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Por que usar “story points”? 
 
Este artigo é para motivar o uso de story points. Medir tamanho/esforço e não tempo para 
avaliar o custo das stories traz diversas vantagens conforme veremos na Seção 1. 
Veremos também porque alguns métodos ágeis, como o Scrum, preferem o uso de pontos 
em detrimento a medidas de tempo, como Homem-Dia (HDia) ou Homem-Hora (HH). 
Vale lembrar que também é possível ser ágil usando medidas de tempo, inclusive, na 
Seção 2, descrevemos algumas desvantagens de usar pontos. 
  
Primeiro, vamos citar os porquês de estimar. Chris Leishman da empresa Thoughworks 
listou em seu blog [1] os 3 Ps que são a razão para estimar: (i) Previsão, (ii) Performance 
e (iii) Priorização. Ou seja, estimamos (i) para poder dizer em quanto tempo somos 
capazes de fazer um determinado conteúdo (ou, numa visão time-box, o quanto somos 
capazes de fazer em um período fixo de tempo); (ii) para identificar perdas e ganhos de 
desempenho baseado na nossa velocity; e (iii) para fornecer ao product owner a 
informação de custo de implementação para ele decidir a prioridade de execução das 
stories. 
 
Recentemente, Francisco Trindade publicou um post no Blog Visão Ágil [2] relembrando 
que tudo o que não é desenvolvimento de software é custo, incluindo o tempo de fazer 
estimativas. Por isso, fazer estimativas deve ser objetivo e o preciosismo está fora de 
questão. Acredito que o planning poker junto com a pontuação Fibonacci são bem 
apropriados para o serviço. 
 

1. Vantagens do uso de Story Points  
 
Usualmente, para cada story do backlog deverá ser atribuído um valor da série 
aproximada de Fibonacci (1,2,3,5,8,13,20,40,100). O significado dos valores é relativo, 
onde uma story de pontuação 8 demanda aproximadamente quatro vezes mais esforço 
que uma story de pontuação 2. Essa atribuição deve ser feita pelo time e não por uma 
única pessoa (no processo tradicional, atribuir custo a um requisito muitas vezes é feito 
por alguém que nem faz parte da execução do mesmo, o que pode levar a erros grosseiros 
de previsão). Para começar a pontuar as stories de um product backlog (a nossa lista de 
requisitos), pega-se a story que o time julga ser a de menor esforço e atribui pontuação 2. 
As demais stories deverão seguir uma pontuação relativa a essa primeira. 
 
Abaixo estão listadas as vantagens do uso de story points: 

1.1. Foco em estimativa relativa 
Para o ser humano, é muito mais intuitivo fazer estimativas relativas do que absolutas. 
Por exemplo, não é trivial responder a perguntas como: qual é o peso de um cavalo ou 
qual é o peso de um elefante? Mas é fácil responder: quem pesa mais, o cavalo ou o 
elefante? Por isso, pontuar por comparação relativa é mais efetivo do que elucubrar 
valores absolutos. 
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1.2. Performances individuais diferentes 
Um problema inerente do uso de HDia é que essa medida depende do desempenho de 
quem está executando. Os indivíduos diferem em know-how, experiência, competência 
etc, e se não sabemos previamente quem executará a tarefa (algo importante nos métodos 
ágeis) fica difícil de estimar em horas ou dias de trabalho. 
 

1.3. Foco em tamanho/esforço e não em duração 
Ao ser perguntado sobre o uso de pontos em uma entrevista, Mike Cohn [3] começa 
explicando que é natural pensar primeiro em tamanho (do esforço) para depois se calcular 
tempo. Quando alguém pergunta qual o tempo que se leva de carro do Rio de Janeiro a 
Foz do Iguaçu, primeiro averiguamos a distância, então verificamos quem está dirigindo, 
o veículo, qual é a velocidade média prevista, quantas paradas pretende-se fazer etc. 
Depois de verificar o esforço então podemos prever as horas. Mas na nossa área, as 
pessoas perguntam e respondem em medida de tempo sem ser criterioso com o esforço. 
Boris Gloger, instrutor de Scrum que já veio diversas vezes ao Brasil, diz que, para evitar 
a confusão entre esforço e duração, ele passou a não usar mais o termo “estimation” e sim 
“sizing”[4]. 
 

