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Resumo. A estimativa de esforço é uma das principais métricas do processo 

de desenvolvimento de software, sendo necessária para que o prazo e os 

custos do projeto sejam previstos antecipadamente e o projeto não fracasse. 

Desta forma, este artigo apresenta os resultados de uma revisão sistemática 

com 10 artigos que estudam estas técnicas nas estimativas de esforço, para 

definir quais permitem alcançar boas aproximações em relação ao esforço 

real. Diversas técnicas foram pesquisadas e as mais utilizadas foram as 

supervisionadas de regressão e as redes neurais e bayesianas obtiveram os 

melhores resultados, ou seja, uma menor taxa de erros nas estimativas, tendo 

como a variável de entrada mais importante o UCP. 

1. Introdução 

O setor de software vem crescendo a cada ano no Brasil, tanto é que na última pesquisa 

realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), o setor cresceu 

12,8% no ano de 2014 em comparação com o ano anterior (VAN DER SPOEL et al., 

2015). Aliado a isso, o mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2014 o 

valor de US$ 1.067 bilhões, e, desta forma, o Brasil ocupa o 8º lugar no ranking 

mundial, com um mercado interno de US$ 25,2 bilhões, o que representa uma fatia de 

2,9% deste mercado (VAN DER SPOEL et al., 2015). 

Em contrapartida, uma pesquisa realizada no ano de 2015 apontou que 42,4% 

dos projetos realizados no ano anterior fracassaram, sendo entregues fora do prazo 

determinado ou até mesmo cancelados (PRADO; DE OLIVEIRA, 2013). Fato é que 

essa considerável parcela de projetos de software fracassados se relaciona, 

principalmente, à imprecisão no processo de estimativa de esforço empreendido para a 

sua devida construção. Esforço que, por sinal, é considerado a principal métrica de 

software e vem sendo sempre a principal pergunta a ser respondida e, 

consequentemente, a estimativa a ser estudada (LAIRD; BRENNAN, 2006). 

Esforço de software pode ser definido como a quantidade total de trabalho a ser 

executado em um projeto de software, sendo normalmente medido em pessoas por hora, 

dia, semana, mês ou ano (PRESSMAN, 2011, p.598). Grimstad e Jørgensen (2007), 

concordando com Laird e Brennan (2006), afirmam que a estimativa do esforço no 

processo de desenvolvimento de software é uma das atividades mais importantes, senão 

a mais impactante, tendo em vista ser utilizada na composição de informações como 



  

custos e prazos, ainda no início do desenvolvimento, as quais são essenciais para 

determinar o sucesso ou fracasso do projeto. 

Quando se planeja um projeto de software, estimar o esforço necessário para o 

desenvolvimento é uma atividade crítica de gerenciamento, uma vez que estimativas são 

crucias para correta alocação de recursos e podem determinar a viabilidade ou não de 

um projeto de software (AGARWAL et al., 2001). Desta forma, para se estimar o 

esforço é necessário conhecer outras medidas de software como, por exemplo, o 

tamanho do projeto, sendo as medidas mais comuns para representa-lo as Linhas de 

Código (LOC), os Pontos por Função (FP) ou os Pontos por Caso de Uso (UCP) 

(PRESSMAN, 2011). 

Existem várias técnicas para estimar o esforço no desenvolvimento de software, 

sendo categorizadas, conforme a taxonomia proposta por Boehm e a mais aceita, em: 

opinião de especialistas, empíricas e compostas, dinâmicas ou orientadas a aprendizado 

de máquina (BOEHM; ABTS; CHULANI, 2000). 

Sendo assim, este artigo possui como objetivo principal apresentar os resultados 

de uma revisão sistemática de estimativa de esforço em projetos de desenvolvimento de 

software que utilizam técnicas de aprendizagem de máquina e definir quais destas 

técnicas permitem alcançar boas aproximações em relação ao esforço real, verificando 

quais variáveis são mais importantes para o melhor resultado, ou seja, que causam mais 

impacto neste processo. 

Na próxima seção são apresentados os conceitos relacionados com estimativa de 

esforço em projetos de desenvolvimento de software. A Seção 3 apresenta a 

metodologia utilizada e o protocolo utilizado. Na seção 4 são apresentados os resultados 

e discussões desta revisão sistemática. Por fim, na Seção 5 discutem-se as conclusões e 

os próximos passos desta pesquisa. 

