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Abstract. This paper presents a pattern language, described as patlets, for 

software estimation facing to agile teams. The proposed language is composed 

of eight patterns and their relationships, which were identified through an 

extensive literature research and interviews with several companies that use 

agile methodologies. The patterns identified can help agile teams to obtain the 

main estimates needed in the context of agile software projects. 

Resumo. Este artigo apresenta uma linguagem de padrões, documentados na 

forma de patlets, para estimativa de software voltada para equipes ágeis. A 

linguagem de padrões proposta é constituída por oito padrões e seus 

relacionamentos, os quais foram identificados por meio de uma extensa 

pesquisa bibliográfica. Os padrões identificados podem ajudar as equipes 

ágeis na obtenção das principais estimativas necessárias no contexto do 

desenvolvimento ágil de projetos de software. 

1. Introdução 

No contexto do desenvolvimento de produtos de software, estimar tornou-se uma tarefa 

de extrema importância, uma vez que por meio das estimativas pode-se ter uma idéia do 

escopo, do esforço, do prazo e do custo necessário para a conclusão de um projeto. 

Contudo, realizar estimativas em ambientes que utilizam métodos ágeis consiste em um 

desafio ainda maior que em processos tradicionais de desenvolvimento de software. Isso 

se deve às próprias características das metodologias ágeis. 

 Os métodos ágeis surgiram como uma alternativa aos métodos tradicionais de 

desenvolvimento de software. Eles propõem uma nova abordagem para o 



  

desenvolvimento, eliminando gastos com documentação excessiva e desnecessária, 

enfatizando a comunicação, colaboração com o cliente e as atividades que trazem valor 

imediato na produção de software com qualidade. As metodologias ágeis procuram 

acomodar melhor as modificações, possibilitando às equipes reagir rapidamente quando 

mudanças são necessárias. Nos últimos anos, métodos ágeis como o XP (eXtreme 

Programming) [Beck 2009], Scrum [Schwaber 2004] e Crystal [Cockburn 2002] 

ganharam grande destaque [Goldman 2004]. Esses métodos empregam princípios ágeis, 

tais como ciclos iterativos, entrega rápida de software funcionando e simplicidade.  

 Diante desta quebra de paradigma, tornou-se necessária a criação de novas 

técnicas de estimativa de software, que fossem adequadas a esta nova realidade, devido 

ao foco das metodologias ágeis em entregar software de valor em detrimento de outras 

atividades que trazem menos retorno ao negócio do cliente [Cohn 2006]. Boehm et al. 

(2004) defende que estimativas em projetos que utilizam métodos ágeis são feitas de 

modo diferente das realizadas em processos tradicionais de desenvolvimento, devido as 

características particulares das metodologias ágeis, como feedback rápido e iterações 

curtas. Desta forma, equipes e projetos que utilizam abordagens ágeis podem não se 

adequar às técnicas mais comuns e tradicionais de estimativa. As estimativas utilizadas 

nas metodologias ágeis apresentam uma forte subjetividade, onde se leva em 

consideração a experiência do time de desenvolvimento e o fato de que a “métrica” 

utilizada pode variar entre times diferentes ou entre diferentes projetos desenvolvidos 

pela mesma equipe. 

 Neste contexto, as empresas que utilizam metodologias ágeis possuem algumas 

dificuldades relacionadas à estimativa, tais como: equipes pequenas, ciclos curtos (o 

tempo para se dedicar as estimativas é reduzido), o próprio time realiza as estimativas 

(não é uma equipe especializada), nem sempre existe uma base histórica de estimativas 

com informações de projetos anteriores, etc. Desta forma, as equipes ágeis necessitam 

realizar estimativas de software de forma rápida, simples e que reproduzam de forma 

efetiva os valores de tamanho, esforço, prazo e custo do desenvolvimento do software. 

 Este artigo apresenta uma linguagem de padrões, documentados na forma de 

patlets [Coplien 2004], [Grone 2006], [Harrison 2011], que descreve e documenta as 

principais técnicas e métodos utilizados na estimativa de software por equipes que 

adotam metodologias ágeis. A linguagem proposta é uma extensão do trabalho de 

Andrade (2008) e é constituída por oito padrões e seus relacionamentos: tamanho; 

esforço, velocidade, prazo, custo, negociação das estimativas, coletas das medidas reais 

e obtenção de dados históricos. Esses padrões foram identificados por meio de uma 

extensa pesquisa bibliográfica e de relatos de artigos de empresas que utilizam 

metodologias ágeis. A linguagem de padrões apresentada pode ajudar as equipes ágeis 

na obtenção das principais estimativas necessárias no contexto do desenvolvimento ágil 

de projetos de software. 