1.4. Usar HDia sempre leva a um fator de ajuste 
Quando se usa medida de tempo em HDia ou Homem-Hora (HH) acaba-se por contar 
com um dia cheio de trabalho o que de fato não acontece. Sempre existem as paradas 
eventuais: emails, cafezinho, toalete, conversa paralela, notícias. Obrigatoriamente é 
necessário fazer um ajuste no HDia, um fator pelo qual você deve multiplicar seu HDia 
real em HDia produtivo. Por exemplo, Kniberg da Crisp [5] concluiu que para o seu time 
em Estocolmo o fator de ajuste (focus-factor) é de 70%. Porém, descobrir esse tipo de 
informação pode ser perigoso, mal interpretado por um diretor ou até algo desmotivante 
para o time. Esse problema é mencionado por Mark Striebeck [10] no seu conhecido 
artigo sobre a implantação do Scrum na Google. 
 

1.5. Com HDia a aceleração da equipe pode ficar mascarada 
Observe que à medida que o seu time vai ganhando experiência no projeto, tarefas de 
esforço similares tendem a diminuir o tempo necessário para a execução. Se você estiver 
usando story-points, isso será percebido com um aumento de produtividade do time (mais 
pontos por sprint). No entanto, caso a opção seja usar HDia para classificar as stories, o 
resultado é uma diminuição na estimativa em horas de novas tarefas e o ganho de 
produtividade não ficará explícito (ruim para a auto-estima e valorização do time). 
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1.6. Entrada de novo membro na equipe 
Quando uma pessoa nova chega ao time, é normal que 
ela leve um tempo para render o seu máximo (ou, do 
ponto de vista ágil, que o time leve algumas sprints 
para aumentar sua velocidade coletiva). Eventualmente, 
essa nova aquisição pode até fazer com que a equipe 
perca um pouco da sua velocidade na primeira sprint, 
como no gráfico ao lado. Em geral leva-se 3 sprints 
para voltar a estabilizar a velocidade de referência. 
Com HDia há um aumento irreal de produtividade 
prevista, pois aumenta-se o número de horas 
trabalhadas. 
 

1.7. Evita-se pressões externas sobre as estimativas 
É natural que em algum momento as estimativas das stories de um determinado projeto 
sejam apresentadas a alguém externo, como um diretor ou mesmo o product owner. Caso 
as estimativas estejam em HDia, se deixa uma margem para discussão podendo sofrer 
uma pressão para diminuir os prazos (que pode levar a uma queda da qualidade). Com o 
uso de pontos cria-se uma blindagem! Mesmo que haja pressão para baixar os pontos 
estimados, como a referência de pontuação é flexível, a conseqüência é apenas uma 
alteração nessa referência que será refletida na velocidade do time medida também em 
pontos. Ou seja, o time vai continuar tendo a mesma taxa de entrega de funcionalidades 
sem perda de qualidade, apenas o número de pontos entregues fica alterado. 
 

1.8. Lei de Parkson  
A lei de Parkson, escrita originalmente em 1957 por C. N. Parkinson [11], é um problema 
clássico no gerenciamento de pessoas. A lei sentencia que “o trabalho se expande para 
preencher o tempo disponível para sua realização”. Ou seja, se você der 5 dias para uma 
pessoa realizar uma tarefa ela será realizada no tempo estipulado, mesmo se pudesse ter 
sido feita em 1 dia. Isso acontece como resultado de duas possíveis situações: (i) atraso 
no início da realização, também conhecido como síndrome do estudante, pois o executor 
supõe poder concluir a tarefa apenas nos últimos dias; (ii) a tarefa é realizada quase toda 
no início do prazo, mas o executor estica a sua entrega para poder caprichar em detalhes 
nem sempre úteis ou mesmo para poder fazer outras tarefas paralelas. A lei de Parkson 
pode ser evitada se usarmos pontos ao invés de dias nas estimativas, pois se desacopla a 
execução de uma story a uma data exata de término (apenas a sprint tem data para 
terminar)! É claro que ela também poder ser evitada em times altamente comprometidos 
e cujas tarefas estejam bastante claras na sua descrição (especialmente em termos de 
requisitos de qualidade). 

