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EPÍGRAFE

"Meus filhos terão computadores sim, mas, antes, terão livros!
Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de
escrever – inclusive a sua própria história".
(Bill Gates)

RESUMO

Este trabalho versa sobre o assunto de mensuração de software, a saber, sobre o
método da análise de pontos de função, que consiste em dimensionar funcionalmente
o software. A atividade de dimensionamento feito entre especialistas do cliente e
fornecedores provoca divergências por envolver múltiplos fatores vagos e difíceis de
quantificar. Esta dissertação objetiva desenvolver o sistema de Apoio Inteligente na
Tomada de Decisão baseado na Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E. Esse
sistema visa contribuir no processo decisório em tomada de decisão por gestores. Em
consonância ao desenvolvimento da pesquisa, adere-se à metodologia Design
Science Research como norteador de boas práticas na área de Engenharia de
Produção. Tal metodologia tem como preceito a materialização de artefatos oriundos
de conceitos. A aderência do Apoio Inteligente na Tomada de Decisão em formato
web permite a flexibilidade do uso em dispositivos eletrônicos conectados à Internet.
O produto Apoio Inteligente na Tomada de Decisão desenvolvido apresenta melhorias
significativas no processo de mitigar recontagem de projetos. Verificou-se pelo
sistema AITOD (Apoio Inteligente na Tomada de Decisão) que 46 projetos resultariam
em aprovação de 28.57% dos projetos, 50 projetos resultariam em aprovação de
64.10% dos projetos, 13 projetos resultariam em aprovação de 16.67% dos projetos,
26 projetos resultariam em aprovação de 72.22% dos projetos. Com isso, empresas
evitariam gastos desnecessários e retrabalho. No âmbito de projeto inovador,
destacam-se os resultados alcançados durante a pesquisa em relação à redução de
valores gastos em recontagem de projetos, sendo comprovada a viabilidade do
produto Apoio Inteligente na Tomada de Decisão. A pesquisa desenvolvida pretendese como legado de um conhecimento para novas indagações e aplicação deste
conceito.

Palavras-chave: Mensuração de Software. Análise de Ponto de Função. Lógica
Paraconsistente

Anotada Evidencial E

Paraconsistente de Decisão.

Algoritmo

Para-Analisador.

Método

ABSTRACT

This work addresses the subject of software measurement, namely, the method of
Function Point Analysis, which consists in functionally sizing the software. The sizing
activity held between customer specialists and suppliers causes disagreements
because it involves multiple vague factors that are difficult to quantify. This dissertation
aims to develop the Apoio Inteligente na Tomada de Decisão (AITOD) [Intelligent
Decision Support] system, based on Paraconsistent Annotated Evidential Logic Eτ.
This system aims to contribute to the decision-making process of managers. In line
with the research development, this study uses the Design Science Research
methodology as a guideline of good practices in the area of Industrial Engineering.
Such methodology has as a precept the materialization of artefacts derived from
concepts. The adherence of AITOD to web-based formats allows the flexibility of use
in electronic devices connected to the Internet. The AITOD product has achieved
significant improvements in the process of mitigating project recounts. Through the
AITOD system it was verified that 46 projects would result in approval of 28.57% of the
projects, 50 projects would result in approval of 64.10% of the projects, 13 projects
would result in approval of 16.67% of the projects, 26 projects would result in approval
of 72.22% of the projects. With these results, companies would avoid unnecessary
expenses and rework. In the scope of innovative project, the results achieved on the
reduction of values spent on project recounting stands out, being proved the viability
of the AITOD product. The research developed aims to be a legacy of knowledge for
new inquiries and application of this concept.

Key-words: Software Measurement. Function Point Analysis. Paraconsistent
Annotated Evidential Logic Eτ. Parametric Algorithm. Paraconsistent Decision Method.
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1 INTRODUÇÃO

Esta etapa da pesquisa destina-se a esclarecer conceitos pertinentes às
tecnologias que permitem contribuir no desenvolvimento de produto, mensuração de
sistemas em ponto de função e apoio na tomada de decisão baseados em lógicas não
clássicas (DA COSTA et al., 1999).

1.1 Apresentação

Em geral, projetos livres de erros, oportunos e orientados ao orçamento não
são frequentemente encontrados entre pedidos entregues pelos fornecedores de
fábricas de software, pois são amplamente subestimados e imprecisos nas
estimativas iniciais. Esta imprecisão (BOEHM et al., 2005) no esforço geralmente
provoca perdas em todo ciclo de vida do projeto, com reflexo direto no aumento de
custos, atrasos nas entregas, cancelamento de projetos, revisão de contratos e até
mesmo faz-se valer o uso da garantia de qualidade (IEEE, 1993) na execução de
multas contratuais entre cliente e fornecedores. Porém, observa-se esse reflexo
somente no instante da redução de novas demandas e na renovação da continuidade
de projetos. Empresas constantemente têm como meta mitigar tal imprecisão. Assim,
em resposta às perdas, propõe-se analisar amostras de contagem em ponto de
função, contidas e armazenadas em bases históricas de consultoria, durante o período
de dois anos, ciclo de vida do projeto.
Ponto de função (CPM, 2010) significa mensurar (ISO-IEC14143-1, 1996)
sistema e tem como objetivo representar um tipo de medida para quantificar as
características dos processos envolvidos em todo o ciclo de vida do projeto. O tipo de
medida permite a empresas do setor público e privado compor o conjunto de
elementos como prazo, preços, recursos, planejamento, controle de custos e
qualidade do produto. Medida de linha de código baseada na tecnologia (SLOC), os
pontos de função baseados independentes de tecnologia são frequentemente
utilizados pelo setor público e privado. A medida, conhecida como análise de pontos
de função (ALBRECHT, 1979), consiste no método para a medição de tamanho
funcional definido como um padrão internacional. Desde o final da década de 80 e
início dos anos 90, o grupo internacional (IFPUG, 1987) e o grupo nacional (BFPUG,
2006) normatizam a técnica pelo manual (CPM, 2010) de prática de contagem.
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A Lógica Clássica de Aristóteles (DA COSTA, 1980) mostra-se como
ferramenta para o pensamento correto. As proposições levantadas como argumento
e inferidas na conclusão são baseadas em observações (JONES, 2010). Portanto, a
conclusão e as proposições não podem ser tratadas como apenas verdade ou
falsidade, mas sempre devemos observar, buscando alimentar o raciocínio com o
conhecimento. As proposições levantadas a partir da realidade seguem, desde a
Lógica Aristotélica, três Princípios Fundamentais da Lógica Clássica: Princípio da
Identidade (“L” é igual a si mesmo e ao contrário de todo o resto); Princípio da não –
contradição (“L” é “L” e não “L” ao mesmo tempo, nenhuma afirmação pode ser
verdadeira e falsa ao mesmo tempo); Princípio do terceiro excluído ((L” é “M” ou não
“M”. Não há terceira possibilidade, além de verdadeiro e falso).
A pesquisa exploratória deu-se pelo acompanhamento de profissionais em
consultorias realizadas e registradas em repositórios com legado de informações no
período de dois anos. Observou-se que gestores de projeto seguem como único
caminho pela decisão (SHIMIZO, 2006), o de recontar projeto por meio da técnica de
ponto de função por novos especialistas, alegando a identificação de discrepâncias
nas contagens entre CFPS.
Portanto, motiva-se definir como propósito geral a análise de ferramentas
construtoras de software, tornando-se viável aplicar tecnologias web em linguagem
de programação no desenvolvimento e implementação do produto AITOD (Apoio
Inteligente na Tomada de Decisão) com base em elicitações de requisitos.
Obtêm-se, como primeira meta específica, as seguintes funcionalidades:
cadastro de projetos, contagem de projetos, etapas de aplicação do algoritmo ParaAnalisador e tomada de decisão inteligente e resultados. Elas são capazes de apoiar
gestores na sua tomada de decisão.
Na segunda meta, o foco permeia os resultados pelo processamento dos dados
baseados em regras e estas refletem o comportamento do produto proposto durante
a validação do sistema.
Diante do exposto, com o intuito de avançar no conhecimento em engenharia
de produção e transformar o estudo na aplicação direta em artefatos, fez-se
necessário utilizar de forma ímpar a metodologia de pesquisa Design Science como
ciência que tem foco em desenvolver (ou melhorar uma existente) e propor artefatos
criados para solucionar problemas encontrados, seja na sociedade ou em empresas
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1.2 Objetivo Geral

Na elaboração deste trabalho, desde o início, dedicou-se a constantes buscas
de materiais bibliográficos, conceitos de metodologias, análise em modelos ágeis de
desenvolvimento de software, até alcançar o objetivo na viabilização de implementar
programação computacional (ABE, 2013) materializada no sistema especialista
AITOD com uso da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E (ROMEU et al.,
2011). Essa programação tem como objetivo a análise em mitigar retrabalhos que
envolvam CFPS. Percebe-se, então, que, na Figura 1, a proposição “O Gestor deve
pedir defesa” reflete uma decisão única em recontar projetos.
Figura 1 - Percepção do Objeto de pesquisa- “deve”

Fonte: Autor (2018).

1.3 Objetivo Específicos

Na composição para alcançar o propósito deste trabalho identificou-se o
faseamento de estudos para cada geração de conhecimento que segue em sua
particularidade:

19

a) Neste estudo busca-se atender ao objetivo específico de análise e
unificação de conceitos de lógicas Não-Clássicas na decisão de projetos
por medição de software. Ao definir a Lógica Paraconsistente, propõe-se a
unificação de conceitos. Desde o final da década de 90, a tomada de
decisão sobre o mercado brasileiro de software e serviços para a aquisição
ou transformação de software tem como critério o uso da técnica métrica
de função Tamanho de Software. Neste artigo, identifica-se a tomada de
decisões por gestores em informações contraditórias, dados esses
levantados entre opiniões de CFPS na contagem de pontos de função de
novos softwares.
Figura 2 - Percepção do Objeto de pesquisa “pode”

Fonte: Autor (2018).