2. Técnicas de estimativa de esforço 

Estimativa, de maneira geral, é uma predição de quanto tempo um projeto levará para 

ser desenvolvido ou quanto ele custará, sendo que toda estimativa é associada a uma 

probabilidade e, com isso, não existe estimativa com 100% de probabilidade 

(MCCONNELL, 2006, p.9). Pressman (2011) concorda ao afirmar que a estimativa de 

esforço nunca será uma ciência exata, devido à imensa quantidade de variáveis que 

afetam o custo final do produto. 

Esforço de software pode ser definido como a quantidade total de trabalho a ser 

executado em um projeto de software, sendo normalmente medido em homem por hora, 

ou dia, ou semana, ou mês, ou ano (LAIRD; BRENNAN, 2006). A estimativa de 

esforço é realizada no início do projeto de desenvolvimento de software e no decorrer 

do mesmo, até o seu término, porém para que possa ser realizada, é necessário que já se 

saiba o tamanho do software. O tamanho do software, que por sinal, pode ser medido 

em LOCs, PFs ou UCPs, medidas que não serão tratadas com profundidade neste artigo. 

Além disso, para se conseguir uma estimativa mais próxima da realidade, é 

necessário levar em consideração outras medições levantadas a partir dos dados 

históricos (linguagem de programação utilizada, metodologia de desenvolvimento, 

experiência dos programadores, etc.) de projetos passados. Portanto, após ser gerada a 

estimativa de esforço, podem ser estimados o prazo e os custos que o software terá.  

Conclui-se, portanto, que o processo de estimar continua sendo uma das tarefas 

mais complexas e que apresenta a maior quantidade de falhas no gerenciamento de 



  

projetos, sendo um processo contínuo, ou seja, o resultado de uma execução do processo 

atualiza os dados históricos para uma nova execução (AGARWAL et al., 2001) e se 

torna imprescindível que técnicas com maior acurácia (boas aproximações em relação 

ao esforço real) sejam pesquisadas para que os projetos obtenham sucesso. 

Conforme a taxonomia proposta por Boehm, ABTS e Chulani (2000), as 

técnicas de estimativa de software podem ser classificadas em: 

 Empíricas e Compostas: engloba as técnicas tradicionais, que se baseiam em 

dados de projetos de software anteriores através de diferentes equações. 

Exemplos: COCOMO 81 e COCOMO 2; 

 Dinâmicas: englobam as técnicas que consideram as mudanças nas estimativas 

com o passar do tempo da realização do projeto; 

 Baseada na opinião de especialistas: englobam técnicas que focam na análise de 

especialistas. Essas técnicas sempre são utilizadas em conjunto com outras, para 

corrigir discrepâncias. As mais difundidas são o Delphi e o Planning Poker, esta 

sendo largamente utilizada e divulgada pela metodologia ágil Scrum; 

 Orientadas a Aprendizado de Máquina: técnicas que utilizam algoritmos de 

aprendizado de máquina, sendo o foco deste artigo. 

As técnicas orientadas a aprendizado de máquina consistem na exploração dos dados 

históricos do domínio, através de algoritmos específicos, com o intuito de formular ou 

inferir um conjunto de regras e/ou modelos que permitam a dedução de valores futuros. 

Dentre os algoritmos mais utilizados, destacam-se as redes neurais, raciocínios baseados 

em casos, lógica fuzzy e árvores de decisão e regressão (SRINIVASAN; FISHER, 1995). 

Essas técnicas utilizam dados históricos para seus aprendizados. Desta forma, através de 

um conjunto de treinamentos, os algoritmos aprendem e são configurados/ajustados 

conforme suas especificidades, com o intuito de minimizar a distância entre a saída 

estimada e a saída real. 

As medidas de desempenho das técnicas orientadas a aprendizado de máquina 

permitem uma melhor comparação e, consequentemente, auxiliam na definição das 

técnicas que apresentam os melhores resultados, conforme o objetivo deste estudo. 

Existem diferentes medidas para avaliar o desempenho das técnicas, porém as mais 

utilizadas são as medidas de erro PRED(25) e Mean Magnitud of Relative Error 

(MMRE) ou média da magnitude dos erros relativos (ZHANG; TSAI, 2005). 

O PRED (N) representa a quantidade de estimativas que estão numa margem de 

±N% dos valores das estimativas reais na base dados. Desta forma, a medida PRED (25) 

= 50% significa que metade das estimativas se encontram dentro do intervalo de ±25% 

dos valores das estimativas reais. Desta forma, para que o modelo de estimativa de 

esforço de software seja acurado é necessário que o PRED(25) seja maior ou igual a 

75% (ZHANG; TSAI, 2005). 