 Esse artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a linguagem 

de padrões proposta, a seção 3 discute os trabalhos relacionados, enquanto a seção 4 

conclui este trabalho e aponta direções para trabalhos futuros. 



  

2. Uma linguagem de padrões para estimativas de software em metodologias 

ágeis 

Padrões são soluções bem sucedidas para um determinado problema [Alexander 1979] 

[Coplien 2004]. Ao documentarmos um padrão estamos garantindo que ele é: i) 

largamente utilizado e ii) considerado uma boa solução para um problema específico 

[Andrade 2008]. Os Patlets são padrões resumidos que possuem somente os elementos 

essenciais (nome, contexto, problema, solução e usos conhecidos) e servem para 

referenciar um padrão completo ou como passo intermediário na documentação de um 

padrão completo [Coplien 2004], [Grone 2006], [Harrison 2011]. 

 Uma linguagem de padrões é uma coleção estruturada de padrões que se apóiam 

uns nos outros para transformar requisitos e restrições numa arquitetura [Coplien 2004] 

e é uma forma de subdividir um problema geral e sua solução complexa em problemas 

menores relacionados e suas respectivas soluções. Uma linguagem de padrões possui 

um contexto comum compartilhado entre todos os padrões pertencentes a ela. Os 

padrões podem ser usados isoladamente ou com demais padrões relacionados na 

linguagem. Porém, cada um deles resolve seu próprio problema [Andrade 2008].  

 Nesta seção, apresentamos uma linguagem de padrões, documentados na forma 

de patlets, voltada para orientar equipes que utilizam metodologias ágeis nas tarefas 

relacionadas à estimativa de software. Assim, a linguagem proposta constitui-se em um 

guia padrão, simples e preciso o suficiente para o processo de obtenção e calibragem 

das estimativas, como forma de atender à realidade das instituições de desenvolvimento 

de software e auxiliá-las, juntamente com o cliente, nas tomadas de decisões.  

 Para se identificar o conjunto de padrões que compõem a linguagem proposta, 

bem como os relacionamentos entre eles utilizamos duas abordagens complementares. 

Inicialmente, realizamos um amplo estudo bibliográfico, o qual envolveu: artigos 

[Andrade 2008], [Sato 2007], [Ma 2001], [Meirelles 2008], [Monteiro 2005], [Soares 

2004], livros [Coplien 1998], [Cohn 2006], [Yoshima 2007] e revistas [Engenharia de 

Software 2009] sobre estimativas de software e metodologias ágeis. Em seguida, 

entrevistamos diversas empresas que utilizam metodologias ágeis com a finalidade de 

verificar quais as principais técnicas adotadas para a obtenção de valores de estimativas 

e se tais técnicas eram fundamentadas. 

 A linguagem é composta por oito padrões, os quais são amplamente utilizados 

no contexto ágil para a obtenção das principais estimativas.  Primeiramente, os padrões 

foram relacionados de acordo com o momento em que são utilizados em um processo de 

desenvolvimento ágil, com a finalidade de esquematizar o grafo (ou mapa) da 

linguagem. A Figura 1 ilustra a relação entre os padrões identificados no contexto da 

realização de estimativas por equipes ágeis. Os retângulos representam os padrões. O 

nome de cada padrão é informado dentro do seu retângulo. As setas de entrada 

representam as dependências entre padrões. Assim, uma seta saindo do retângulo 

referente ao padrão “estimativa do tamanho” e entrando no retângulo do padrão 

“estimativa do esforço” indica que a execução deste último depende (de alguma forma) 

da execução do primeiro. A descrição de cada padrão nas seções a seguir indica como e 

por que estas dependências ocorrem. 

  



  

 Em [Braga 2011], pode-se encontrar uma descrição completa dos padrões que 

compõem a linguagem proposta. Assim, para cada um dos padrões pertencentes a esta 

linguagem são apresentados: Nome, Contexto, Problema, Forças Solução, Variantes, 

Exemplo, Contexto Resultante, Racional, Usos Conhecidos e Padrões relacionados. 

Contudo, neste artigo, devido às restrições de espaço, estes padrões são descritos na 

forma de patlets, envolvendo apenas: Nome, Contexto, Problema, Solução e Usos 

Conhecidos. Na seção a seguir são descritos o conjunto de padrões identificados para as 

métricas de estimativas no contexto de desenvolvimento de software que utilizam 

metodologias ágeis. 

 

 

Figura 1. Relação entre os padrões identificados 

  

2.1. Padrões identificados 

2.1.1. Estimativa de tamanho 

Contexto: 

 Empresas que adotam metodologias ágeis necessitam estimar o tamanho de um 

determinado projeto de software (escopo) de forma rápida, simples e eficiente. 