Sprints 

Points 

Novo membro 

3 sprints 



Rodrigo de Toledo (Petrobras/Cenpes), Janeiro 2009 

1.9. A aritmética é fácil  
Não é por acaso que esta vantagem está por último na lista. É apenas uma conseqüência 
menos importante, mas, como de fato acontece, somar story points é muito mais simples 
que somar horas, minutos ou dias. Mas nada que uma planilha Excel não resolvesse… 
 
 

2. Desvantagens do uso de story points 
 
Como tudo na vida, adotar story points não traz somente benefícios, eles também 
apresentam alguns prejuízos. 
 

2.1. Medida não universal 
Medir em pontos é uma coisa muito particular e subjetiva, o seu significado acaba 
fazendo sentido apenas para um time em um determinado projeto. Portanto, não se está 
prometendo aqui uma medida universal ou um metro quadrado mágico para a indústria de 
software.  
 
Em particular, isso pode atrapalhar ao se juntar grupos diferentes em um mesmo projeto 
com um product backlog em comum. Mike Cohn [6] descreve uma maneira bem 
interessante para resolver esse problema. A solução vem com uma reunião de estimativa 
com todos os times. Para essa reunião, cada time seleciona algumas stories (por exemplo, 
cinco stories) do seu product backlog original que o time considere serem 
compreensíveis pelos demais times. De preferência, stories de tamanhos variados. Todos 
juntos pontuam essas stories usando o esquema clássico: a story mais simples das 
trazidas por todos os times vale 2 e as demais são pontuadas relativamente. Agora essas 
pontuações servem de balizamento para quaisquer novas stories que os times forem 
avaliar independentemente. 
 

2.2. Desconforto inicial de alguns 
De fato, story points são menos palpáveis que medidas de tempo. Então, pode ser difícil 
convencer algumas pessoas. Especialmente porque todos sabem que ao final os pontos 
vão se transformar em estimativas de tempo. 
 
É importante colocar aqui que, após algumas poucas sprints, cria-se uma noção intuitiva 
de pontos. Ao ser confrontado com uma nova story, os indivíduos do time já começam a 
pensar se ela custa oito ou cinco pontos e não se vai durar x ou y dias. O uso de pontos se 
torna natural. 
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3. Conclusão 
 
Usar story points é muito bom, mas fazer Agile continua sendo muito bom, mesmo sem 
story points. Gostaria de indicar dois exemplos de uso de HDia com Scrum: “Scrum and 
XP from the tranches” [5]; e o próprio Mike Cohn [7], que usa as duas medidas: pontos 
para planejamento de releases e HDia para planejamento de uma sprint. Há alguns 
métodos ágeis que simplificam ainda mais o sistema de pontuação, como é o caso do 
sistema Kaban descrito pelo Alisson Vale [8], onde existem apenas três tamanhos de 
stories: pequeno, médio e grande (t-shirt sizing). 
 
Outra dúvida comum sobre pontuação é a atualização do burn-down chart. Existem 
correntes a favor de só “andar” no burn-down chart (intra-sprint) quando uma story está 
completamente feita (done). Nós preferimos mais a atualização do burn-down com 
pontuações parciais. Isso confere um acompanhamento mais granular do andamento da 
sprint e a pontuação parcial pode ser obtida rapidamente com a equipe no fim de cada 
daily meeting: “Quanto pontos vocês acham que realizamos dos oito iniciais dessa 
story?”.  
 
Faltou ainda responder a uma pergunta: Por que a série de Fibonacci? Bom, a resposta 
tem que ser quebrada em duas partes: 

• É interessante que os pontos fiquem cada vez mais espaçados à medida que vão 
crescendo. Com isso, a imprecisão fica embutida na própria escala da medida. 
Sempre quando estimamos coisas grandes o erro também aumenta, então faz 
sentido espaçamentos maiores. Também se evita discussões do tipo: “essa story é 
38 ou 39 pontos?”, é 40 e pronto. 

 
Mas por que não usar uma outra série como a potência de 2 (1,2,4,8,16,32,64,128)? 

• A minha intuição é que, além da série de Fibonacci crescer mais suavemente, 
você sempre pode quebrar a sua story em duas de custo imediatamente menor. 
Isso é a própria regra de Fibonacci: FIB(i) = FIB(i-1) + FIB(i-2). Essa proporção 
entre as stories quebradas segue a razão áurea (em inglês: golden ratio[9]), que é 
uma razão recorrente na natureza. 

 
Existem muitas discussões em torno deste assunto, espero estar contribuindo para 
resolver algumas dúvidas que tenho visto surgir no dia-a-dia de quem está implantando 
métodos ágeis. 
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