A medida MMRE é a média da magnitude dos erros relativos de cada estimativa 

e para que o modelo de estimativa de esforço de software seja acurado é necessário que 

o MMRE seja menor ou igual a 0,25 (ZHANG; TSAI, 2005). 

3. Revisão Sistemática 

Essa pesquisa seguiu o processo de revisão sistemática proposto por Biolchini et al. 

(2005), no qual apresenta cinco fases: formulação da questão, seleção das fontes, 

seleção dos estudos, extração da informação e síntese dos resultados. Optou-se pela 



  

revisão sistemática tendo em vista que que a área de estimativa de esforço é ampla, e 

uma pesquisa sem sistematização pode ser complexa e não atingir o objetivo final. 

A revisão teve como foco levantar quais técnicas de aprendizado de máquina 

estavam sendo aplicadas na estimativa de esforço em desenvolvimento de software, 

identificando quais permitem boas aproximações em relação ao esforço real, 

verificando, também, quais variáveis causavam mais impacto nesse processo. As 

seguintes questões foram formuladas em relação ao tema em estudo:  

 Quais técnicas de aprendizado de máquina estão sendo amplamente utilizadas na 

estimativa de esforço de desenvolvimento de software? 

 Após o estudo da relação entre variáveis e a estimativa de esforço, quais 

variáveis geram mais impacto na estimativa final? 

 Quais são os conjuntos de dados (datasets) mais investigados? 

Baseado nessas perguntas identificou-se a questão foco da pesquisa como sendo: “Quais 

são as técnicas de estimativa de esforço orientadas a aprendizado de máquina com 

melhores acurácias existentes na literatura e qual a relação destas técnicas com as 

variáveis de entrada?” 

Os estudos pesquisados que foram incluídos na revisão apresentaram dados 

consistentes sobre o uso de técnicas de aprendizado de máquina na estimativa de esforço 

de software. A revisão incluiu estudos publicados nos últimos cinco anos, ou seja, desde 

2011 até o ano de 2016, inclusive, tendo em vista que nas primeiras pesquisas foi 

encontrada uma revisão sistemática de qualidade, com trabalhos de 1991 a 2010 (WEN 

et al., 2012). Os artigos pesquisados foram excluídos caso não estivessem relacionados 

ao uso de técnicas de aprendizado de máquina às estimativas de esforço de software ou 

que fizessem apenas referência aos termos da consulta ou que estivessem relacionados à 

outras estimativas, como custos e defeitos. Além disso, foram excluídos os artigos que 

não disponibilizassem o formato de artigo completo. 

A estratégia de busca incluiu bases de dados eletrônicas. As seguintes bases de 

dados eletrônicas foram pesquisadas: ACM Digital Libary, IEEEXplore e ScienceDirect. 

As palavras-chave utilizadas para a busca foram: estimativa de software, esforço de 

software e aprendizado de máquina. Essas palavras foram traduzidas para o inglês e, 

consequentemente, foi realizada a pesquisa por sinônimos ou palavras correlatas, 

formando a seguinte expressão de busca: ((("Estimating" OR "Estimation" OR 

"Prediction" OR "Predicting") AND ("Software Effort" OR "Software Project Effort")) 

AND ("Machine Learning" OR “Learning Machine”)) 

Após a busca, foram encontrados 39 artigos. Na primeira fase, os títulos, 

resumos e palavras-chave dos artigos foram lidos, excluindo conforme os critérios de 

exclusão definidos, resultando em 14 trabalhos. Posteriormente, foram lidos os estudos 

por completo, adotando os critérios de exclusão, bem como eliminando artigos 

repetidos, resultando em 10 artigos, sendo estes utilizados nesta revisão. 

4. Trabalhos Selecionados 

Foram selecionados 10 artigos para esta pesquisa, representando 25,64% dos artigos 

encontrados. Os artigos compreenderam o período entre 2011 e 2016, inclusive, desta 

forma, nota-se pela Tabela 1, que não foram selecionados artigos dos anos de 2011 e 

2015, bem como houve uma maior incidência de artigos publicados no ano de 2013, 

totalizando 4 (40%). 



  

Tabela 1. Detalhamento dos estudos selecionados. 

Base de 

Dados 

Artigo Técnicas utilizadas Variáveis de 

Entrada 

Datasets 

IEEEXplore (AZZEH; NASSIF, 

2013) 

Árvores de decisão (DTs), 

MLR (regressão linear) e 

Fuzzy 

UCP Base própria. 

