
NIVEIS DE INFLUÊNCIA DA FPA 
ponto – Característica Diretrizes dos níveis de influência 

01 – Comunicação de dados  0: quando a aplicação for um processamento batch puro ou PC – Personal 
Computer – stand alone; 

1: quando for batch mas tiver entrada de dados ou impressão remota; 
2: quando for batch mas com entrada de dados e impressão remota; 
3: quando incluir coleta de dados on-line ou front-end para um processo batch ou 

para um sistema de consulta; 
4: quando a aplicação for mais que um front-end, suportando apenas um tipo de 

protocolo de teleprocessamento; 
5: quando for mais que um front-end, suportando diversos protocolos de 

teleprocessamento. 
  

02 – Processamento 
distribuído de dados  

0: quando a aplicação não colabora na transferência de dados ou no 
processamento de funções entre componentes do sistema; 

1: quando a aplicação prepara dados para processamento do usuário final em 
outro componente do sistema, como uma planilha ou banco de dados de PC; 

2: quando os dados são preparados para transferência e são transferidos e 
processados em outros componentes do sistema; 

3: quando o processamento distribuído e a transferência de dados são on-line mas 
não em ambas as direções; 

4: quando o processamento distribuído e a transferência de dados são on-line e 
em ambas as direções; 

5: quando o processamento de funções é executado dinamicamente, no mais 
apropriado componente do sistema. 

  

03 - Desempenho 
03 – Desempenho 

continuação 

0: quando nenhum requisito especial de desempenho for especificado pelo 
usuário; 

1: quando requisitos forem especificados e revisados, mas nenhuma ação espe-
cial tiver sido necessária; 

2: quando o tempo de resposta for crítico durante as horas de pico, mas sem exigir 
projeto especial para a utilização de CPU, pois os requisitos de deadline do 
processamento podem ficar para o próximo dia útil; 

3: quando o tempo de resposta for crítico durante todo o horário comercial e, ainda 
assim, não houver exigência de projeto especial para a utilização da CPU, pois 
os requisitos de deadline do processamento com outros sistemas é restritivo; 

4: quando, além disso, os requisitos de desempenho especificados pelo usuário 
forem rígidos o suficiente para requerer análise de desempenho na fase de 
projeto; 

5: quando, além de tudo, ferramentas de análise de desempenho são usadas nas 
fases de projeto, desenvolvimento e instalação, para satisfazer os requisitos de 
desempenho especificados  pelo usuário. 

  

04 - Carga de configuração 0: quando nenhuma restrição operacional explícita ou implícita for incluída; 
1: quando restrições operacionais existem, mas são menos restritivas que uma 

aplicação típica e nenhum esforço especial é necessário para satisfazê-las; 
2: quando algumas restrições de segurança ou timing são incluídas; 
3: quando requisitos específicos de processador para uma parte específica da 

aplicação forem incluídos; 
4: quando restrições operacionais específicas implicam em restrições especiais 

sobre a aplicação no processador central ou em um processador dedicado; 
5: quando, além disso, existem restrições especiais sobre a aplicação nos 

componentes distribuídos do sistema. 
  

05 - Volume de transações 0: quando nenhum período de pico de transações de dados é previsto; 



1: quando períodos de pico de transações, como mensal, trimestral ou anual, por 
exemplo, são previstos; 

2: quando há previsão de períodos de pico semanais; 
3: quando há previsão de períodos diários de picos; 
4: quando volumes altos de transações, especificados pelo usuário nos requisitos 

da aplicação ou no acordo sobre o nível de serviços, são grandes o suficiente 
para requerer análise de desempenho na fase de projeto; 

5: quando, além disso,  se justificar o uso de ferramentas de análise de 
desempenho nas fases de projeto, desenvolvimento e instalação. 

  

06 - Entrada de dados on-line 0: quando todas as transações são processadas no modo batch; 
1: quando 1% a 7% das transações são entradas interativas de dados; 
2: quando 8% a 15% das transações são entradas interativas de dados; 
3: quando 16% a 23% das transações são entradas interativas de dados; 
4: quando 24% a 30% das transações são entradas interativas de dados; 
5: quando mais de 30% das transações são entradas interativas de dados; 

  

07 - Eficiência do usuário final Quando se considera as características de projeto: Auxílio de navegação; Menus; 
Sistemas on-line de ajuda; Scrolling; Impressão remota; Teclas de funções 
preestabelecidas; Tarefas batch geradas por transações on-line; Seleção por 
cursor; Uso intenso de características de vídeo; Documentação impressa de 
transações on-line; Interface com mouse e Janelas do tipo “pop-up”, tem-se: 

0: quando nenhuma das características se apresentar; 
1: quando de uma a três das características acontecerem; 
2: quando de quatro a cinco das características acontecerem; 
3: quando  seis ou mais das características acontecerem, mas sem requisitos 

específicos do usuário, relacionados com eficiência; 
  

 



 
  

07 - Eficiência do usuário final 
continuação 

4: quando ocorrerem seis ou mais das características e requisitos especificados 
para eficiência do usuário final forem fortes o suficiente para requerer tarefas de 
projeto que levem em conta fatores humanos; 

5: quando, além disso, justificar-se o uso de ferramentas e processos especiais 
para demonstrar que os objetivos foram alcançados. 