A Figura 2 relata o processo identificado, desde o pedido de formalização e
criação da demanda em contagem de projetos até a tomada de decisão pelo cliente.
Especialistas acessam os artefatos de requisitos funcionais para iniciar a
contagem utilizando a técnica da análise de ponto de função. Cada CFPS faz a
contagem do projeto de desenvolvimento em novos sistemas.
O Gestor de Projeto recebe cada contagem de diferentes fornecedores e toma
decisão de contratar a consultoria de um CFPS em ponto de função para validação
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dessa contagem, utilizando a técnica da análise de ponto de função. Desse modo,
caracteriza-se o retrabalho de recontagem do projeto de desenvolvimento em novos
sistemas.
b) Neste estudo, busca-se atender ao objetivo específico de análise do uso
de métricas de ponto de função em contagem de projetos de software,
juntamente com a Lógica Paraconsistente. Projetos de Tecnologia da
Informação (TI) têm sido destacados no ambiente organizacional, uma vez
que os resultados desses projetos impactam na estratégia das
organizações. As boas práticas de gerenciamento de projetos defendem
projetos de alta qualidade para entregá-las dentro do escopo, no prazo e
dentro do orçamento. Assim, para entregar um projeto no prazo e no
orçamento, é necessário que seu escopo esteja bem definido. No entanto,
a equipe do projeto enfrenta dificuldades para entender os requisitos de
negócios. Consequentemente, tal situação causa falhas no projeto e afeta
a satisfação do usuário. Métricas de software de projeto como pontos de
função (PF) estão despertando um interesse crescente na organização
para controlar o escopo de projetos de TI. Apesar da importância deste
tema, existem poucos estudos empíricos sobre o uso efetivo dessas
métricas para o Controle de Escopo de Projetos de TI.
c) Neste estudo, busca-se atender ao objetivo específico de análise de
conceitos da Lógica Paraconsistente e transformá-lo em fluxogramas para
criação de protótipo funcional dentro dos preceitos de produto em
tecnologias computacionais. Neste artigo, a tecnologia visa propor
assistência na decisão de novas contratações de CFPS para recontar
projetos contados. Isso se mostra necessário devido ao fato de existirem
distorções entre as opiniões dos CFPS sobre a contagem de pontos de
função em novos projetos de software. Para isso, o objetivo é utilizar os
conceitos do fluxograma do algoritmo Para-Analisador no processo de
implementação e atender a proposta na tomada de decisão para
recontagem. Tal processo permite desenvolver ferramenta dentro do
conceito MVP, pois o processo clássico não oferece a possibilidade de
falha ao lançar um serviço e produto. Contudo, a técnica de MPV (RIES,
2011) permite desenvolver produtos em partes menores.
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d) Neste estudo busca-se atender ao objetivo específico de resultados do uso
da Lógica Paraconsistente Anotada como apoio na tomada de decisão em
recontagem ou não de projetos novos. Neste artigo, o uso da tecnologia
permite propor uma tomada de decisão estruturada contida no processo
para uso da Lógica Paraconsistente. Esse processo permite materializar
uma ferramenta como suporte aos gestores na tomada de decisão dentro
do conceito MVP, pois no processo clássico não oferece a possibilidade de
falha ao lançar um serviço e produto, contudo a técnica de MPV (RIES,
2011) permite desenvolver produtos em partes menores. O processo tem
como objetivo ser um facilitador no apoio à construção do apoio à decisão
e aderente ao Método Paraconsistente de Decisão proposto nos estudos
com anúncios para recontagem do projeto na técnica de análise de pontos
de função. A Lógica Paraconsistente tem uma forte presença na ocupação
deste espaço para atender no auxílio da tomada de decisão em
inconsistências de dados e com incertezas do mundo real.

A descrição de artefatos científicos, disponibilizada para melhor entendimento
e aprofundamento, está disponibilizada no item do capítulo 5 (Resultados e
Discussões):
•

Análise de base histórica: projetos (Cliente 1) recontados.

•

Análise de base histórica: projetos (Cliente 2) recontados.

•

Análise de base histórica: projetos (Cliente 3) recontados.

•

Análise de base histórica: projetos (Cliente 4) recontados.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O texto a seguir reflete a extensão da pesquisa bibliográfica com elucidações
de conceitos cujas informações são úteis para compor a justificativa do tipo de projeto
estudado na técnica de análise de ponto de função e algoritmos inteligentes.

2.1 Tipo de projeto

Antes mesmo da virada do milênio (de 1999 para o ano 2000), houve um grande
aumento de manutenção em todos os sistemas bancários brasileiros, devido à
necessidade de adequação pelo aumento de dois dígitos (“99”) para quatro dígitos
(“2000”) no atributo ano. Apesar de inúmeras técnicas de mensuração, utilizou-se, em
muitos dos casos, a técnica SLOC (Linhas de Código de Origem), pois grande parte
dos sistemas foi baseada em arquiteturas que se utilizam de linguagens de
programação procedural.
Um grande avanço na mensuração de software (PETERSEN et al., 2013) deuse pela técnica de contagem de pontos de função, por ter como pilar a notória
desvinculação da tecnologia utilizada na linguagem de programação como diferencial
em relação à técnica SLOC (Linhas de Código de Origem). Com este diferencial,
torna-se possível medir (CPM, 2010) o tamanho, independentemente da tecnologia
utilizada na construção e manutenção do software. Em um momento inicial, na
aplicação da técnica com uso das regras descritas no manual (CPM, 2010), deve-se
identificar o tipo de projeto a ser contado, uma vez que cada tipo tem suas próprias
características e fórmulas. Os projetos podem ser identificados em três categorias:
projeto de aplicação, desenvolvimento de projeto e, por fim, projeto de melhoria.
No tipo de projeto de aplicação, somente devemos fazer a contagem em um
sistema que existe e que deve estar instalado em ambientes computacionais. A
inovação gera a necessidade de seguir conceitos aplicados no tipo projeto de
desenvolvimento, que se caracteriza por não existir um sistema construído. Deve-se
até mesmo ter a definição de em qual parque tecnológico computacional deverá ser
instalado, pois se trata de projeto novo. Este tipo tem outra característica forte, pois
não temos como medir algo que não existe, restando apenas a possibilidade de
estimar o ponto de função. O projeto de melhoria atende à necessidade de mudanças
feitas em projetos de aplicação, visto que somente pode-se alterar algo que existe.
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Note que, na Figura 3, entende-se pelo uso da técnica de contagem de pontos
de função a possibilidade de estimar pela escolha do tipo de projeto desenvolvimento
ou tipo de projeto melhoria. Pela definição do processo de contagem descrita no
manual (CPM, 2010), somente após o processo que envolve a estimativa conseguese iniciar ou atualizar uma contagem do tipo de projeto aplicação, finalizando a
contagem real do tipo de projeto aplicação.
Figura 3 - Relação entre tipos de contagens de pontos de função

Estimativa PF Projeto
Desenvolvimento

Estimativa PF Projeto Melhoria

Final de Projeto
Ponto de Função
Final Projeto
Desenvolvimento

Ponto de Função
Final Projeto
Melhoria

Atualiza

Inicializa
Ponto de Função
Aplicação
Fonte: Adaptado CPM (2010).

Após entender que tipo de projeto atua para a contagem, deve-se prosseguir
na etapa processo de contagem, conforme o próximo item.

2.2 Processo de Contagem

Todo processo formal e reconhecido como melhores práticas de mercado tem
como objetivo acrescentar qualidade ao produto e serviços junto aos segmentos de
mercados. Para contribuir ao atendimento nas demandas de projetos de software,
utilizou-se a engenharia de software como um dos pilares neste estudo. Com efeito,
usou-se, em particular, a mensuração (PRESSMAN, 2011) de software proposto e
gestão de projeto. Portanto, o processo de contagem em análise de ponto de função,
conforme mostrado na Figura 4, oferece a mensuração de software como forma
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padronizada entre empresas nacionais e internacionais. A aceitação internacional dáse pelo fato de existirem grupos que garantem a normatização das regras e a mantêm
de forma atualizada no manual de práticas.
Figura 4 - Processo de contagem de pontos de função
Reunir
Documentação

Determinar Escopo, Fronteira, bem como
REQUISITOS FUNCIONAIS.

Medir funções de
Dados

Medir funções
Transacionais

Calcular Tamanho Funcional

Documentar e
Reportar
Fonte: Adaptado CPM (2010).

O processo de contagem inicia-se, como mostrado na Figura 2, pela
organização de artefatos com informações de requisitos funcionais do sistema,
permitindo identificar o tipo de contagem que será usado para delimitar o limite da
aplicação e o escopo da contagem, além de mensurar as funções e calcular o tamanho
funcional do sistema. Geralmente formaliza-se junto ao demandante o documento
laudo de contagem.
Tendo esclarecido todo o processo de contagem, a seguir detalha-se a
contagem das funções para mensurar os requisitos levantados.

2.2.1 Medir a função de dados e transacionais

Neste ponto do processo de contagem, identifica-se a quantidade e
complexidade funcionais em dois tipos de dados: Arquivo Lógico Interno (ALI) e
Arquivo de Interface Externa (AIE), além de identificar três tipos de funções de
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transação: Consulta Externa, Entradas Externas e Saídas Externas. Conforme regras
descritas (CPM, 2010) no manual, as funções de dados representam a funcionalidade
oferecida ao usuário para satisfazer a requisitos de dados internos e externos. Um
arquivo (AIE) identificado para a aplicação sendo contada deve ser um arquivo (ALI)
para outra aplicação.
As funções de dados podem ser identificadas como arquivo lógico interno (ALI)
com características de ser um arquivo mantido pela aplicação contada. O termo
arquivo não significa necessariamente arquivo físico ou tabela. Nesse caso, arquivo
refere-se ao grupo de dados logicamente relacionados e não à implementação física
desses grupos de dados.
Outra forma de identificar funções de dados são os arquivos de interface
externa (AIE) que possuem característica de um arquivo mantido por outra aplicação
fora da aplicação contada.
O cálculo da contagem de pontos de função dá-se após a identificação dos
tipos de funções de dados. Logo, o processo de contagem passa da primeira etapa
de elicitação, consolidação, validação de informações e requisitos até poder avançar
na finalização da contagem com fatores de ajuste e suas características que podem
influenciar no total da contagem.
Cabe ressaltar que entendimentos na aplicação da regra, tais como identificar
no escopo da contagem todos os dados e informações de controle logicamente
relacionados e reconhecidos pelo usuário, são de extrema importância na eficácia da
mensuração. Outro destaque está em excluir entidades que não são mantidas por
nenhuma aplicação. Visando à busca contínua da eficiência, deve-se lembrar de
agrupar entidades relacionadas que são dependentes e excluir entidades
classificadas como dados de código, pois, em geral, os usuários não reconhecem, já
que deve ser uma parte que não sofre alterações.
A identificação de DERs e RLRs para cada função de dados faz-se pela
quantidade de dados (DERs-Dados Elementares Referenciados) e registros (RLRsRegistros Elementares Referenciados).
A identificação de DETs e ALRs para cada função de transação faz-se pela
quantidade de dados (DETs-Dados Elementares Referenciados) e arquivos (ALRsArquivos Lógicos Referenciados).
Cada função reflete um grau de complexidade conhecido como complexidade
funcional, que será vista no próximo item.
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2.2.2 Complexidade funcional

Diante das quantidades de funções de dados e funções transacionais,
levantadas no momento da análise, aplica-se a complexidade funcional, uma vez que
se entende que essa complexidade reflete o grau particular atribuído a uma função.
Isto permite manter-se no uso de regras definidas neste padrão internacional.
Regras formatadas em grupos de complexidade ajudam na aplicação do
método, pois permitem identificar detalhes de informações funcionais, tais como tipos
de arquivo referenciados (ALRs) como mostrado na Tabela 1 e Tabela 2, que são
funções de dados lidas e/ou mantidas por uma função de transação.
Determina-se a complexidade funcional de cada função de dados pelo número
de DERs e ALRs, como mostrado na Tabela 1.
Determina-se o tamanho funcional de cada função de dados pelo tipo e
complexidade funcional, de acordo com a Tabela 1.
Ao final da coleta das quantidades de dados elementares referenciados e o
total de registros lógicos referenciados, faz-se o cruzamento das informações para se
obter a complexidade e o respectivo tamanho funcional.
Tabela 1 - Complexidade do ponto de função, tamanho, EE
Dado Elementar Referenciado
0..1
ALRs 2
>2

1..4
Baixo (3)
Baixo (3)
Médio (4)

5..15
Médio (4)
Alto (6)
Alto (6)

>15
Médio (4)
Alto (6)
Alto (6)

Fonte: Adaptado CPM (2010).