Problema: 

 Como elaborar estimativas do tamanho total de um escopo de desenvolvimento 

utilizando técnicas simples e a um custo satisfatório em projetos que são desenvolvidos 

com metodologias ágeis? 



  

Solução: 

 A solução mais largamente utilizada para a estimativa de tamanho por equipes 

ágeis é conhecida como Pontos por Estória (Story Points) [Cohn 2006]. Para estimar o 

tamanho do projeto, atribui-se valores a funcionalidades (estórias) do projeto, 

utilizando-se comparações que indicam o quanto uma estória é mais complexa do que 

outra (técnica denominada triangulação). O padrão de comparação é definido pelo o 

time. Contudo, a técnica mais comum para a obtenção do valor do tamanho das estórias 

é o Planning Poker [Grenning 2002].  

 Planning Poker é uma técnica de estimativa baseada no consenso de toda a 

equipe (programadores, testadores, analistas etc), onde é utilizado um conjunto de cartas 

(baralho) com valores específicos para representar tamanho. A distribuição desses 

valores comumente segue a série de fibonacci ou similar (1, 2, 3, 5, 8, 13, 40, 80, 100, 

?). Pode-se pensar nesses valores como dias, horas, ou simplesmente pontos (que é a 

medida mais comum) [Cohn 2006].  

 Freqüentemente, utilizam-se também algumas cartas especiais, com os seguintes 

significados: 

 0 = “Estória já realizada” ou “A estória é tão pequena que leva somente 

alguns minutos”; 

 ? = “O participante não faz idéia alguma”; 

 Xícara de café = “Estou cansado demais para pensar. Vamos fazer uma 

pequena pausa”. 

 Durante a Reunião de Planejamento apresenta-se uma estória para toda a equipe. 

Cada membro possui um baralho (conjunto de cartas). Após todos terem entendido 

claramente o objetivo da estória, cada membro da equipe escolhe uma carta e coloca na 

mesa virada para baixo. Quando todas as cartas estiverem lançadas, elas são viradas. Se 

por algum motivo aparece uma carta com um valor bem diferente ou caso não haja 

consenso esse é o momento da equipe discutir de forma breve sobre a divergência, e 

uma nova rodada acontece. Este procedimento prossegue até que os valores das cartas 

convirjam para um valor ou um valor aproximado. Esse valor representa o tamanho da 

estória em pontos, unidade de medida da Estória [Cohn 2006]. 

  Além dessa técnica ser divertida para a equipe, gozar de grande popularidade e 

reputação, ela melhora a comunicação entre os membros da equipe (as estórias ficarão 

mais clara para todos, dúvidas são sanadas , etc)., ela reuni opiniões de especialistas, 

analogias e discordâncias. 

Usos Conhecidos: 

 O método de estimativa Story Points é utilizado nas metodologias Scrum 

[Schwaber 2004], XP (eXtreme Programming) [Beck 1999] e Kanban [Vale 2008], 

além de ser suportada pelas ferramentas FireScrum [Cavalcanti 2009] e Icescrum 

(2011).  O uso de Story Points também pode ser encontrado em [Cohn 2006]. 

  



  

 O Scrum e o XP utilizam a técnica de pontuação Planning Poker [Schwaber 

2004], [Beck 1999], a qual pode ser encontrada também na ferramenta de 

acompanhamento de equipes ágeis Open Source FireScrum [Cavalcanti 2009]. Há 

também alguns métodos ágeis que simplificam ainda mais o sistema de pontuação, 

como é o caso do sistema Kanban [Vale 2008], onde existem apenas três tamanhos 

possíveis para uma estória (Story): pequeno, médio e grande. 

Padrões Relacionados: 

 A partir da Estimativa do Tamanho pode-se obter a Estimativa do Esforço do 

desenvolvimento [Braga 2011], [Andrade 2008] e a Estimativa da Velocidade do 

Time [Braga 2011]. Além disso, com a utilização do padrão Obtenção de Dados 

Históricos [Braga 2011], [Andrade 2008], é possível ter acesso a medições anteriores, o 

que pode auxiliar na melhoria da precisão da Estimativa de Tamanho.  

2.1.2. Estimativa de esforço 

Contexto: 

 Durante o planejamento de uma iteração (Sprint) um subconjunto das estórias 

pertencentes ao Product Backlog é selecionado para ser implementado. As estórias 

selecionadas irão compor o Sprint Backlog. Em seguida, essas estórias são divididas em 

tarefas, as quais serão alocadas aos desenvolvedores. Assim, as equipes ágeis 

necessitam estimar o esforço necessário para realizar cada tarefa. 

