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Resumo da Dissertação: 
 

Quando se pensa em produtos de software, o grande desafio das empresas é estimar custos, esforço e prazo para criação 
de métricas que realmente representem a realidade. Estimar software é uma atividade complexa, cujos resultados devem 
ser constantemente atualizados levando em consideração os quantitativos reais de todo o ciclo de vida e por isso têm se 
tornado um grande desafio na área de TI. Sendo assim esse trabalho objetivou desenvolver e propor um guia de seleção 
para implantação de métricas de software com o intuito de auxiliar empresas que desejam iniciar a aplicação de métricas 
em projetos de software. Essa pesquisa foi dividida em três etapas: (1) Revisão Sistemática da Literatura, cujo objetivo foi 
identificar estudos relevantes sobre o estado da arte sobre métricas de software (2) Realização de um estudo de campo 
com empresas de TI localizadas no Porto Digitial em Recife, cujo objetivo foi identificar a aplicabilidade e o uso de métricas 
de software por essas empresas e que serviu como paramâmetro para o desenvolvimento do guia, pois o mesmo será 
composto também por métricas utilizadas por essas empresas, uma vez que são empresas referência no mercado de TI e 
por fim (3) Elaboração e proposta de um guia de seleção para implantação de métricas de software e que foi pensado no 
sentido de auxiliar qualquer empresa que produz software e deseja dar os passos iniciais para a aplicação de métricas em 
seus projetos de software. Vale salientar que o conteúdo do guia não restringe-se apenas as métricas identificadas com o 
estudo de campo. Outras métricas identificadas na literatura também foram levadas em consideração. Essa pesquisa é 
considerada uma pesquisa aplicada cuja metodologia cientifica empregada compreende revisão bibliográfica e estudo de 
campo. Teve como instrumento de coleta de dados o questionário e utilizou-se de abordagens qualitativas e quantitativas 
para a análise dos dados. As principais contribuições dessa pesquisa estão nos dados obtidos e analisados com a aplicação 
do estudo de campo realizado na indústria de TI local, bem como na proposta de um guia para seleção/escolha de 
métricas de software que poderão ser implantadas por empresas que desejam iniciar suas atividades de medição em 
projetos de software. 
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