Nesta etapa do processo de contagem das quantidades de funções de dados,
há o cruzamento de informação para obter o tamanho do ponto de função de acordo
com a complexidade funcional, como mostrado na Tabela 1 e Tabela 2. O processo
reflete-se com as demais funções de dados: Arquivo Lógico Interno (ALI), Arquivo de
Interface Externa (AIE) e funções de transação: Consulta Externa (CE), Entrada
Externa (EE) e Saída Externa (SE).
Os tipos de elementos de dados (DETs) são atributos exclusivos, reconhecidos
pelo usuário e não repetidos.
Determina-se a complexidade funcional de cada função de dados pelo número
de DERs e ALRs, como mostrado na Tabela 2.
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Determina-se o tamanho funcional de cada função de dados pelo tipo e
complexidade funcional, de acordo com a Tabela 2.
Ao final da coleta das quantidades de dados elementares referenciados e o
total de registros lógicos referenciados, faz-se o cruzamento das informações para se
obter a complexidade e o respectivo tamanho funcional.
Tabela 2 - Complexidade do ponto de função, tamanho, CE; SE
Dado Elementar Referenciado

ALRs

0..1
2..3
>3

1..5
6..19
>19
Complexidade Funcional (tamanho CE; SE)
Baixo (3;4)
Baixo (3;4)
Médio (4;5)
Baixo (3;4)
Médio (4;5)
Alto (6;7)
Médio (4;5)
Alto (6;7)
Alto (6;7)
Fonte: Adaptado CPM (2010).

Tipos de elementos de registro (DERs) devem ser entendidos como
subconjunto de dados elementares reconhecidos pelo usuário dentro de uma função
de dados.
Nesta etapa do processo de contagem das quantidades de funções
transacionais, verificam-se informações coletadas para obter a quantidade do ponto
de função de acordo com a complexidade funcional, como mostrado na Tabela 4.
Funções de dados: Arquivo Lógico Interno (ALI) e Arquivo de Interface Externa
(AIE).
Define-se a complexidade funcional de cada função de dados pelo número de
DERs e RLRs, como mostrado na Tabela 3.
Determina-se o tamanho funcional de cada função de dados pelo tipo e
complexidade funcional, de acordo com a Tabela 3.
Ao final da coleta das quantidades de dados elementares referenciados e o
total de registros lógicos referenciados, faz-se o cruzamento das informações para
obter-se a complexidade e o respectivo tamanho funcional.
Tabela 3 - Complexidade do ponto de função, tamanho, ALI; AIE

RLRs

1
2..5
>5

DER-Dado Elementar Referenciado
1..19
20..50
>50
Complexidade Funcional (tamanho ALI; AIE)
Baixo (7;5)
Baixo (7;5)
Médio (10;7)
Baixo (7;5)
Médio (10;7)
Alto (15;10)
Médio (10;7)
Alto (15;10)
Alto (15;10)
Fonte: Adaptado CPM (2010).
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Identificada a complexidade de cada função e o respectivo valor em ponto de
função, pode-se efetuar o cálculo do ponto de função de acordo com o tipo de projeto
e uso da fórmula adequada, conforme detalhado a seguir.
2.2.3 Cálculo do ponto de função
Para o cálculo total de pontos de função, usam-se fórmulas padronizadas e
monitoradas pelo grupo em seu manual de práticas de contagem (CPM, 2010). Em
cada tipo de projeto, usam-se cálculos diferenciados para a obtenção do total de
pontos de função, tais como:
Tabela 4 - Fórmulas por Tipo de Contagens
Tipo de Projeto
Desenvolvimento
Melhoria
Aplicação
Aplicação pós Melhoria

Tipos de Projetos de Contagem
Fórmula de Ponto de Função
DFP = (UFP + CFP) * VAF
EPP = [(ADD + CHGA + CFP) * VAFA] + (DEL * VAFB)
AFP = ADD * VAF
AFPA = [(AFPB + ADD + CHGA) – (CHGB + DEL)] * VAFA
Fonte: Adaptado CPM (2010).

No processo de contagem, a etapa de finalização dá-se pela totalização do
ponto de função não ajustado e formalização em laudo emitido pelo CFPS
responsável, através do relatório da contagem. Em destaque na Tabela 4, temos como
Objeto de estudo o tipo de projeto de desenvolvimento que reflete novos projetos.
Ao se obterem todas as contagens dos CFPS envolvidos no projeto de
desenvolvimento, tem-se a possibilidade de aplicar a Lógica não Clássica.
2.3 Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E
A Lógica Paraconsistente faz parte das chamadas lógicas não clássicas (ABE,
2016), pois contém disposições contrárias a alguns dos princípios básicos da Lógica
Aristotélica, como o princípio da contradição. Essa nova lógica surgiu com o
reconhecimento pela comunidade científica (ABE, 2015) do lógico polonês Jan
Łukasiewicz Lvov, nascido em 1878, e do filósofo russo Nicolai Alexandrovich Vasilév,
nascido em 1910, considerados predecessores da Lógica Paraconsistente, batizada
inclusive como Lógica Imaginária. Em meados de 1948, o polonês Stanilaw
Jaśkowskipor, discípulo de Łukasiewicz, publicou estudos sobre cálculo proposicional
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paraconsistente. Em meados da década de 1950, Jaśkowski e o brasileiro matemático
lógico Newton Carneiro Affonso da Costa propuseram a contradição na estrutura
lógica e ficaram conhecidos como os fundadores da Paraconsistent Logic. Newton
Carneiro Affonso da Costa propôs, em 1954, predicados, lógicas de ordem superior
(teoria de conjuntos).
No mundo contemporâneo exige-se cada vez mais no cotidiano a
manutenibilidade do uso constante em aplicações com Lógica Clássica embutidas em
equipamentos computacionais que nos permitem obter apenas dois resultados de
forma binária (0 ou 1), ou, mesmo qualitativamente, bom ou ruim. Porém, existem
outras lógicas conhecidas como não clássicas que permitem tratar diversos
resultados, tais como: possíveis, prováveis e remotos. Isso é o contrário da Lógica
Clássica, que permite dois resultados apenas. Esta Lógica pode ser vista em Carvalho
et al. (2011), pois se encontra formalizada e sintetizada por um método de decisão
paraconsistente. Diante da busca do sucesso, encontra-se o caminho da Lógica não
clássica, aplicada na tomada de decisão, proposta por Abe (2015) em oito etapas
abaixo descritas:
•

Definir o nível de demanda: depende da responsabilidade que implica na
tomada de decisão.

•

Escolha dos fatores de influência: necessidade de levantar fatores que
levaram ao sucesso / falha na empresa.

•

Estabelecimento das seções para cada fator: as possíveis respostas
(parametrizadas, por bandas) para apoiar a tomada de decisão.

•

Construção de bancos de dados: usado como um repositório de
informações, como peso, matriz, dados para apoiar a tomada de decisão.

•

Pesquisa em campo: crítica para avaliar a condição real de cada um dos
fatores de influência.

•

Cálculo das anotações resultantes: antes do resultado obtido da pesquisa,
calcule o MAX (grau de certeza dentro do conjunto de anotações: para
obter um maior grau de evidência favorável e o menor grau de evidência
contrária) e MIN (grau de certeza dentro do conjunto de anotações: obter
um menor grau de evidência favorável e o maior grau de evidência
contrária).

•

Determinação da análise global: todos os cálculos necessários para
compor apoio para a tomada de decisão.
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•

Tomada de decisão: uso do algoritmo Para-Analisador que fornecerá tais
respostas para suporte na tomada de decisões.

A Lógica Paraconsistente figura entre as chamadas lógicas não clássicas, por
conter disposições contrárias a alguns dos princípios básicos da Lógica Aristotélica,
tais como o princípio da contradição. Sob a ótica aristotélica, prevalecem os três
princípios da lógica. Segundo a Lógica Paraconsistente, uma sentença e a sua
negação podem ser ambas verdadeiras (DA COSTA, et al., 1999).
O caminho percorrido pelos tomadores de decisões nas empresas está
baseado no processo intelectual e nos conhecimentos das experiências adquiridas
durante a maturidade profissional. Conforme a necessidade, tal decisão nasce de um
processo desde sua coleta de informações incompletas ou completas até evidências
incertas, inconsistentes, falsas, contraditórias, favoráveis e desfavoráveis que
influenciam diretamente na escolha final, uma vez que o raciocínio humano não reflete
apenas o verdadeiro ou falso. Diante desse processo decisório que inclusive pode
levar

a

decisões

equivocadas,

pesquisadores

(CARVALHO

et

al.,

2011)

desenvolveram um conjunto de tratamentos pela Lógica Paraconsistente contendo
todos os níveis lógicos comuns, correspondente à teoria de conjuntos e à lógica de
predicados.
Estudos

científicos

avançados

(REIS

et

al.,

2013)

contribuem

significativamente na construção de propostas para tratar informações que de certa
forma são descartadas na tomada de decisão final. Nasce, então, a lógica subjacente
aplicada em sistemas formais com notório saber conhecido como Lógica
Paraconsistente (COSTA et al., 1999). Esta proposta tem foco no tratamento de
situações encontradas no processo decisório.
A Lógica Paraconsistente possibilita tratar proposições do tipo p (μ, λ),
representando dessa forma a proposição com uso da letra “p” e como indicado no
sistema numérico grego (μι ,”λάμδα”). Na décima segunda letra do alfabeto grego,
temos o “μι” e, na décima primeira letra do alfabeto, temos o “λάμδα”. Essa
representação na Lógica Paraconsistente dá-se pelos indicadores de graus de
evidência favorável e evidência contrária, respectivamente. O pesquisador brasileiro
Abe (2009) propôs valores limitados entre 0 e 1, na constante de anotação pelo par
(μ, λ), conforme Figura 5.
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Na perspectiva de entender a entrada, processamento e saída, observa-se que
dados de entrada permitem o uso de técnicas com conectivos de minimizar e
maximizar em suas formas atômicas “A” e “B”, pois permitem obter estados resultantes
de saída. No desenvolver do pensamento, ao se definirem valores proposicionais,
como graus de evidência favorável PA (μ1, λ1) e graus de evidência contrária PB(μ2,
λ2), tem-se a possibilidade de formalizar o grau de evidência favorável resultante (μ R)
no uso da técnica de maximização, o que permite extrair o maior valor entre os graus
de evidência favorável (μ1OR μ2). Analogamente, o uso da técnica de minimização
permite extrair o menor valor entre os graus de evidência contrária (λ 1ORλ2). Tornase, assim, factível a obtenção pela acuracidade do grau de evidência contrária
resultante (λR) (DA SILVA FILHO, 1999).
Expandindo-se o pensamento, ao considerar a aplicabilidade em grupos de
especialista na utilização de conectivos representados como conjunção (^) e disjunção
(V), respectivamente nos conectivos “AND” e “OR”, não muito distantes dos
especialistas em análise de ponto de função, considera-se um grupo G1 (S1, S2) e
outro grupo G2 (S3, S4), para explorar o potencial da notação com o conectivo “AND”,
entre sinais anotados no G1 e G2, permitindo a representação da conjunção G1R ʌ G2R
na resultante, como a seguir:
•