Problema: 

 Como estimar o esforço necessário para realizar uma determinada tarefa? 

 

Solução: 

 As tarefas tem granularidade de implementação e são estimadas em Horas 

Ideais. A escala para estimar tarefas é discreta. Isto significa que apenas alguns números 

podem ser usados. As tarefas podem ser estimadas em múltiplos de 1 hora e não mais 

que 16 horas. Se uma tarefa é estimada em mais de 16 horas isso significa que a tarefa 

precisa ser dividida em tarefas menores [Cohn 2006]. 

 A cada reunião de planejamento do Sprint é criado um Sprint Backlog, o qual 

consiste no conjunto das estórias, potencialmente implantáveis, que serão realizadas 

durante o Sprint. Em seguida, a equipe quebra cada uma dessas estórias em tarefas 

menores que podem ser cumpridas em um dia [Schwaber 2004]. Uma ferramenta 

bastante utilizada para auxiliar essa tarefa é denominada Quadro de Tarefas 

(TaskBoard), a qual consiste em um quadro que exibe todo o trabalho que o time está 

desenvolvendo durante um Sprint. Cada linha no Quadro de Tarefas é um item do 

Product Backlog (estórias). Cada item do Product Backlog é desdobrado em vários itens 

(tarefas) de Sprint Backlog. Cada um desses itens menores é representado por um cartão 

de tarefa que é colocado no Quadro de Tarefas, inicialmente na coluna "A fazer". O 

quadro é atualizado continuamente no decorrer do Sprint. Se alguém pensa em alguma 

nova tarefa, eles a escrevem em um novo cartão e colocam-no no quadro. Antes ou 

durante  um Daily Meeting, as estimativas, em horas ideais, são alteradas (para mais ou 

menos) e os cartões são movidos no quadro. 

http://epf.eclipse.org/wikis/scrumpt/Scrum/tasks/the_daily_scrum_C8FB7908.html


  

Usos Conhecidos: 

 O método de estimativa de esforço baseado em Tarefas e Horas Ideais é 

utilizado nas metodologias Scrum [Schwaber 2004], XP (eXtreme Programming) [Beck 

1999] e Kanban [Vale 2008], além de ser suportado pelas ferramentas FireScrum 

[Cavalcanti 2009] e Icescrum (2011). O uso deste método também pode ser encontrado 

em [Cohn 2006]. 

 No XP, durante o planejamento de uma iteração, as estórias selecionadas para 

essa iteração são transformadas em tarefas. Em geral, as tarefas são menores do que 

uma estória inteira, uma vez que não se consegue implementar uma estória inteira em 

alguns poucos dias, e são estimadas em dias ideais. Algumas vezes, uma tarefa dará 

suporte para diversas estórias. Outras vezes, uma tarefa não estará relacionada 

diretamente com nenhuma estória em particular [Beck 1999]. 

 Já o método Kanban registra apenas as atividades com duração significativa, ou 

seja, cuja estimativa seja maior que um ou dois dias ideais, de forma a não burocratizar 

o processo com registros de pequenas atividades executadas em minutos ou horas [Vale 

2008]. 

Padrões Relacionados: 

 A Estimativa do Esforço é obtida a partir do padrão Estimativa do Tamanho 

[Braga 2011], [Andrade 2008]. Dado uma estória, cujo tamanho é estimado em pontos, 

esta é dividida em tarefas, cujo esforço de desenvolvimento é medido em horas ideais. 

Adicionalmente, com a utilização do padrão Obtenção de Dados Históricos [Braga 

2011], [Andrade 2008], é possível ter acesso a medições anteriores, o que pode auxiliar 

na melhoria da precisão da Estimativa do Esforço.  

2.1.3 Estimativa de velocidade do time 

Contexto: 

 Equipes ágeis necessitam acompanhar o andamento do projeto ao longo do seu 

ciclo de desenvolvimento (Sprints). Neste sentido, um dos principais aspectos que 

precisam ser acompanhados é a velocidade com que o projeto está sendo executado. 

Problema: 

 Como estimar a velocidade de um time no desenvolvimento de um projeto de 

software? 