  

08 - Atualização on-line 0: quando não houver; 
1: quando houver atualizações on-line de um a três arquivos de controle, com 

volume de transações baixo e de restauração fácil; 
2: quando houver atualização on-line de quatro ou mais arquivos de controle, com 

volume de transações baixo e de restauração fácil; 
3: quando houver atualização on-line de arquivos lógicos internos importantes; 
4: quando, além disso, a proteção contra perda de dados for necessária e 

essencial, sendo especialmente projetada e programada no sistema; 
5: quando, além disso, altos volumes trouxerem considerações de custo no 

processo de restauração e incluírem procedimentos de restauração altamente 
automatizados, com mínima intervenção do operador. 

09 - Processamento complexo Ao considerar-se as características da aplicação: Controle sensitivo e/ou 
processamento de segurança específico; Processamento lógico extensivo; 
Processamento matemático extensivo; Muito processamento de exceções, 
resultando em transações incompletas que devam ser reprocessadas e 
Processamento complexo para manipular múltiplas possibilidades de 
entrada/saída. Tem-se: 

0: quando não ocorrer nenhuma das características acima; 
1: quando ocorrer uma das características acima; 
2: quando ocorrer duas das características acima; 
3: quando ocorrer três das características acima; 
4: quando ocorrer quatro das características acima; 
5: quando ocorrer todas as características acima; 

  

10 - Reusabilidade 0: quando nenhum dos códigos forem reutilizáveis; 
1: quando códigos reutilizáveis são usados dentro da aplicação; 
2: quando menos de 10% da aplicação considerar mais de uma necessidade do 

usuário; 
3: quando 10% ou mais da aplicação considerar mais de uma necessidade do 

usuário; 
4: quando a aplicação é especificamente empacotada e/ou documentada para 

facilitar o reuso, e a aplicação é customizada pelo usuário ao nível do código 
fonte; 

5: quando, além disso, é customizada para uso por meio de manutenção de 
parâmetros do usuário. 

  

11 - Facilidade de instalação 0: quando nenhuma consideração especial for estabelecida pelo usuário e nenhum 
setup especial se fizer necessário; 

1: quando nenhuma consideração especial for estabelecida pelo usuário mas um 
setup especial for requerido para a instalação; 

2: quando requisitos de conversão e instalação forem estabelecidos pelo usuário e 
regras de conversão e instalação forem fornecidas e testadas, sem considerar 
importante qualquer impacto pela conversão; 

3: quando, além disso, o impacto da conversão for considerado importante; 
4: quando, além de 2, ferramentas automatizadas de conversão forem fornecidas  

  

 
  



11 - Facilidade de instalação 
continuação 

e testadas; 
5: quando, além de 3, ferramentas automatizadas de conversão e instalação forem 

fornecidas e testadas. 
  

12 - Facilidade operacional 0: quando nenhuma consideração especial, além dos procedimentos normais de 
back-up, for estabelecida pelo usuário; 

1 a 4: quando um ou todos os itens seguintes se aplicarem (selecionar todos os que 
se aplicam; cada item soma um ponto): 

• Processos efetivos de inicialização, back-up e restauração são 
fornecidos, mas nenhuma intervenção de operador é necessária; 

• Processos efetivos de inicialização, back-up e restauração são 
fornecidos, mas intervenção de operador se faz necessária; 

• A aplicação minimiza a necessidade de montagem de fita; 
• A aplicação minimiza a necessidade de manipulação de papel; 

5: quando a aplicação for projetada para operação sem intervenção de operador, 
exceto para inicialização ou desligamento. 

  

13 - Múltiplas instalações 
(locais) 

0: quando não se considerar a necessidade de mais que um local de 
processamento; 

1: quando a necessidade de múltiplos locais for considerada em projeto e a 
aplicação é projetada para operar somente sob idênticos ambientes de 
hardware e de software; 

2: quando a necessidade de múltiplos locais for considerada em projeto e a 
aplicação é projetada para operar somente sob ambientes similares de 
hardware e de software; 

3: quando a necessidade de múltiplos locais for considerada em projeto e a 
aplicação é projetada para operar sob diferentes ambientes de hardware e de 
software; 

4: quando planos de documentação e suporte forem fornecidos e testados para 
suportar a aplicação em múltiplos locais e a aplicação é como descrita em 1 ou 
2; 

5: quando planos de documentação e suporte forem fornecidos e testados para 
suportar a aplicação em múltiplos locais e a aplicação é como descrita em 3; 

 
 

14 - Facilidade de mudança Considerando as seguintes características da aplicação, somar os pontos 
previsíveis, conforme haja identificação. Não havendo, a totalização será 0 (zero): 

• Flexibilidade de consulta a relatório permite tratar pedidos simples 
como, por exemplo, operadores e/ou aplicativos a apenas um arquivo 
lógico interno – 1 ponto; 

• Flexibilidade de consulta a relatório permite tratar pedidos de 
complexidade média como, por exemplo, operadores e/ou aplicativos a 
mais de um arquivo lógico interno - 2 pontos; 

• Flexibilidade de consulta a relatório permite tratar pedidos complexos 
como, por exemplo, combinações de operadores e/ou aplicativos a 
diversos arquivos lógicos internos - 3 pontos; 

• Dados de controle do negócio são guardados em tabelas mantidas pelo 
usuário, com processos interativos on-line, mas mudanças só têm efeito 
no dia útil seguinte - 1 ponto; 

• Dados de controle do negócio são guardados em tabelas mantidas pelo 
usuário, com processos interativos on-line, mas mudanças têm efeito 
imediato – 2 pontos; 

Tabela - Diretrizes para determinação do nível de cada ponto de influência. 

 