ScienceDirect (CHOU et al., 2012) SVR (Support Vector 

Regression), ANN (redes 

neurais) e SVM (Maquinas 

de vetor de suporte) 

Próprias de 

softwares ERP 

Base própria. 

IEEEXplore (ELISH, 2013) MLP (redes neurais), RBF 

(redes neurais), RT (árvores 

de regressão), KNN, SVR, k-

means e Ensembles 

Várias. PROMISSE. 

ScienceDirect / 

ACM 

(MINKU; YAO, 

2013) 

kNN, ANN, MLP, Bagging, 

RBF 

Tamanho do 

software 

PROMISSE e 

ISBSG 

IEEEXplore (NASSIF et al., 

2012) 

Treeboost (Stochastic 

Gradient Boosting) e MLR 

UCP, 

Produtividade e 

Complexidade 

Base própria. 

IEEEXplore (NASSIF; 

BANITAAN, 2014) 

CBR (Case-based 

Reasoning) 

Várias. PROMISSE. 

IEEEXplore (NASSIF; 

CAPRETZ; HO, 

2012) 

ANN UCP Base própria. 

IEEEXplore (SATAPATHY; 

ACHARYA; RATH, 

2016) 

RF (Random Forest), MLP e 

MLR 

UCP PROMISSE. 

ACM (SHIVHARE; 

RATH, 2014) 

Naive Bayes e ANN Várias. PROMISSE 

IEEEXplore (TIERNO; NUNES, 

2013) 

Naive Bayes Várias. PROMISSE. 

Entre os trabalhos selecionados, 3 (30%) dos artigos foram publicados em 

revistas e 7 (70%) apareceram em anais de conferências. Os locais de publicação 

incluem principalmente o International Conference on Machine Learning and 

Applications (ICMLA), com 04 (40%) trabalhos, porém é importante ressaltar que há 

trabalhos publicados em revistas e congressos muito conhecidos e renomados, como a 

Information and Software Technology (IST), o International Conference on Software 

Engineering (ICSE) e o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), 

conforme detalhados na Tabela 2. 

Ressalta-se, também, que foram pesquisadas nos artigos várias técnicas de 

aprendizado de máquina supervisionados e não-supervisionados, conforme listadas 

abaixo: 

 Decision Trees ou árvores de decisão(DTs); 

 Lógica Fuzzy; 

 Support Vector Machine ou máquina de vetor de suporte (SVM); 

 Regression tree ou árvores de regressão (RT); 



  

 Técnicas Ensembles (combinação entre técnicas); 

 Support Vector Regression ou suporte vetorial para regressão (SVR); 

 Radial-Basis Function ou função de base radial (RBF); 

 k-nearest neighbors ou k vizinhos mais próximos (kNN); 

 Bayesian Networks ou redes bayesianas (BN); 

 Multiple linear regression ou regressão linear múltipla (MLR); 

 Multi-layer Perceptron ou regressão linear multicamadas (MLP); 

 Artificial Neural Networks ou redes neurais (ANN); 

 k-Means – técnica de clusterização; 

 Case-Based Reasoning ou raciocínio baseado em casos (CBR); 

 Random Forest ou múltiplas árvores de decisão (RF). 

 Tabela 2. Locais de publicação dos artigos selecionados. 

Local de Publicação Tipo Qtde. % 

International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA) Conferência 4 40 

International Conference on Software Engineering (ICSE) Conferência 1 10 

Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES) Conferência 1 10 

Symposium on Computational Intelligence and Data Mining (CIDM) Conferência 1 10 

Information and Software Technology (IST) Revista 1 10 

Institution of Engineering and Technology Revista 1 10 

Internacional Journal of Project Management Revista 1 10 

Total 10 100 

Os algoritmos supervisionados foram pesquisados em todos os artigos (100%), enquanto 

que os algoritmos não-supervisionados em apenas 1 (10%), ao estudar a técnica k-

means. Quanto aos algoritmos supervisionados, os algoritmos de regressão foram 

estudados em 8 (80%) artigos dos artigos selecionados, enquanto que os algoritmos de 

classificação foram estudados em apenas 3 (30%) artigos. Enfatiza-se que alguns artigos 

abordam o uso de várias técnicas. Entre as técnicas de aprendizado de máquina 

pesquisadas, ANN, MLP, MLR e Ensembles são as quatro mais utilizadas, pois juntas 

foram adotadas por 47% dos estudos selecionados, conforme ilustrado na Figura 4a. 

