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Mith Busters: Pontos de Função são obrigatórios?

Acórdão 1.153/2013-TCU-2ª Câmara:

1.8. Recomendar ao Centro Tecnológico de Informática do Ministério da Saúde 
que:

1.8.4. utilize a métrica pontos de função para a remuneração de serviços de 
desenvolvimento de sistemas, em substituição à métrica de homens-hora, 
consoante especificações da Nota Técnica 6/2010 - Sefti/TCU.
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Vamos à Nota Técnica 6 – Sefti/TCU

12. Nessa forma de contratação, outro aspecto que deve ser 
destacado é a mensurabilidade dos resultados. Os serviços de TI 
comumente contratados pela APF podem ser adequadamente 
mensurados, seja por unidades de medida de tamanho (e.g. pontos 
de função em desenvolvimento de software) ou por indicadores de 
nível de serviço (mais utilizados para serviços de suporte a banco de 
dados e rede de computadores, entre outros). 
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Vamos à Nota Técnica 6 - Conclusão

18. Chega-se, portanto, ao seguinte entendimento: 

Entendimento I. Os gestores públicos de TI devem planejar suas 
contratações de modo que os pagamentos pelo serviço prestado 
sejam realizados em função de resultados verificáveis apresentados 
pelo fornecedor, mensurados, sempre que possível, por unidades 
quantitativas, sendo juridicamente inviável a previsão de 
remuneração em função do mero esforço ou da disponibilidade da 
empresa contratada. 
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Obrigado e vamos
ao debate!
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Perguntas

Que ações tomar para garantir a entrega de 
software de qualidade? Quais “requisitos técnicos 
obrigatórios” contribuem efetivamente para isso? 
Quais não contribuem?
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Perguntas

Há maneiras de evitar o mergulho nos preços?
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Perguntas

Imagine que não haja normas ou jurisprudência. 
Qual seria a sua métrica para desenvolvimento de 
software preferida?
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Perguntas

As sansões contratuais são um instrumento 
efetivo de gestão? O que funciona melhor?
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Quais seriam os “fatores críticos de sucesso” para 
uma contratação de desenvolvimento de 
software?
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