R = G1R (μ1, λ1) AND G2R (μ2, λ2) = (min {μ1, μ 2}, max{λ 1, λ2}) = R (μ1, λ1)

Em relação ao uso da aplicação do conectivo “OR”, analogamente permite-se
considerar a disjunção representada em grupo G1 (S1, S2) e outro grupo G2 (S3, S4),
possibilitando a representação da disjunção G1RVG2R na resultante, como a seguir:
•

S1 (μ1, λ1) OR S2 (μ2, λ2) = (max {μ1, μ 2}, min {λ 1, λ2}) = G1R (μ1, λ1)

•

S3 (μ1, λ1) OR S4 (μ2, λ2) = (max {μ1, μ 2}, min {λ 1, λ2}) = G1R (μ2, λ2)

Nesta etapa, logo após consolidar a aplicabilidade da maximização e
minimização, tem-se o notório saber para obter os graus de certeza e incerteza, como
segue:
•

Grau de Certeza: Gcer (μ, λ) = μ - λ

•

Grau de Incerteza: Ginc (μ, λ) = μ + λ – 1
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Diante da obtenção dos graus, pensou-se em materializar o grau resultante,
como brilhantemente proposto pelo brasileiro Abe (2009), o qual sugeriu visualizar o
estado lógico resultante, com seus respectivos graus de certeza e incerteza, no
reticulado (T):
Figura 5 - Diagrama com graus de certeza e incerteza

Fonte: Abe (2015).

Na representação do reticulado, houve a preocupação de visualizar os
seguintes entendimentos (ABE, 2015), através de símbolos e seus doze possíveis
resultados, entre os quais, do primeiro ao quarto, conforme Tabela 5, foram
identificados como estados extremos:
Tabela 5 - Estados Extremos
item

Símbolo

01
02
03
04

V
F
T
┴

Estados
Extremos
Verdadeiro
Falso
Inconsistente
Paracompleto

Fonte: Adaptado Abe (2015).

Com atenção, observam-se internamente no reticulado exposto na Figura 5
símbolos de estados não extremos que de forma simples permitem explorar
informações e extrair resultados para um importante apoio no momento de tomar
decisão com resultados adicionais, entre os quais, do primeiro ao oitavo, conforme
Tabela 6, foram identificados os estados não extremos:

33
Tabela 6 - Estados não Extremos
item
01
02
03
04
05
06
07
08

Símbolo
QV→T
QV→┴
QF→T
QF→┴
QT→ V
QT→ F
Q┴→V
Q┴→F

Estados não extremos
Quase verdadeiro tendendo ao inconsistente
Quase verdadeiro tendendo ao paracompleto
Quase falso tendendo ao inconsistente
Quase falso tendendo ao paracompleto
Quase inconsistente tendendo ao verdadeiro
Quase inconsistente tendendo ao falso
Quase paracompleto tendendo ao verdadeiro
Quase paracompleto tendendo ao falso
Fonte: Adaptado Abe (2015).

Diante do conhecimento explorado pela Lógica Paraconsistente Anotada
Evidencial E, e com o método paraconsistente de decisão (MPD) proposto nos
estudos (CARVALHO et al., 2011), formata-se um cenário repleto de possibilidades
no apoio à tomada de decisão em particular, neste trabalho de ajudar gestores em
decidir a recontagem do projeto na técnica de ponto de função . Inclusive, garante-se
a possibilidade de mitigar inúmeras defesas entre clientes e fornecedores.
No entendimento da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E aplicamse técnicas computacionais com o uso do Algoritmo Para-analisador.

2.4 Algoritmo Para-Analisador

Em estudos feitos por pesquisadores, aplicou-se (ABE, 2013) a técnica
computacional conhecida como Algoritmo Para-Analisador, que tem como objetivo
apoiar a análise de proposições. No entanto, percebeu-se que, para analisar com
acuracidade tal proposição, devem ser levados em consideração valores limites tanto
para controle da certeza como controle na contradição, os quais não estão vinculados
aos princípios lógicos. Esses valores são conhecidos como valor superior de controle
de certeza, valor inferior de controle de certeza, valor superior de controle contradição
e valor inferior de controle contradição.
Em relação a ambos os valores de limites externos superiores e inferiores,
sabe-se que, quando próximos do limite estabelecido, podem determinar, durante a
análise de proposições, o quanto o resultado da análise muda, podendo ser
considerada como verdadeira ou falsa. Quando se trata de uma determinada análise
proposicional (ABE et al., 2011), em que o valor do grau de certeza resultante chega
a se aproximar de forma representativa ao valor superior de controle de certeza, tão
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logo deve ser identificada segundo os estudos (ABE, 2013) uma característica na
proposição analisada que pode ser considerada como verdadeira ou falsa. Segundo
a proposta da pesquisa efetuada (ABE, 2013), o mesmo deve ser aplicado aos valores
superiores e inferiores de controle contradição quando o grau de contradição
resultante encontra-se elevado a ponto de caracterizar uma análise que permite
considerar indeterminada ou inconsistente.
Em cada ponto de interpolação no reticulado (conforme Figura 6) entre as
regiões dos graus de certeza e contradição, torna-se factível dentro da estrutura da
Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E a recepção de valores limites que
correspondem a estados resultantes para uma possível análise.
Figura 6 - Controle de Limite Indicados nos Eixos

Fonte: Adaptado Abe (2015).

A composição de valores limites de graus de certeza e contradição para atender
a uma análise dentro da proposição estudada permite o desenvolvimento do algoritmo
(conforme Figura 6) Para-Analisador (ABE, 2010).
No processo de descrever limites em cada região, surgiram tratativas
possibilitando resultados para análises e sentenças que culminam com destino à
evolução na implementação de algoritmos em linguagens computacionais. Isso é o
que se confere na Figura 6 como algoritmo Para-Analisador (DA COSTA, et al., 1999)
. Esse Algoritmo computacional Para-Analisador tornou-se uma poderosa ferramenta
nos avanços da tecnologia aplicada em soluções propostas pelo uso da lógica e
Redes Neurais Artificiais Paraconsistentes.
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Figura 7 - Algoritmo Para-Analisador
*/ Definições dos valores*/
Vscc = C1

*/ Definição do valor superior de controle de certeza

Vicc = C2

*/ Definição do valor inferior de controle de certeza

Vsci = C3

*/ Definição do valor superior de controle de contradição

Vici = C4

*/ Definição do valor inferior de controle de contradição
*/ Variáveis de entrada*/

μ1
μ2
*/ Variáveis de saída */
S1 */ Saída discreta
S2a */ Saída analógica
S2b */ Saída discreta
*/ Expressões Matemáticas*/
Sendo: 0≤μ1≤ 1 e 0≤μ2≤ 1
Gct = μ1+ μ2 -1
Gc = μ1- μ2
*/ Determinação dos dados Lógicos Extremos*/
Se

Gc ≥

C1

então

S1 = V

Se

Gc ≤

C2

então

S1 = F

Se

Gct ≥ C3

então

S1 = T

Se

Gct ≤ C4

então

S1 = ⊥

*/ Determinação dos dados Lógicos Não Extremos*/
Para

0 ≤
se

G c < C1

e

Gc ≥ Gct

então

senão
Para

0 ≤
se

G c < C1

e

Gc ≥ |Gct|

C2 < Gc ≤ 0
se

e

|Gc| ≥ |Gct|
senão

Para

C2 < Gc ≤ 0
se

e

|Gc| ≥ Gct
senão

Gct < C3

S1 = QV→T

S1 = T→V
C4 <
então

senão
Para

0 ≤

Gct ≤ 0

S1 = QV→⊥

S1 = ⊥→V
C4 <
então

Gct ≤ 0
S1 = QF→⊥

S1 = ⊥→f
0 ≤ Gct < C3
então

S1 = QF→T

S1 = T→F

Gct = S2a
Gc = S2b
*/FIM*/

Fonte: Da Silva Filho (1999).
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O algoritmo Para-Analisador traduz a análise paraconsistente por meio do
exame dos valores dos graus de evidência favorável, evidência contrária, resultando
em possíveis cálculos de valores utilizando graus de Contradição e de Certeza (ABE,
2015). Os passos da Figura 7 devem ser definidos e descritos ao implementar o
algoritmo computacional Para-Analisador para alcançar o sucesso:
•

Definições dos valores

•

Variáveis de entrada

•

Variáveis de saída

•

Matemáticas

•

Determinação dos dados Lógicos Extremos.

•

Determinação dos dados Lógicos Não Extremos.

•

Finalizar Algoritmo

O matemático e probabilista britânico Thomas Bayes, na segunda metade do
século XIX, enriqueceu a teoria do Cálculo de Probabilidades com a introdução do
conceito de probabilidade a posteriori, ou probabilidades das causas de resultados já
acontecidos. Muito tempo depois, na primeira metade do século XX, essa ideia foi
devidamente considerada para introduzir modificações nas distribuições da
probabilidade que caracterizam estados de uma natureza de interesse, sendo essa
ideia a base para o estabelecimento de uma linha de pensamento estatístico que ficou
conhecida como Estatística Bayesiana. Esta é baseada no conceito de inferência
bayesiana, em complementação às ideias da chamada Estatística Clássica, que teve
como expoentes nomes famosos como os de Fisher, Neyman e Pearson. A vertente
clássica é aquela que se baseia na inferência sobre aspectos populacionais realizada
a partir de amostras probabilísticas retiradas do universo de interesse (BEKMAN;
COSTA NETO, 2009).
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3 METODOLOGIA

Em meados de 1996, segundo o norte-americano (SIMON, 1996) ressalta que
sistemas devem ser adaptados ao ambiente, usa-se como definição de Design
Science um modelo que permite diferenciar o natural do artificial, pois tudo que se
produz pelo conhecimento para alcançar um objetivo, solucionar um problema,
projetar algo novo ou alterá-lo são características que identificam as ciências do
artificial, também conhecidas como ciências do projeto ou ciências da engenharia.
Segundo Simon, a busca constante pelo tomador de decisão em almejar a solução
ótima no mundo real não descarta a aceitabilidade de soluções satisfatórias e
próximas da realidade.
As ciências do artificial preocupam-se não somente com a aplicabilidade do
conceito, mas também com fomentar um conhecimento (VAISHNAVI et al., 2004)
sobre como projetar respostas na melhoria de sistemas ou novos artefatos que
acrescentem na evolução humana, expandindo-se na sociedade e organizações. Na
Figura 8, mostra-se o fluxo do conhecimento, etapas e saídas.
Figura 8 - Metodologia Geral da Estratégia em Design Science Research

Fonte: Adaptado VaishnavI et al. (2004).