Solução: 

 A velocidade expressa quantos pontos o time consegue vencer dentro de um 

período de tempo, tipicamente um Sprint. Assim, a velocidade, conforme é possível 

observar na Equação 1, é medida em pontos por Sprint, isto é, quantos pontos a equipe 

consegue entregar dentro de uma iteração. Este valor representa a velocidade que o time 

ágil possui [Yoshima 2007].  
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 A velocidade expressa quantos pontos o time consegue vencer dentro de um 

período de tempo, tipicamente um Sprint. Assim, a velocidade é medida em pontos por 

Sprint, isto é, quantos pontos a equipe consegue entregar dentro de uma iteração. Este 

valor representa a velocidade que o time ágil possui [Yoshima 2007]. A velocidade do 

time pode ser estimada de acordo com Cohn (2006): 

i) Baseando-se na velocidade do time em projetos anteriores, valores 

históricos; 

ii) Com base na velocidade do time nos primeiros Sprints, ou; 

iii) Através de uma previsão, quando não se possui uma base histórica ou 

tempo para analise dos primeiros Sprints, baseado no esforço dos 

envolvidos e no tamanho do Sprint. 

 Os valores históricos são super importantes, quando o projeto os tem. Porém, 

pode haver problemas de alterações entre o os projetos antigos e os novos projetos e o 

time que pode impactar na estimativa da nova velocidade. Como por exemplo, 

atualização de tecnologias. Então, antes de utilizar os valores históricos é importante 

fazer algumas perguntas. Tais como: 

 As tecnologias são as mesmas? 

 É a mesma equipe? 

 É o mesmo cliente? 

 São as mesmas ferramentas? 

 O ambiente de trabalho é o mesmo? 

 Quem estimou foram as mesmas pessoas? 

 As respostas de cada questão devem ser freqüentemente sim, para garantir a 

transferência das informações da base histórica.  

 

Usos Conhecidos: 

O método de estimativa da velocidade de uma equipe baseado na quantidade de pontos 

(tamanho das estórias) entregues por Sprint é utilizado nas metodologias Scrum 

[Schwaber 2004] e XP (eXtreme Programming) [Beck 1999], além de ser suportado 

pelas ferramentas FireScrum [Cavalcanti 2009] e Icescrum (2011). O uso desta 

estratégia também é discutida em [Cohn 2006]. 

 No XP, três ou quatro medidas mostram tipicamente o comportamento da 

equipe. Uma delas é a velocidade do projeto – o número de estórias (de determinado 

tamanho) que a equipe implementa por interação [Beck 1999].  

 Já no Scrum o conceito de velocidade é fundamental para realizar o 

Planejamento de Release, e é mensurado como a quantidade de Story Points entregues 

no final de cada Sprint [Schwaber 2004]. 

Padrões Relacionados: 

 A Estimativa da Velocidade do Time [Braga 2011] é obtida a partir do padrão 

Estimativa do Tamanho [Braga 2011], [Andrade 2008]. Dada a estimativa de tamanho 

de cada estória, medida em pontos, a velocidade do time é calculada com base nos 

tamanhos das estórias entregues por Sprint. 



  

2.1.4. Estimativa de duração 

Contexto: 

  O líder do time, que no Scrum é chamado de Scrum Master [Schwaber & 

Beedle 2002; Schwaber 2004] e no XP de XP Coach, necessita quantificar ao cliente o 

prazo necessário para a finalização do projeto, uma vez que o cliente está interessado no 

retorno proporcionado pelo produto em desenvolvimento ou a ser construído. 

Problema: 

 Como elaborar estimativas de prazo de desenvolvimento em projetos de 

software que utilizam metodologias ágeis? 

Solução: 

 A duração do projeto é estimada com base na velocidade do time e no tamanho 

do projeto. Dada a velocidade do time, estimada em pontos por Sprint (iteração), e o 

tamanho do projeto dado, estimado em pontos, projeta-se a quantidade de iterações 

necessárias para a conclusão do projeto. Dada a quantidade de iterações necessárias e a 

duração de uma iteração projeta-se a duração total do projeto em dias ou meses. 

 Para representar o andamento do projeto, sua previsibilidade de duração, de uma 

maneira mais amigável utiliza-se o gráfico Burndown. Com o acompanhamento da linha 

principal do Burndown tem a previsibilidade de conclusão do projeto, de acordo com a 

velocidade do time. Esse gráfico possui uma linha secundaria que é desenhada ao longo 

do desenvolvimento do projeto. Caso a linha secundária tenha grande discrepância em 

relação à linha principal isso tende há um erro no cumprimento do prazo, ou para mais 

ou para menos [Yoshima 2007]. 

Usos Conhecidos: 

 A estimativa da duração de um projeto de software a partir da velocidade e do 

tamanho do projeto é encontrada nas metodologias Scrum [Schwaber 2004] e XP 

(eXtreme Programming) [Beck 1999]. O monitoramento do progresso do projeto é 

realizado por meio de um gráfico denominado Product Burndown Chart. Esse gráfico 

mostra ao longo do tempo a quantidade de trabalho que ainda resta ser feito, sendo um 

excelente mecanismo para visualizar a correlação entre a quantidade de trabalho que 

falta ser realizada e a velocidade do time. Este gráfico é utilizado em diversas 

ferramentas de gerenciamento ágil como o FireScrum [Cavalcanti 2011], Agilefant 

(2011), IceScrum (2011) e XPlanner (2011). 