Outro fator importante para verificar a acurácia das técnicas são as bases de 

dados utilizadas nos testes. Desta forma, nos artigos estudados, as bases mais utilizadas 

para treinamento e testes das técnicas foram as disponibilizadas no repositório 

PROMISSE (bases: COCOMO 81, COCOMO 2, Desharnais, Nasa e Nasa 93), 

totalizando 47% dos artigos, conforme ilustrado na Figura 4b. Destaca-se, também, o 

elevado uso de bases próprias, sendo usadas em 4 artigos, com uma incidência de 13% 

em comparação com as demais bases. Outras bases representam 40%, com destaque 

para a base Albrecht (13%). 

As variáveis de entrada mais utilizadas para aferir as estimativas foram as 

relacionadas ao tamanho do software, sendo as mais comuns os Pontos por Caso de Uso 

(UCP), em 90% dos estudos e as Linhas de Código (LOC) em 70% dos estudos. Além 



  

destas, outras variáveis foram utilizadas: experiência da equipe de desenvolvimento 

(20%) e metodologia utilizada e linguagem de programação (40%). 

  
(a) (b) 

Figura 4. Distribuição das (a) técnicas e das (b) bases estudadas. 

5. Discussão 

Minku e Yao (2013) compararam técnicas ensembles com técnicas singulares, com 

destaque para kNN e árvores de regressão (RT), na estimativa de esforço de software. 

Utilizaram as bases de dados dos repositórios Promisse e ISBSG, com destaque para as 

bases COCOMO81, Desharnais e Nasa. Concluíram que a melhor técnica, tendo bons 

resultados em todos os testes, foi Bagging com RT. Além disso, destacou que as 

variáveis que mais impactam no resultado das estimativas são linhas de código (LOC), 

os requisitos do software e a experiência da equipe de desenvolvimento. 

Elish (2013) concorda com Minku e Yao (2013) ao concluir que os modelos 

ensembles obtêm melhores resultados em testes nas bases COCOMO, Nasa e 

Desharnais. Complementa informando que a técnica kNN também obteve um bom 

resultado, pois alcançou 0,65 de MMRE, tendo em vista que quando mais próximo do 

zero, melhor a estimativa. 

Elish (2013), utilizando uma outra medida, a Evoluation Function (EF), que é 

basicamente uma combinação dos resultados do MMRE e do Pred (25), concluiu que as 

técnicas Ensemble obtiveram a melhor média de resultados em 5 bases de dados 

distintas. Os resultados das técnicas testadas em cinco bases distintas são ilustrados na 

Figura 5 (ELISH, 2013). 

Observa-se na Figura 5, que quanto mais próximo da esquerda, ou seja, menor a 

medida do MMRE e, ao mesmo tempo, mais próximo da parte de cima dos gráficos, ou 

seja, maior a medida do PRED(25), mais acurada está a estimativa. Desta forma, 

verifica-se que as técnicas Ensemble obtiveram os melhores resultados em três bases, e 

praticamente empatando com a técnica kNN na base Miyasaki e com a técnica SVR na 

base Desharnais. Todavia, destacam-se que nenhuma das técnicas alcançou MMRE 

menor que 0,25 e PRED(25) maior que 75%. 

Satapathy, Acharya e Rath  (2016) corrobora com Minku e Yao (2013) ao definir 

a variável que mais impacta o resultado das estimativas. Todavia, destaca a medida de 

pontos por casos de uso (UCP). Por conseguinte, auxilia na discussão ao apresentar 

resultados de mais duas técnicas: MLP e RF. Desta forma, apresenta como sendo o 

melhor resultado o da técnica Random Forest (RF), com MMRE 0,33 e Pred (25) de 

68,45%. 



  

 

Figura 5. MMRE vs PRED(25) das técnicas aplicadas em bases distintas. 

Nassif et. al (2007) aprofundam o estudo das técnicas de aprendizagem ao 

apresentar uma nova técnica de regressão, a Treeboost, e compará-la com outras 

técnicas de regressão. Essa técnica, testada em uma base de dados própria, com 84 

projetos de software, sendo 58 de indústria e 26 de educação, obteve 0,29 de MMRE, 

porém obteve apenas 64% de Pred(25), ficando abaixo do que pedem Zhang e Tsai 

(2005), onde informam que uma estimativa é considerada acurada se alcançar MMRE 

menor ou igual a 0,25 e Pred(25) maior ou igual a 75%. Vale destacar que nesta base 

com 84 projetos, todos são recentes, foram desenvolvidos no paradigma orientado a 

objetos e tendo como principal variável o UCP, corroborando as demais pesquisas. 

