
TABELA DE ITENS NÃO MENSURÁVEIS – ANEXO 8 

 
1 TELAS - LAYOUT - contempla as alterações referentes aos layouts de 

telas, mudança de posição de campos em telas, relatórios ou layout de 

arquivos, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos 

referenciados ou informações de controle. Contempla também inclusão, 

alteração ou exclusão de logotipo da empresa, divisão de telas e/ou 
relatórios, sem que tenha havido mudança na funcionalidade. 

(Quantidade de 

Elementos ) * 

QT PF TOTAL DE PF 

O Total de PF é 

igual a quantidade 

de elementos, 
dados, campos ou 

mensagens, 

multiplicado pela 
Qt PF. 

 
 0,04  

2 CAMPOS E VARIÁVEIS - contempla a inclusão, alteração ou exclusão de 

campos e variáveis em programas e tabelas, sem que tenha havido mudança 

na funcionalidade. Contempla também padronização de nomenclatura de 
campos e variáveis. 

(Quantidade de 

Dados/Campos ) * 

QT PF TOTAL DE PF 

Inclusão, Alteração e Exclusão.  0,08  

3 MENSAGENS - contempla a necessidade de alterações de mensagens de 

retorno ao usuário, desde que não façam parte de um ALI ou AIE. (Quantidade de 

Mensagens ) * 
QT PF TOTAL DE PF 

Alteração do texto da mensagem  0,04  

4 MENUS - contempla a necessidade de adição ou reestruturação de menus 
de navegação estáticos; ajuda (help estático); criação, alteração ou exclusão 

de páginas estáticas. 

(Quantidade de 
Telas ) * 

 
 

QT PF TOTAL DE PF O Total de PF é 
igual a quantidade 

de elementos, 

dados, campos ou 
mensagens, 

multiplicado pela 

Qt. PF. 
Alteração e/ou Criação de menu  0,01  

Exclusão de menu  0,02  

5 DADOS HARD CODED - contempla a necessidade de inclusão, alteração 

ou exclusão de dados pertencentes a listas (combo box) ou tabelas físicas. (Quantidade de 

Dados/Campos ) * 

QT PF TOTAL DE PF 

O Total de PF é 

igual a quantidade 

de elementos, 
dados, campos ou 

mensagens, 

multiplicado pela 
Qt PF. 

Inclusão, Alteração e Exclusão.  0,04  

6 PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO - contempla a necessidade de 

alteração dos valores dos parâmetros, sem que a lógica de processamento 

tenha sido alterada. (Exemplo: ajustar filtro para recuperar dados entre 0 e 
50 ao invés de valores entre 10 e 50). 

(Quantidade de 

Parâmetros ) * 

 

QT PF TOTAL DE PF 

Alteração  0,02  

7 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - contempla a necessidade de execução 

de tarefas temporárias, não passíveis de serem pontuadas, como por 

exemplo: análise de demandas, execução de teste a pedido do 
usuário/Gestor, rotina de clean up etc. 

(Quantidade de 

Horas ) * 

 

QT PF TOTAL DE PF  

A quantidade de horas definida é de responsabilidade da área de TI e deverá 

ser justificada. 
 0,2  

8 CODE TABLE - contempla a necessidade de criação, alteração ou exclusão 

de tabelas Code Table e respectivas funcionalidades.  QT PF TOTAL DE PF  

Inclusão de tabela e funcionalidades (Create/Read/Update/Delete - CRUD) 

Alteração de tabela e funcionalidades (CRUD) 
Excluir tabela e funcionalidades (CRUD) 

Inclusão de funcionalidade 
Alteração de funcionalidade 

Exclusão de funcionalidade 

 
1,00 

0,60 
0,40 

0,30 
0,20 

0,10 

 

SUBTOTAL DE PF DE CODE TABLE    

9 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AVANÇADO – contempla a 
necessidade de execução de atendimento avançado ad hoc sobre o negócio 

fim, processos, tecnologias e/ou ferramentas especializadas, tais como, 

gerenciamento eletrônico de documentos, workflow, business intelligence, 
data quality, business process modeling, service-oriented architecture, entre 

outras. 

(Quantidade de 
Horas ) * 

QT PF TOTAL DE PF  

A quantidade de horas definida deve ser homologada pela área de TI ou 
Gestora e deverá ser justificada. 

 0,55  

TOTAL GERAL DE PF DE ITENS NÃO MENSURÁVEIS   

 