Padrões Relacionados: 

 O padrão Estimativa da Velocidade do Time [Braga 2011] é utilizado como 

entrada para o cálculo da Estimativa de Duração [Braga 2011], [Andrade 2008]. Após a 

realização da Estimativa de Duração o Scrum Master e o Product Owner deverão 

aprovar essa estimativa junto ao cliente por meio do padrão Negociação das 

Estimativas [Braga 2011], [Andrade 2008]. Além disso, a estimativa de Duração é 

utilizada como entrada para padrão Estimativa de Custo [Braga 2011], [Andrade 

2008]. 



  

 

2.1.5 Estimativa de custo 

Contexto: 

 O líder do time (Scrum Master ou XP Coach) e o Product Owner necessitam 

obter o custo, ou seja, a despesa do projeto para a empresa como forma de negociar com 

o cliente o valor do desenvolvimento do software. 

Problema: 

 Como elaborar estimativas de custo do desenvolvimento de software em equipes 

que adotam metodologias ágeis? 

Solução: 

 As metodologias ágeis ajustam as formas habituais de contrato. Em particular, 

os contratos de preço fixo/escopo fixo dão lugar a contratos de preço fixo/data 

fixa/escopo razoavelmente fixo [Beck 2004]. 

 Dado que temos como premissas: 

i) A existência de uma estimativa de duração, e; 

ii) A estabilidade das equipes ágeis: As equipes ágeis são pequenas, auto-

organizadas e com pouca necessidade de gerenciamento, apresentam baixa 

rotatividade, utilizam semana de 40 horas (ou seja, não se deve fazer horas 

extras constantemente) e são altamente valorizadas. 

 A estimativa de custo de um projeto de software (EC) pode ser dada pela 

estimativa da duração em meses (ED) multiplicada pelo custo mensal (CT) de cada um 

dos papéis presentes na equipe (por exemplo, Scrum Master, Desenvolvedor, etc). 

Conforme se pode observar na Equação 2: 

EC = ∑ ED * CT (Papel)                          (2) 

 Contudo, em alguns métodos ágeis como o Kanban, por exemplo, os membros 

da equipe de desenvolvimento não possuem papéis definidos [Vale 2008]. Neste caso, a 

fórmula de cálculo da estimativa de custo de um projeto pode ser simplificada, 

conforme ilustra a Equação 3: 

EC = ED * CT (Equipe)                          (3) 

 Nas metodologias tradicionais o custo pode crescer exponencialmente na medida 

em que aumentam as alterações de requisitos. Já nas metodologias ágeis as mudanças de 

requisitos causam um impacto menor no custo do projeto, o qual permanece 

relativamente estável em todas as fases do desenvolvimento ágil [Beck 2004].  

Usos Conhecidos: 

Os principais métodos ágeis, tais como Scrum e XP, não especificarem como 

estimar o custo do desenvolvimento de um projeto de software. Contudo, constatamos 

por meio de uma pesquisa, realizada com trinta empresas que utilizam métodos ágeis, 

que esta forma de cálculo do custo do software é utilizada por cerca de 63,3% das 



  

empresas entrevistadas. Entre as empresas entrevistadas 19 utilizam uma das formas de 

cálculo ilustradas nas equações 2 e 3, 3 utilizam Análise de Pontos de Função (APF), 2 

não realizam estimativas de custo e 6 não souberam responder.  

Padrões Relacionados: 

 A partir do padrão Estimativa de Duração [Braga 2011], [Andrade 2008], dada 

em meses oi iterações, e do custo mensal da equipe de desenvolvimento pode-se 

calcular a Estimativa de Custo do desenvolvimento do software [Braga 2011], [Andrade 

2008]. Posteriormente, o Scrum Master e o Product Owner deverão aprovar essa 

estimativa junto ao cliente por meio do padrão Negociação das Estimativas [Braga 

2011], [Andrade 2008]. 

2.1.6. Negociação das estimativas 

Contexto: 

O líder do time (Scrum Master ou XP Coach) e o Product Owner necessitam 

negociar com o cliente as estimativas realizadas, principalmente o prazo e o custo 

necessário para a finalização do projeto. Uma questão importante na negociação das 

estimativas do projeto é o tipo de contrato do projeto, geralmente projetos tradicionais 

fixam prazo, custo, escopo e qualidade do projeto. No entanto, para projetos que 

utilizem metodologias ágeis é mais vantajoso realizar um contrato para o projeto com 

escopo variável. Assim, o projeto possui prazo, custo e qualidade fixos, e é negociável 

durante a execução do projeto o escopo. 