Os fatores (DRESCH et al., 2015) de rigor e relevância devem garantir o
sucesso da pesquisa, conforme entendimento da Figura 9. O rigor caracteriza-se pela
constante contribuição na geração e atualização da base de conhecimento por área.
A relevância entendida e aceita pelos colaboradores envolvidos beneficia-se de
resultados gerados pelo conhecimento adquirido na solução de problemas. Ainda que
os colaboradores da Design Science Research não cheguem a um consenso, Dresch
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e demais autores consideram essa metodologia adequada à condução de pesquisas
em informação, tecnologia e engenharia.
Na aplicação (DRESCH et al., 2015) da metodologia Design Science Research,
existem quatro categorias (Aplicação, Métodos de Investigação, Problematização e
Teorização) e seis subcategorias (Arquitetura, Ciências Sociais, Educação,
Engenharia, Gestão, Sistema de Informação).
Figura 9 - Categorias e Subcategorias para Análise dos Artigos

Fonte: Dresch et al. (2015).

A metodologia aplicada neste trabalho seguiu o paradigma Design Science
Research. Segundo Hevner et al. (2007), esta pesquisa reflete sobre ciclos de
atividades relacionadas. Cada ciclo deve ser correspondido em primeiro lugar na
relevância do assunto abordado, juntamente com a elicitação de requisitos e critérios
para avaliação da pesquisa. No segundo ciclo, um processo deve ser buscado para
resolver o problema de acordo com relevância, requisitos e critérios levantados. Ao
final, fomenta-se a geração de conhecimento pelo ciclo de rigor. A Figura 10 reflete a
metodologia Design Science Research no envolvimento desde o ambiente até a
geração da base de conhecimento.

39
Figura 10 - Relevância e rigor na Design Science Research

Fonte: Dresch et al. (2015).

3.1 Tipo de pesquisa

O sistema especialista desenvolvido está baseado na ferramenta ParaAnalisador, que executa um processamento de informações de projetos contados em
ponto de função. Desse modo, viabiliza-se um auxílio na tomada de decisão de
escolha de quais projetos deverão ter defesas (recontagem), utilizando a análise de
ponto de função.
A primeira etapa da pesquisa está na análise de dados fornecidos pela visita à
empresa WINFORMA consultoria e essa fase contém projetos contados por inúmeros
especialistas em ponto de função. Esperam-se grandes benefícios para empresas e
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fornecedores (fábrica de software) na aquisição/construção de novos sistemas. Para
tanto, será de grande valia usar o repositório de contagens feitas no nicho bancário
que resultou em inúmeras defesas, que poderiam ser evitadas, reduzindo, assim, os
custos do projeto.
Na segunda etapa, desenvolve-se o estudo de pesquisa utilizando tecnologias
em desenvolvimento de software, ambiente web, sistema gerenciador de banco de
dados, linguagens técnicas de programação angular (ANGULARJS, 2017), Java
(DEITEL et al., 2010) e Inteligência Artificial com a Lógica Paraconsistente Anotada
Evidencial E (AKAMA, 2016).
Por fim, na última etapa, busca-se desenhar uma solução que apoiará gestores
na tomada de decisão em definir se haverá recontagem de projeto ou aprovar e
prosseguir no desenvolvimento do projeto. Para prosseguir na solução do sistema
AITOD aplicou-se o uso da técnica MPV (RIES, 2011). No âmbito da pesquisa, passos
devem ser seguidos nas etapas, a saber:
•

Revisão literária em artigos e bibliografia em contratação de serviços de
fábrica de software por uso da técnica de Análise de Ponto de Função.

•

Distorções entre opiniões de especialistas em recontagem de novos
softwares (base histórica de consultoria).

•

Lógica Não Clássica: Lógica Paraconsistente

•

Fluxograma do algoritmo Paraconsistente

•

Aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada E (ALPA)

•

Processo Unificado de Desenvolvimento de Software

•

Ferramentas Tecnológicas (Framework)

•

Sistema de Apoio à Tomada de Decisão

3.2 Pesquisa de campo
Durante o acompanhamento da consultoria com CFPS em análise de ponto de
função, montou-se a base de projetos (PMI, 2017) do ramo financeiro brasileiro,
contendo dois anos de contagem em análise de ponto de função. Dessa base serão
extraídas informações reais para testes do sistema especialista.
Com a observação da informação nas bases e análise qualitativa no
comportamento das respostas efetuadas por CFPS em contagens, usa-se a técnica
de análise de função e atuação de gestores na tomada de decisão, conforme a
escolha de projetos a serem recontados de acordo com cada proposição estudada.
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•

“O Gestor pode autorizar projeto.”;

•

“O Gestor deve pedir defesa.”

3.3 Análise dos dados e desenvolvimento do algoritmo
Os dados coletados durante o trabalho refletem informações do segmento
bancário de projetos (novos) mensurados em ponto de função e resultaram na base
de dados contendo projetos novos que geraram a necessidade de inúmeras defesas
entre o período de 2015 até o primeiro semestre de 2018.

3.4 Testes da Análise

O escopo da análise permitiu limitar a exploração de informações conforme
critérios (sigilo, acuracidade dos dados etc.) para compor o Objeto de estudo em
questão.
Diante da base formatada com dados necessários para fomentar testes,
utilizaram-se informações desprovidas de dados sigilosos, por conterem apenas
valores de contagens de ponto de função. Inicialmente definiram-se os seguintes
dados que dizem respeito apenas à contagem em análise de ponto de função:
•

Código do projeto: identificador do projeto.

•

Funcionalidade: requisitos funcionais identificados pelos CFPS.

•

Tipo de dado: atendendo ao uso da técnica de APF (ALI, AIE).

•

Tipo de transação: atendendo ao uso da técnica de APF (EE, CE, SE).

•

TPF: Valor total de pontos de função não ajustados por projeto.

•

MC: Valor máximo em pontos de função contados por CFPS.

•

CFPS: identificador do profissional especialista.

Os registros encontrados nas bases refletem, na sua totalidade, defesas
(recontagem) de projetos, pois parte-se do princípio de que todos os projetos devem
ser recontados.
Neste estudo, levantou-se a necessidade de analisar proposições (conforme
Tabela 7) à medida que estudos avançados pela elicitação (KENT et al., 2001) de
informações alcancem conclusões e sugestões para compor e locupletar esse
trabalho. Inicialmente identificaram-se proposições como Objeto de investigação nas
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causas prováveis e estudadas em sua particularidade: “O Gestor pode autorizar
projeto”; “O Gestor deve pedir defesa.”
Assim, chegou-se ao estudo de duas proposições que refletem diretamente na
relação entre as possibilidades que a Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E
nos possibilita em obter respostas diante de regiões antes inexploradas pelos
tomadores de decisão. As proposições estudadas são estas:
•

“O Gestor pode autorizar projeto”;

•

“O Gestor pode pedir defesa.”

Oferecem-se, para uma determinada proposição, até seis possíveis
informações que ajudariam no apoio aos gestores em sua tomada de decisão. Em
outra frente, disponibilizam-se até seis possíveis informações no seguinte
aprofundamento:
Tabela 7 - Proposições Analisadas
PROPOSIÇÃO
Grau
“O Gestor pode autorizar projeto.”
1
Verdadeiro: As contagens estão com a
mesma pontuação entre o contratado e
contratante
2
Quase
“Verdadeiro”
tendendo
ao
“Inconsistente”: As contagens estão quase
com a mesma pontuação, porém com
tendência de estarem iguais em alguns
aspectos e pouco diferentes (contraditórias)
em outros, entre o contratado e contratante.
3
Quase
“Verdadeiro”
tendendo
ao
“Paracompleto”: As contagens estão quase
com a mesma pontuação, porém com
tendência de estarem faltando algumas
informações, entre o contratado e contratante.
4
Quase
Inconsistente
tendendo
“Verdadeiro“: As contagens estão iguais em
alguns aspectos e diferentes em outros,
porém com tendência a estarem próximas
entre o contratado e contratante.
5
Quase
Paracompleto
tendendo
“Verdadeiro“: Nas contagens estão faltando
informações, porém com tendência de
estarem bem iguais, entre o contratado e
contratante.
6
Não se aplica.

“O Gestor pode pedir defesa.”
Paracompleto: Nas contagens estão faltando
informações, não sendo possível analisar.
Falso: As contagens estão bem diferentes
entre o contratado e contratante.

Quase Paracompleto tendendo “Falso”:
Nas contagens estão faltando informações,
porém com tendência de estarem muito
diferentes, entre o contratado e contratante.
Quase “Falso” tendendo “Paracompleto”:
As contagens estão quase diferentes em
alguns aspectos, porém com tendência à
impossibilidade de recontagem entre o
contratado e contratante.
Quase
“Falso”
tendendo
ao
“Inconsistente”: As contagens estão bem
diferentes, porém com tendência a estarem
diferentes
(contraditórias)
em
alguns
aspectos, entre o contratado e contratante.
Quase Inconsistente tendendo ao “Falso”:
As contagens estão iguais em alguns
aspectos e diferentes (contraditórias) em
outros, porém com tendência a estarem muito
diferentes, entre o contratado e contratante.

Fonte: Autor (2018).
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No atendimento a uma determinada proposição, deve-se usar o menor grau,
pois significa estar mais próximo da resposta, assim como o maior grau deixaria
lacunas para um maior tempo na tomada de decisão.
Observa-se que, ao propor até 6 níveis de graus (maior ou menor) como
critérios de aceleração para atender tais regiões, isso garante ao tomador de decisões
uma acuracidade ímpar.

3.5 Aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada E (ALPA)

As etapas da ferramenta pelo método MPD (CARVALHO et al., 2011) para
alcançar os objetivos nasceram da percepção e da importância de organizar o
entendimento do problema com a implementação da Lógica Paraconsistente Anotada
Evidencial E, que foi explanada em seis etapas (Definição, Transformação, Cálculo,
Parametrização, Processamento e Auxílio à Decisão). Cada etapa possui os
respectivos subitens necessários para o sucesso de uma estruturação da ferramenta
tecnológica focada no apoio à tomada de decisão em projetos com necessidade de
atender à proposição de recontagem de projetos em análise de ponto de função por
CFPS.
As etapas descritas na Tabela 8 têm como objetivo facilitar o entendimento da
aplicabilidade da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E ao implementar o
sistema AITOD como um auxílio na tomada de decisão de recontar projeto. Conforme
pode ser visto na Tabela a seguir.

