make the results generated more accurate. Therefore, four different bibliographic databases 

were researched. From the search conducted in the databases, 375 articles were returned, of 

which, after applying the defined systematic protocol, 12 primary studies were identified, read 
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and reported in this article. The low number of primary studies that propose FPA improvements 

demonstrates the maturity of the method in the current scenario of software metrics. 

Among the various steps of the FPA measurement procedure, there is evidence, 

identified through this SLR, that steps “2 – Measure Transactional Functions”, “3 – Measure 

Data Functions” and “4 – Calculate the functional size” are the ones most in need of 

adjustments. Twelve primary studies with improvement proposals were found for these steps 

of the method. The high number of improvement proposals for these steps may suggest to the 

IFPUG, for example, that they should be revised in order to more accurately reflect the 

quantification of the user’s functional requirements. 
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