Problema: 

Como convencer o cliente a aprovar as estimativas? 

Solução: 

A solução para este problema envolve algumas iniciativas: i) Marque uma 

reunião com o cliente; ii) Apresente os valores de prazo e custo do desenvolvimento ao 

cliente; iii) Apresente ao cliente as informações de como foram calculados os valores 

apresentados; iv) Transmita segurança ao cliente, que o cálculo dos valores é justo e de 

acordo com as funcionalidades e complexidades exigidas por ele; v) Após a verificação 

das estimativas, cria-se e assina-se a OS (Ordem de Serviço) com os pontos e 

funcionalidade que serão alvo na Sprint. 

Ao longo das Sprints, ao adotar um contrato de escopo variável, sempre ao 

início de planejamento de cada Sprint, são negociados com o Product Owner o escopo 

que será priorizado na Sprint, inclusive mudanças de escopo que foram adicionadas ao 

longo do projeto. 

Usos Conhecidos: 

 

Um dos quatro conceitos chave do “Manifesto Ágil'' [MA 2011] indica que a 

colaboração do cliente é mais importante do que negociação de contratos. Neste sentido, 

os principais métodos ágeis como Scrum [Schwaber 2004], XP [Beck 1999] e Crystal 

[Cockburn 2002] baseiam-se neste conceito. Esses métodos estimulam a colaboração 

contínua com o cliente, envolvendo-o no processo de desenvolvimento e negociando a 



  

cada Sprint o conjunto das estórias que serão desenvolvidas, mudanças de escopo ou de 

prioridade, o custo e até a continuidade ou não do projeto. 

Padrões Relacionados: 

 Os padrões Estimativa de Duração e Estimativa de Custo [Braga 2011], 

[Andrade 2008] são essenciais para a negociação com o cliente. Uma vez aprovados os 

valores, cabe ao Scrum Master ou XP Tracker definir o processo de Coleta de Medidas 

Reais [Braga 2011], [Andrade 2008]. 

2.1.7 Coleta das medidas reais 

Contexto: 

 No decorrer do processo de desenvolvimento é necessário coletar informações 

reais sobre o andamento do projeto. A equipe ágil deve definir e realizar as medições. 

Problema: 

 Como coletar as medidas reais de tamanho, esforço, velocidade, duração e custo 

em projetos que adotam metodologias ágeis? 

Solução: 

 Através do Report das horas efetivamente gastas na execução de cada uma das 

tarefas que compõem uma estória e da velocidade real do time em cada Sprint. Os dados 

coletados devem ser armazenados em uma base de dados. Vale ressaltar que é 

importante armazenar a métrica utilizada para representar um “ponto”, uma vez que os 

“pontos” são aplicados de forma relativa e, por este motivo, podem possuir valores 

diferentes entre equipes diferentes, ou seja, um “ponto” pode valer 8 horas de 

desenvolvimento em uma equipe A ou 4 horas em uma equipe B. Esse valor pode ser 

uma política da própria equipe ou pode ser determinado para cada projeto. 

Usos Conhecidos: 

 Uma das atividades propostas pelo XP para guiar a equipe em direção à 

melhoria contínua é conhecida como tracking. O papel do tracker consiste em coletar 

métricas para auxiliar a equipe a entender o andamento do projeto [Sato 2007]. Kent 

Beck descreve o papel do tracker em uma equipe de XP como alguém responsável por 

coletar periodicamente métricas, a partir de dados obtidos com a equipe, e assegurar que 

a equipe compreenda o que está sendo medido. Algumas ferramentas como o [XPlanner 

2011] apresentam funcionalidades capazes de auxiliar o tracker na coleta e 

armazenamento das métricas, além de gerar relatórios comparando o tempo estimado 

com o tempo efetivamente gasto em cada atividade. 

 O CMMI (SEI 2009) na área de processo Medição e Análise especifica a 

necessidade da coleta de dados durante o processo de desenvolvimento do Software. 

 O MPS.BR (SOFTEX 2006) no processo Medição especifica o propósito e os 

resultados esperados das atividades relacionadas à este processo, tais como: coleta e 

armazenamento das medidas, além da análise e divulgação dos resultados. 

 



  

Padrões Relacionados: 

 A Coleta de Medidas Reais é utilizada como entrada para o padrão Obtenção de 

Dados Históricos [Braga 2011], [Andrade 2008]. 