Tabela 8 - ALPA-Aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada E
Aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E
Item Etapa

SubItem

1
2
3

Definição
Transformação
Cálculos

4
5
6

Parâmetros
Processamento
Suporte à decisão

Definir Proposição; definir fatores; definir seção; definir base de dados;
Gerar Normalização; Coletar Evidências (favorável e desfavorável);
Calcular Maximização; Calcular Minimização;
Calcular evidência (Min resultante, Max resultante);
Calcular Grau (Gce: Certeza, Gco: Contradição);
Calcular variável Análise Global
Parametrizar valores limites;
Processamento do algoritmo Para-Analisador;
Auxílio na tomada de decisões;
Fonte: Autor (2018).
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1. Definição: listar as informações necessárias para auxiliar na tomada de
decisões.
1.1. Definir Proposição: Definir proposição apropriada para propor assistência na
decisão de recontar pontos de função em novos projetos de software.
1.2. Definir fatores: Identificar os principais fatores (mesmo peso) que
influenciam o maior sucesso [tipo de dados, tipo de transação, função de ponto
inferior, função de ponto superior histórica contada, porte postal] ou falha [tipo de
dados, tipo transação, maior função de ponto, função histórica do ponto contada e
auxílio de tomada de decisão].
1.3. Seção Define: Identifique as seções de cada fator que permitem dar
condições aos fatores (sucesso ou fracasso) que ajudarão na tomada de decisão.
•

Exemplo 1: seções encontradas [arquivo lógico interno, arquivo lógico
externo, entrada externa, consulta externa, saída externa];

•

Exemplo 2: seções não encontradas [arquivo lógico interno, arquivo lógico
externo, entrada externa, consulta externa, saída externa];

•

Exemplo 3: menos seções encontradas [arquivo lógico interno, arquivo
lógico externo, entrada externa, consulta externa, saída externa];

•

Exemplo 4: encontrou mais seções [arquivo lógico interno, arquivo lógico
externo, entrada externa, consulta externa, saída externa].

1.4. Definir banco de dados - coleta de dados: colete dados e organize-os de
acordo com as seções que atendem aos fatores.
2. Transformação: Devem-se traduzir dados que sirvam como entradas para o
processamento da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E.
2.1. Normaliza Dados: Normaliza dados organizados (por seções) para
representar as entradas na Lógica Paraconsistente.
•

Exemplo 1: Linear no intervalo [0 e 1];

•

Exemplo 2: Valor máximo dos elementos;

•

Exemplo 3: Padrão Z-Score.

2.2. Defina Evidência Favorável (μ): dados coletados refletindo opiniões de
especialistas (por seções). Esses dados, depois de normalizados, representam as
entradas (μ) para o processamento da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E.
2.3. Definir Evidências Desfavoráveis (λ): dados coletados que refletem opiniões
de especialistas (por seções). Estes dados, depois de normalizados, representam as
entradas (λ) para o processamento da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E.
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3. Cálculo
3.1. Calcular Maximização MaxEf (μ): Em cada dado (por seções) coletado como
evidência favorável (μ), use o maior valor entre eles (por seções) para representar a
maximização da evidência favorável (μ).
3.2. Calcular MinEd Minimização (λ): Em cada dado (por seções) coletado como
evidência desfavorável (λ), use o menor valor entre eles (por seções) para representar
a minimização da evidência desfavorável (λ).
3.3. Calcular Evidência ResultingMinEf (μ): O resultante deve ser usado quando
os dados são agrupados por especialistas e precisam cruzar entre suas entidades
(clientes X fornecedores). Em cada dado (por seções) coletado como evidência
favorável (μ), use o menor valor (por seções) entre cliente e fornecedores para
representar o resultado de minimizar evidência favorável (μ). Exemplo 1: o menor valor
entre evidências favoráveis (μ) cliente e evidência favorável (μ) fornecedores.
3.4. Calcular Resultante EvidenceMaxEd (λ): O resultante deve ser usado
quando os dados são agrupados por especialistas e precisam cruzar entre suas
entidades (clientes X fornecedores). Em cada dado (por seções) coletado como
evidência desfavorável (λ), use o maior valor (por seções) entre cliente e fornecedores
para representar o resultado da maximização da evidência desfavorável (λ). Exemplo
1: maior valor entre evidência desfavorável (λ) cliente e evidência desfavorável (λ)
provedores.
3.5. Calcular o grau de certeza (Gce): Com base nas evidências (por seções)
coletadas, deve ser possível calcular o grau de certeza, pois se consegue fazer a
diferença entre a evidência favorável (μ) e a evidência desfavorável (λ) o grau de
certeza (Gce). Exemplo 1: GCe = (μ) - (λ).
3.6. Calcular o Grau de Contradição (Gco): Com base nas evidências (por
seções) coletadas, deve ser possível calcular o grau de contradição, pois se consegue
fazer a soma entre a evidência favorável (μ) e a evidência desfavorável (λ), usando o
resultado da soma na extração de uma unidade (1), assim obtendo o Grau de
Contradição (Gco). Exemplo 1: GCe = (μ + λ) -1.
3.7. Calcular Global Certainty Analysis (BGce): Com base nos graus (por seções)
de certeza calculados, deve ser possível calcular a Análise Global como a média
aritmética dos graus de certeza e, assim, resultar na Análise Global do Grau de
Certeza (BGce). Exemplo 1: BGCe = ΣGce / Gce Quantidade.
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3.8 Análise Global de Grau de Contradição (BGco): Com base nos graus (por
seções) da contradição calculados, deve ser possível calcular a Análise Global como
a média aritmética dos graus de contradição e, assim, resultar na Análise Global do
Grau de Contradição (BGco). Exemplo 1: BGCo = ΣGco / Quantidade de Gco.
4. Parametrização: são os limites que definem as regiões para análise (valores
altos o suficiente para serem considerados), independentemente dos princípios
lógicos.
4.1. Limite de parametrização TLV (True Limit Value): São condições
parametrizadas pelo engenheiro do conhecimento com o objetivo de obter respostas
aceitáveis como verdadeiras, nas condições em que o valor do grau for menor, maior
ou igual ao valor do parâmetro.
4.2. Limite de parametrização FLV (Valor Limite Falso): Estes parâmetros são
parametrizados pelo engenheiro de conhecimento para obter respostas aceitáveis
como falsas, nas condições em que o valor do grau for menor, maior ou igual ao valor
do parâmetro.
4.3. Limite de parametrização PLV (Valor Limite Paracompleto): Estes
parâmetros são estabelecidos pelo engenheiro de conhecimento com o objetivo de
obter respostas aceitáveis como paracompleto total, nas condições em que o valor do
grau for menor, maior ou igual ao valor do parâmetro.
4.4. Limite parametrizado ILV (Valor Limite Inconsistente): São condições
parametrizadas pelo engenheiro do conhecimento com o objetivo de obter respostas
aceitáveis como inconsistentes, nas condições em que o valor do grau for menor,
maior ou igual ao valor do parâmetro.
5. Processamento: Nesta etapa, o objetivo deve ser executar o algoritmo do
Analisador de Parâmetros para obter os parâmetros de acordo com a entrada dos
dados.
6. Tomada de Decisão: Nesta etapa, o objetivo deve ser analisar o grau de
contradição, que pode ter valor para cima e para baixo. Na existência de um alto grau
de contradição (Gco), indica que não há certeza para auxiliar a tomada de decisão e,
portanto, pode ser preciso buscar novas evidências. Já na existência de um baixo grau
de contradição (Gco), juntamente com um alto grau de certeza (Gce), isso indica a
possibilidade de uma análise conclusiva sobre a proposição.
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Figura 11 - ALPA-Aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada E

Fonte: Autor (2018).

As etapas aplicadas conforme a Figura 11 viabilizam a aplicabilidade da Lógica
Paraconsistente Anotada Evidencial E no sistema AITOD.

48

4 DESENVOLVIMENTO
Um modo de permitir um melhor entendimento do sistema a ser mensurado é
utilizar metodologias de gerenciamento (MARTINS, 2007) de projeto e de engenharia
de software (PRESSMAN, 2011) a fim de elicitar, junto ao cliente, informações de
todos os tipos de requisitos para formalizar em modelagem de sistemas com uso da
técnica Linguagem Unificada de Modelagem – UML (MARTINS, 2007).
O padrão (FREEMAN, 2017) de arquitetura MVC (Model-View-Controller)
reforçou a implementação em três camadas (GABARDO, 2012) do sistema AITOD:
•

Model: Camada de comunicação com o banco de dados MySQL, pelos
comandos de CRUD (inserir, pesquisar, atualizar, excluir).

•

View: Camada de apresentação (interface de usuário) responsável pela
exibição de informações.

•

Controller: Camada de negócio para controle do sistema baseado em lógica
e regras de negócio.

4.1 Camada de Regras de Negócio
Todo cenário de negócio contemplado no sistema AITOD deve ser observado
nas seguintes funcionalidades (conforme Figura 12) apresentadas no diagrama de
caso de uso do sistema AITOD. O modelo lógico do sistema especialista AITOD deve
ser uma representação teórica no conceito de “Design Thinking” em linguagem de
modelagem unificada, representada pelo diagrama de caso de uso (SBROCCO,
2011). Funcionalidades iniciais foram identificadas pelos casos:
•

Acessar sistema: permite acesso aos usuários - Gestor, CFPS.

•

Contar projeto em pronto de função: permite que os CFPS contem projetos
em ponto de função pela técnica APF.

•

Cadastrar projeto: permite gestores, cadastrarem projetos para contagem
em pontos de função pela técnica APF.

•

Calcular pontos de função: permite ler a contagem feita pelo CFPS e
calcular os pontos de função pela técnica APF.

•

Normalizar dados: permite ler dados em ponto de função e prepará-lo para
uso da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E no apoio à tomada
de decisão pelo gestor.
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•

Tomar decisão: permite ao gestor decidir a condição de recusar, aprovar
ou recontar o projeto contado por CFPS.

•

Apoiar tomada de decisão: permite ao gestor decidir apoiado pela
inteligência artificial (algoritmos com base na Lógica Paraconsistente) de
forma precisa.
Figura 12 - Diagrama de caso de uso do Sistema AITOD

Fonte: Autor (2018).

Na camada de negócio, propõe-se elencar regras para controlar, processar e
validar as ações e informações cadastradas no sistema AITOD. Optou-se por usar
tecnologias MVC:
•

Regra1 geral: Gerar log com data, usuário, status, projetos, em todas as
requisições de usuários.

•

Regra2 por funcionalidade de sistema:
o

Acessar sistema - permite acesso aos usuários:
▪

Regra3: Usuário CFPS acessa Leiaute de Contagem.

▪

Regra4: Usuário Gestor acessa todos os Leiautes.
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o

Contar projeto em pronto de função:
▪

Regra5: Usuário CFPS deve fazer contagem e finalizar.

▪

Regra6: Usuário Gestor pode fazer contagem e finalizar.

▪

Regra7: Usuário CFPS e Gestor. Após iniciar contagem de
projetos, status passa a ser “CONTAGEM”.

▪

Regra8: Usuário CFPS e Gestor. Após finalizar contagem de
projetos, status passa a ser “CONTADO”.

o

Cadastrar projeto:
▪

Regra9: Usuário CFPS não pode fazer cadastro de projetos.

▪

Regra10: Usuário Gestor deve fazer cadastro de projetos.