Azzeh e Nassif (2013) complementam esse estudo, na mesma base de dados, e 

comparam a técnica de árvores com lógica fuzzy com outras técnicas. As técnicas 

apresentaram bons resultados, porém abaixo das técnicas anteriores. 

Em outro trabalho, Nassif, Capretz e Ho (2012)   utilizam uma base de dados 

com a mesma estrutura, porém com 240 projetos. Nesta pesquisa, aplicaram as redes 

neurais artificiais e obtiveram 0,49 de MMRE e 29,16 de Pred (25). Nassif e Banitaan 

(2014), ainda, concluíram que a técnica CBR deve ser usada com moderação, pois 

apresentou resultados muito discrepantes. 

Tierno e Nunes (2013) e Shivhare e Rath (2014) testaram as redes bayesianas na 

estimativa de esforço de software e concluíram que alguns casos apresentam melhores 

resultados que as redes neurais. 

Shivhare e Rath (2014) alcançaram os melhores resultados de todos os estudos 

ao testar a técnica Naive Bayes (BN) em validação cruzada, em uma base de dados 

pública com projetos universitários desenvolvidos no ano de 2005. Obtiveram MMRE 

0,0482. Além disso, em seus testes com a técnica ANN, obtiveram valores promissores: 

0,0577 na média MMRE. Na comparação, constatou-se que a técnica BN leva pequena 

vantagem em relação a técnica ANN, porém ressalta-se que as duas obtiveram 

resultados excelentes e podem ser usados na estimativa de esforço. 

Chou et. al (2012) apresentam, por fim, uma pesquisa diferenciada, pois testa 

técnicas de aprendizado de máquina em uma base de dados com projetos de software de 

Enterprise Resource Planning (ERP) ou sistemas de informação integrados e obtiveram 

resultados satisfatórios com a técnica SVM, porém abaixo do esperado em comparação 

com outras técnicas já apresentadas. 



  

6. Conclusão 

Neste artigo, para responder as questões de pesquisa propostas e atingir o objetivo da 

pesquisa, foram estudados 10 artigos publicados nos últimos cinco anos e concluiu-se 

que as técnicas de aprendizado de máquina aplicadas em estimativas de esforço 

incluem: Decision Trees (DTs), Lógica Fuzzy, Support Vector Machine (SVM), 

Regression tree (RT), Técnicas Ensembles, Support Vector Regression (SVR),  Radial-

Basis Function (RBF), k-nearest neighbors (kNN),  Bayesian Networks (BN), Multiple 

linear regression (MLR), Multi-layer Perceptron (MLP), Neural Networks (NN), k-

Means,  Case-Based Reasoning (CBR) e Random Forest (RF), sendo as mais 

pesquisadas: NN, MLP, MLR e Ensembles, em 47% dos estudos selecionados. 

Constatou-se, também, que as bases de dados mais utilizadas nos testes e 

treinamentos são as do repositório PROMISSE, tendo como destaques a COCOMO, a 

NASA e a Desharnais. As variáveis de entrada mais utilizadas para aferir as estimativas 

e, consequentemente, geravam mais impacto na acurácia, foram as relacionadas ao 

tamanho do software, sendo as mais comuns os Pontos por Caso de Uso (UCP) e as 

Linhas de Código (LOC), porém destacam-se outras variáveis importantes: metodologia 

de desenvolvimento, linguagem de programação e experiência da equipe de 

desenvolvimento. Enfim, verificou-se que as técnicas com melhor acurácia nos estudos 

selecionados foram as técnicas de redes neurais (ANN) e redes bayesianas (BN), 

atingindo os valores necessários de acurácia nas medidas MMRE e PRED(25). Todavia, 

vale destacar os resultados alcançados pelas técnicas ensemble com regressão. 

Conclui-se que existem vários trabalhos pesquisando técnicas de aprendizado de 

máquina na estimativa de esforço de software e que tais técnicas apresentaram 

resultados muito próximos dos valores reais, permitindo que projetos de software 

futuros tenham mais chances de sucesso. Sugere-se, também, que para trabalhos futuros 

sejam aplicadas essas técnicas em bases de dados com projetos de sistemas web e de 

dispositivos móveis, com o intuito de comparar os resultados de acurácia. 
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