2.1.8 Obtenção dos dados históricos 

Contexto: 

 Os membros da equipe realizam a coleta de medições de dados reais dos 

projetos envolvidos e armazenam tais dados. Dados históricos de projetos anteriores 

devem estar disponíveis para que sejam utilizados com a finalidade de melhorar a 

precisão das estimativas. 

Problema: 

 Como obter os dados de medições anteriores com o intuito de melhor a precisão 

das estimativas? 

Solução: 

 No início do projeto deve ser realizada consulta na base de dados para obtenção 

de dados históricos de projetos anteriores. A coleta de dados históricos em projetos 

ágeis é realizada geralmente na reunião na reunião de retrospectiva da sprint. Esses 

dados do projeto coletados irão servir para refinamento das estimativas da próxima 

sprint. 

Usos Conhecidos: 

 Ferramentas para suportar a gestão de projetos que utilizam metodologias ágeis 

como FireScrum [Cavalcanti 2011], Agilefant (2011), IceScrum (2011) e XPlanner 

(2011), armazenam ao longo das Sprints dados para medir a velocidade do time, 

estimativas de tamanho e esforço do projeto, e estes dados servem de entrada para 

refinamento das estimativas das próximas Sprints e de projetos futuros. 

Padrões Relacionados: 

 A Obtenção de Dados Históricos tem como entrada o padrão Coleta de 

Medidas Reais [Braga 2011], [Andrade 2008], e é utilizada para subsidiar os padrões 

Estimativa do Tamanho e Estimativa do Esforço [Braga 2011], [Andrade 2008].. 

 

3. Trabalhos relacionados 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram pesquisadas diversas referências 

bibliográficas e artigos de relatos de empresas de desenvolvimento de software que 

adotam metodologias ágeis com o intuito de identificar um conjunto de padrões para 

estimativas de software que fossem adequados para equipes que utilizam metodologias 

ágeis [Andrade 2008], [Sato 2007], [Ma 2001], [Meirelles 2008], [Monteiro 2005], 

[Soares 2004], [Coplien 1998], [Cohn 2006], [Yoshima 2007]. 



  

 Alguns trabalhos possuem iniciativas similares de identificação de métricas para 

estimativas de software. No trabalho apresentado em Andrade (2008) é proposta uma 

linguagem de padrões para estimativa de software voltada para micro e pequenas 

empresas.  Ao longo do trabalho são apresentados os padrões que compõem a 

linguagem e as relações entre eles. A linguagem proposta tem por finalidade auxiliar o 

gerente de projeto na realização das estimativas na fase de planejamento do projeto. No 

entanto, os padrões identificados não estão direcionados a equipes que utilizam 

metodologias ágeis. 

  Em Meirelles (2008) é identificado um conjunto de métricas para avaliação da 

qualidade de projetos de software livre. Essas métricas envolvem aspectos como 

código-fonte, testes, manutenibilidade, comunidade, dentre outros capazes de 

determinar características da qualidade do software, ajudando na escolha e adoção de 

um software livre. 

 Já Sato (2007) propõe um estudo sobre métricas para auxiliar o 

acompanhamento de projetos utilizando métodos ágeis de desenvolvimento de software, 

e utiliza um estudo de caso empírico com um conjunto de projetos para avaliar a 

eficácia das métricas selecionadas. No entanto, métricas de planejamento para estimar 

projetos de software ágeis não são identificadas neste trabalho. 

 Em Buglione (2007) os autores propõem a utilização de uma abordagem mista 

para a estimativa de software em projetos ágeis, a qual combina um método de 

estimativa rápida com a análise de pontos de função. 

4. Conclusões 

Atualmente, a obtenção de estimativas de tamanho, prazo e custo, por exemplo, são de 

grande importância para empresas que desenvolvem projetos de software. Essas 

estimativas irão influenciar a capacidade da organização em cumprir prazos, 

desenvolver suas tarefas dentro do orçamento e entregar produtos de qualidade. Porém, 

essa é uma tarefa complexa, principalmente para equipes que adotam metodologias 

ágeis, as quais têm como características o feedback rápido e iterações curtas. 

 Este artigo apresentou uma linguagem de padrões voltada para a estimativa de 

software em projetos que utilizam metodologias ágeis. A linguagem proposta é 

constituída por oito padrões e seus relacionamentos, os quais foram apresentados e 

discutidos. Acreditamos que os padrões identificados podem ajudar as equipes ágeis na 

obtenção das principais estimativas que precisam ser realizadas no decorrer de um 

projeto de software. 

 Como trabalho futuro, pretende-se investigar os padrões de estimativa de 

software em equipes ágeis que atuem em um ambiente de desenvolvimento distribuído 

de software (DDS) em escala mundial.  
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