▪

Regra11: Usuário Gestor. Após fazer cadastro de projetos, status
inicia-se como “PENDENTE”.

o

Calcular pontos de função:
▪

Regra12: Interface Gráfica FPA deve calcular automaticamente
ponto de função contado pelo usuário CFPS.

o

Normalizar dados:
▪

Regra13:

Interface

Gráfica

LPA

deve

transformar

automaticamente dados de ponto de função em números entre 0
e 1.
▪

Regra14: Interface Gráfica LPA deve calcular automaticamente
grau de certeza e grau de contradição.

o

Tomar decisão:
▪

Regra15: Usuário Gestor deve decidir sem “IA” projeto com status
“PENDENTE”, “CONTAGEM” ou “CONTADO” por todos os CFPS
envolvidos na contagem.

▪

Regra16: Usuário Gestor. Após decidir, status passa a ser
“APROVADO” ou “REPROVADO”.

▪
o

Regra17: gerar log das decisões.

Apoiar tomada de decisão:
▪

Regra18: Usuário Gestor somente pode decidir com “IA” projeto
com status “CONTADO” por todos CFPS envolvidos na
contagem.

▪

Regra19: ordenar CFPS com contagem mais próximo do Gestor,
conforme lógica de IA.
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•

Regra20: Havendo empate, utiliza-se um peso (ranking pela maior
contagem efetuadas sem a necessidade de defesa) conforme o
nível de senioridade do CFPS.

4.2 Camada de Apresentação

Na construção da camada de apresentação no projeto AITOD, optou-se por
usar tecnologias MVC orientadas a objetos e tecnologias responsivas (exibem a tela
de forma adequada à situação), tais como melhores práticas com bootstrap
(BOOTSTRAP, 2016), type criptangularjs (arquivos .ts), linguagem de marcação de
hipertexto (.html) e estilo (.css). Conforme pode ser visto a seguir:
•

CFPS: Lista de especialistas em ponto de função.

•

Contagem: Permite o cadastro da contagem pelo CFPS e faz o cálculo de
contagem em ponto de função pela complexidade.

•

Filtro-pesquisa: Consulta projetos.

•

Gerente: Lista de Gestores para tomada de decisão.

•

Login: Permite acesso ao sistema.

•

Projeto: Permite cadastro do projeto e adicionar CFPS que contarão o
projeto.

•

Tomada de decisão: Permite aprovação ou reprovação do projeto. Inclui
funcionalidade (botão IA) paraconsistente no apoio à tomada de decisão.

4.2.1 Leiaute do sistema AITOD

No decorrer da implementação no sistema AITOD, escolheu-se utilizar a
tecnologia boostrap, pela facilidade de gerar protótipos com telas responsíveis que se
ajustam conforme o ambiente. Os passos a seguir resultaram em leiautes que
atenderam à linguagem de modelagem unificada para construir o sistema:

4.2.2 Leiaute de Acesso

Leiaute de acesso (conforme Figura 13) ao sistema para perfis já cadastrados
de Gestores ou CFPS, bastando entrar com nome de usuário e senha.
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Figura 13 - Leiaute de acesso ao Sistema AITOD

Fonte: Autor (2018).

4.2.3 Leiaute de Cadastro

Leiaute de cadastro (conforme Figura 14) de projeto contribui para o gestor
efetuar a geração de demanda de contagens em pontos de função pela técnica
Análise de Ponto de Função. Inicialmente, escolhe-se uma identificação de projeto,
gestores envolvidos no projeto, documentos e CFPS que farão a contagem com a
técnica Análise de Ponto de Função.
Figura 14 - Leiaute de Cadastro de projetos no Sistema AITOD

Fonte: Autor (2018).
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O cadastro permite gerar uma base de dados que possui contagens a serem
efetuadas e acessadas pelos usuários CFPS.
Esta funcionalidade também permite adicionar artefatos que corroboram na
acurácia da contagem, pois são considerados informações adicionais.
4.2.4 Leiaute de Seleção

Leiaute de seleção (conforme Figura 15) de projetos a serem acessados pelos
usuários CFPS (efetuar consulta de contagens) e gestores (efetuar consulta de
projetos).
Figura 15 - Leiaute de seleção de projeto em APF no Sistema AITOD

Fonte: Autor (2018).

4.2.5 Leiaute de Contagem

Leiaute de Contagem (conforme Figura 16) de projeto em ponto de função pelo
usuário CFPS. Neste leiaute permite-se ao CFPS entrar com a contagem e verificar o
cálculo total de pontos de função em cada funcionalidade adicionada. Pode-se,
inclusive, fazer a manutenção de excluir as funcionalidades cadastradas de forma
incorreta antes de finalizar a contagem.
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Figura 16 - Leiaute de Contagem em APF no Sistema AITOD

Fonte: Autor (2018).

4.2.6 Leiaute de Tomada de Decisão

Leiaute de tomada de decisão (conforme Figura 17) pelo gestor com ou sem
apoio de IA (inteligência artificial). Pode-se aprovar (construir o sistema) ou rejeitar o
projeto (impedindo sua construção).

Figura 17 - Leiaute de IA no Sistema AITOD

Fonte: Autor (2018).
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•

Sabendo-se que o apoio na tomada de decisão pelo botão “IA” está
baseada na funcionalidade de normalizar os dados para uso da Lógica
Paraconsistente Anotada Evidencial E.

4.3 Camada de Base de Dados

Na camada de banco de dados, optou-se pela criação do script de banco
baseado no modelo lógico apresentado na Figura 18.
Toda comunicação com o banco de dados MySQL, pelos comandos de CRUD
(Inserir, pesquisar, atualizar, excluir) estão baseados nos pedidos da camada de
apresentação e atendidos conforme regras de negócio.
Conforme pedidos da camada de apresentação de início, definiu-se a
modelagem para atender à camada de base de dados no projeto AITOD, escolheu-se
utilizar tecnologia MVC como camada de modelo para apoiar a ferramenta de sistema
em gerenciamento de banco de dados (SGBD) com fácil manipulação em ambiente
web e, ao mesmo tempo, com escalabilidade e performance para futuras
implementações em técnicas de inteligência artificial.
No entanto, passos foram necessários na utilização de ferramentas para
fomentar essa camada. No primeiro momento, fez-se a análise no modelo lógico e
como resultado conseguiu-se a formalização e criação do modelo físico da base de
dados do sistema especialista AITOD.

4.3.1 Modelo Lógico da base de dados do Sistema AITOD

O modelo lógico, relacionamento entre entidades e atributos do sistema
especialista AITOD, reflete uma representação (conforme a Figura 18) teórica no
conceito de “Design Thinking” para base de dados e futura implementação em meios
físicos com a criação em banco de dados.
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Figura 18 - Modelo lógico do Sistema AITOD

Fonte: Autor (2018).

Modelo físico do sistema especialista AITOD deve ser uma representação em
base de dados por scripts.
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4.4 Ambiente e Ferramentas
O ambiente local montado permitiu prover o desenvolvimento e funcionamento
do sistema AITOD que segue padrões internacionais, conforme descritos no item 3 Metodologia.
A seguir, as ferramentas utilizadas durante todo ciclo de vida do projeto:
•

Apache MARVEN: Pensou-se na plataforma Apache (Apache Maven-3.5.4,
empresa Apache Software Foundation desde 2002) de automação de
compilação utilizada em projetos Java (FURGERI, 2012), pois tem suporte
a várias tecnologias, tais como: C# e Ruby. Marven em alguns casos é uma
ferramenta utilizada como plataforma de gestão de projetos.

•

Plataforma Git: No controle de versão, primeiramente utilizou-se no sistema
AITOD a plataforma Git (Git-2.18.0, empresa Linus Torvalds desde 2005)
com ênfase na performance. Inclusive teve como histórico o uso no projeto
de desenvolvimento do sistema operacional Kernel Linux (CHACON et al.,
2014). Interpretador Node.js: O interpretador de código javascript com alta
performance atende às condições desde o poder de processamento em
servidores, em vez de processar grande parte do volume de dados no
ambiente do cliente, até grandes volumes de processamento em paralelo.
No uso de aplicações de alta escalabilidade, inicialmente utilizou-se a
plataforma (Node.js-v8.11.1, empresa Node.js e Linux Foundation desde
2009) com possibilidade de conexões simultâneas.

•

Spring Tool Suite: Interpretador Node.js. O interpretador de código java
(GOMES et al., 2008), javascript com alta performance, atende a condições
desde o poder de processamento em servidores, em vez de processar
grande parte do volume de dados no ambiente do cliente, até grandes
volumes de processamento em paralelo. No uso de aplicações de alta
escalabilidade, inicialmente utilizou-se a plataforma (Node.js-v8.11.1,
empresa Node.js e Linux Foundation desde 2009) com possibilidade de
conexões simultâneas. Spring Tool Suite: Ambiente de desenvolvimento
completo para aplicações Web. O Spring Tool Suite fornece condições para
implementar, depurar, executar e implantar seus aplicativos Spring. No uso
de aplicações de alta escalabilidade, inicialmente utilizou-se a plataforma
(STS-3.9.4, empresa Pivotal Software desde 2002) com possibilidade de
suporte e integrações ao Maven, Git.
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•

Visual Studio Code: Um dos editores mais completos usados para criar a
camada de apresentação para aplicações na Web. O visual studio code
serve como editor de código fonte, suporte para depuração, realce de
fontes, formatações em CSS, HTML, TS, na exibição de leiautes e
principalmente pode ser utilizado como motor de navegadores web. No uso
de aplicações de apresentação, inicialmente utilizou-se a plataforma
(VSCodeSetup-ia32-1.24.1, empresa Microsoft Corporation desde 2015)
com possibilidade de suporte e integrações ao Node.js, Git, Back end.

•

Base de Dados MySQL: Inicialmente utilizou-se a plataforma (MySQL5.7.22, empresa Oracle Corporation, 1994) com possibilidade de suporte,
pois o sistema gerenciamento de banco de dados (SGBD) permite na
tecnologia web a utilização da linguagem SQL (select, update, create,
delete, insert) como interface.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conseguiram-se resultados significativos que reduzem retrabalhos ao analisar
o período de três anos em recontagem de ponto de função.

5.1 Análise pelo Sistema AITOD

Em consonância com o objetivo almejado do trabalho e incansáveis esforços
para a formalização de um produto, tem-se como análise (conforme Figura 19) pelo
sistema AITOD de forma pontual uma primeira série histórica da base de dados (20152018) contendo 161 projetos (“CLIENTE-1”, Análise de base histórica: projetos
recontados.). Esses projetos necessitaram de recontagem em análise de ponto de
função por pelo menos três fornecedores com CFPS envolvidos. Verificou-se que 46
projetos pelo sistema AITOD resultariam em aprovação de 28.57% dos projetos. Com
isso, empresas evitariam gastos desnecessários e retrabalho.
Figura 19 - Análise de base histórica: projetos (Cliente 1) recontados

Fonte: Autor (2018).

Uma visão pontual do gráfico mostra que o cliente, em 2015, teve, no primeiro
semestre, 12 projetos recontados e terminou no segundo semestre com 10 projetos
recontados. Pela simulação, utilizando o sistema AITOD, apenas 3 projetos dos 12
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seriam aprovados enquanto no segundo semestre 4 projetos dos 10 seriam
aprovados. Do mesmo modo, prosseguiu-se com a análise nos anos de 2016 ao
primeiro semestre de 2018. No que se refere ao montante, seria possível afirmar que,
a cada $1 milhão (dólares) gastos em recontagem, haveria uma redução a
$714,285,71.
Analisou-se pelo sistema AITOD de forma pontual uma primeira série histórica
da base de dados (2015-2018) contendo 78 projetos “CLIENTE-2”, Análise de base
histórica: projetos recontados.) que necessitaram de recontagem em análise de ponto
de função por pelo menos três fornecedores CFPS envolvidos. Verificou-se que 50
projetos pelo sistema AITOD resultariam (conforme Figura 20) em aprovação de
64.10% dos projetos. Com isso, empresas evitariam gastos desnecessários e
retrabalho.
Figura 20 - Análise de base histórica: projetos (Cliente 2) recontados

Fonte: Autor (2018).

Uma visão pontual do gráfico mostra que o cliente, em 2015, teve no primeiro
semestre 2 projetos recontados e terminou no segundo semestre com 20 projetos
recontados. Pela simulação, utilizando o sistema AITOD, respectivamente apenas 1
projeto de 2 seriam aprovados. Já no segundo semestre, 10 dos 20 projetos seriam
aprovados. Da mesma maneira, prosseguiu-se com a análise nos anos de 2016 ao
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primeiro semestre de 2108. No que se refere ao montante, seria possível afirmar que,
a cada $1 milhão gastos em recontagem, haveria uma redução a $641,025,64.
Analisou-se pelo sistema AITOD de forma pontual uma primeira série histórica
da base de dados (2015-2018) contendo 78 projetos (“CLIENTE-3”, Análise de base
histórica: projetos recontados.) que necessitaram de recontagem em análise de ponto
de função por pelo menos três fornecedores CFPS envolvidos. Verificou-se que 13
projetos pelo sistema AITOD resultariam em aprovação de 16.67% dos projetos
(conforme Figura 21). Com isso, empresas evitariam gastos desnecessários e
retrabalho.
Figura 21 - Análise de base histórica: projetos (Cliente 3) recontados

Fonte: Autor (2018).

Uma visão pontual do gráfico mostra que o cliente, em 2015, teve no primeiro
semestre 12 projetos recontados e terminou no segundo semestre com 15 projetos
recontados. Quanto à simulação utilizando o sistema AITOD, apenas 1 de 12 projetos
seria aprovado e, no segundo semestre, dos 15 projetos, apenas 2 seriam aprovados.
Do mesmo modo, prosseguiu-se com a análise a partir de 2016 até o primeiro
semestre de 2108. No que se refere ao montante, pode-se afirmar que, a cada $1
milhão (dólares) gastos em recontagem, poderia haver uma redução a $166,666.67.
Analisou-se pelo sistema AITOD de forma pontual uma primeira série histórica
da base de dados (2015-2018) contendo 36 projetos (“CLIENTE-4”, Análise de base
histórica: projetos recontados.) que necessitaram de recontagem em análise de ponto
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de função por pelo menos três fornecedores CFPS envolvidos. Verificou-se que 26
projetos pelo sistema AITOD resultariam em aprovação de 72.22% dos projetos
(conforme Figura 22). Com isso, empresas evitariam gastos desnecessários e
retrabalho.
Figura 22 - Análise de base histórica: projetos (Cliente 4) recontados

Fonte: Autor (2018).

Uma visão pontual do gráfico mostra que o cliente, em 2015, teve no primeiro
semestre 36 projetos recontados e terminou no segundo semestre com 26 projetos
recontados. Já pela simulação utilizando o sistema AITOD, apenas 7 projetos, de um
total de 8, seriam aprovados. No segundo semestre, 4 entre seis projetos seriam
aprovados. Desse modo, prosseguiu-se com a análise a partir de 2016 até o primeiro
semestre de 2108. No que se refere ao montante, pode-se afirmar que, a cada $1
milhão (dólares) gastos em recontagem, poderia haver uma redução a $722,222.22.

5.2 Discussões

Conhecimentos foram gerados a partir de estudos e discussões em torno de
conceitos referentes a recontagem em pontos de função, aplicabilidade da Lógica
Paraconsistente Anotada Evidencial E, tomada de decisão. Este artefato culminou no
atendimento do objetivo específico “a” conforme avanços adquiridos na geração de
artigo (Apêndice 1):
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•

Autores: Luiz A. de Lima, Jair M. Abe, Caique Z. Kirilo, Jonas P. da Silva,
Kazumi Nakamatsu. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.04.302. Using
Logic Concepts in Software Measurement. PROCEDIA COMPUTER
SCIENCE, 2018. v.131, p.600 - 607.

A tomada de decisão sobre o mercado brasileiro de software e serviços para a
aquisição ou transformação de software desde o final da década de 90 tem como
critério para o uso da técnica métrica de função Tamanho de Software. O objetivo
específico “b” de fazer boas práticas de gerenciamento de projetos defendem projetos
de alta qualidade para entregá-las dentro do escopo, no prazo e dentro do orçamento,
reflete-se no artigo (Apêndice 2):
•

Autores: Autores: Jonas P. Da Silva, Jair M. Abe, Luiz A. De Lima, Felipe
S. David De Oliveira, Kazumi Nakamatsu. “Use of Software Metrics to
Scope Control in IT Projects Using Paraconsistent Logic”. Journal WSEAS
Transactions on Computer Research, WSEAS Transactions on Computer
Research, ISSN 1991-8755/E-ISSN:2415-1521.

No atendimento ao objetivo específico “c” descreve-se a importância da análise
e conceitos com uso da tecnologia computacional. A análise de entendimentos para
transformação em fluxograma e uso de tecnologia computacional apoiados em Lógica
Paraconsistente Anotada Evidencial E. para tomada de decisão, descrito no artefato
(Apêndice 3).
•

Autores: Luiz A.de Lima, Jair M. Abe, Jonas P. da Silva, Caique Z. Kirilo,
Giovanna Albertini. "5 June, 2018 / Paulista University São Paulo Brazil
International Conference On Network Enterprises & Logistics Management
2018”. Study of the flowchart of the paraconsistent annotated logic (lpa)
algorithm to support decision making in project recount in the function point
analysis technique. ISSN: 2595-0738.

No atendimento ao objetivo específico “d” descreve-se a importância dos
resultados e uso da tecnologia. A análise de resultados com a criação de protótipo
apoiados em Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E. para tomada de decisão,
descrito no artefato (Apêndice 4):
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Autores: Alessandro W. Borges de Lima, Luiz Antonio de Lima, Jair M. Abe,
Rodrigo

Franco

Gonçalves,

Davis

Alves,

Kazumi

Nakamatsu.

“Paraconsistent Annotated Logic Artificial Intelligence Study in Support of
Manager Decision-making”. In: he 2nd International Conference on
Business and Information Management - ICBIM 2018), 2018, Espanha.
ACM New York, NY, USA ©2018. New York - USA: ACM, 2018. p. 154-157.
https://doi.org/10.1145/3278252.3278269 ISBN: 978-1-4503-6545-1.

Demais artefatos solidificaram na contribuição do alcance com qualidade do
cumprimento dos objetivos:
Diante do conjunto de análises feitas com ajuda dos conhecimentos adquiridos
na geração de artefatos, a seguir chega-se em considerações finais deste trabalho.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutidos os resultados e demais assuntos em torno dos propósitos, percebeuse a importância desse trabalho no segmento que envolve fornecedores e clientes
para a contratação de software com uso da técnica de contagem de pontos de função.
O trabalho, com seu propósito alcançado, trouxe a possiblidade de entender o
posicionamento do estudo da aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada
Evidencial E em tomada de decisão e propor continuidade de estudos em Redes
Neurais Artificiais Paraconsistentes.

6.1 Conclusão geral

Neste trabalho mostra a percepção da viabilidade e importância da pesquisa
no âmbito nacional com grande possibilidade de atender a empresas que precisam
contratar novos softwares ou serviços, além de atender fábricas de software que
atuam como fornecedores.
Clientes e fornecedores estão fortemente apoiados nas melhores práticas de
mercado em todo seu ciclo de vida do projeto. Contudo, deve-se dar mais atenção
aos custos de retrabalhos comumente vistos após contratações de serviços ou novos
produtos. Este entendimento dá-se pelo alto índice identificado na base histórica de
recontagem de projetos que se utilizam da técnica de análise de ponto de função.
O alcance do estudo da Lógica Paraconsistente como apoio na tomada de
decisão culminou na aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada (ALPA) para o
desenvolvimento em linguagem computacional da ferramenta AITOD, em ambientes
com aderência à tecnologia web, sendo viabilizada no conceito de MVP.
Análise iniciais, desde o uso da lógica em planilha eletrônica até em uma
ferramenta web, comprovam a acurácia do uso em base de dados históricas com
100% de recontagem dos projetos no seguimento financeiro.
No primeiro grupo de dados analisados, comprovou-se que a ferramenta
AITOD aprovaria sem a necessidade de recontagem em 28.57% dos projetos.
Em mais três amostragens, a ferramenta aprovaria respectivamente 64.10%,
16.67% e 72.22% dos projetos que, na base, foram contemplados em cem por cento
de recontagem, retrabalho e altos custos.
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A cada recurso gasto em retrabalho com CFPS tem-se a possibilidade de
redução em torno de 30% ou mais ao utilizar a ferramenta AITOD.
O sistema AITOD proposto pode ser utilizado por empresas-clientes e
fornecedoras para aumento de novos negócios e mitigação contínua de retrabalhos e
gastos desnecessários por ambas as empresas. Também pode ser usado por
gestores de projetos que busquem produtividades e aumento de novas demandas,
represadas ou reduzidas em razão de discrepância entre contagens por CFPS.

6.2 Trabalhos futuros

No sistema AITOD podem ser adicionadas novas funcionalidades (cadastros
de clientes e fornecedores independentes, relatórios gerenciais, dashboard de
decisões por fornecedores, framework Paraconsistente, grau de acurácia) e análise
comportamental nas decisões dos gestores. Isso porque a ferramenta tem a intenção
de suporte à tomada de decisão com uso de técnicas baseadas em inteligência
artificial pautada na Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E.
Por fim, há a possibilidade de implementação com métodos ágeis de um
framework em Rede Neural Artificial Paraconsistente no sistema AITOD para
treinamento e acompanhamento nas tomadas de decisões em diferentes segmentos.
A análise de Redes Neurais Artificiais Paraconsistentes (RNPs) deve ter foco
em cenários envolvendo CFPS. Assim, abre-se a possibilidade de aplicar Lógica não
clássica (ABE, 2010) como suporte na tomada de decisões para determinar
recontagem em projetos de alteração e aplicação.
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