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Resumo: O Metrics sistematizou o projeto de pesquisa relacionado ao Processo de Medição de 
Software Baseado em Seis Sigmas e CMMI (Capability Maturity Model Integration), ou seja, 
transformou este processo em uma ferramenta computacional. A idéia principal do projeto METRICS 
é auxiliar na implementação do processo de medição de software junto ao processo de 
desenvolvimento de software das empresas.  
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INTRODUÇÃO 
 
Processos de medição se tornaram uma parte 
tão importante quanto necessária nas 
organizações que desenvolvem software 
[McGarry et al. 2002], pois para competir em 
um ambiente caracterizado por rápidas e 
constantes mudanças é fundamental trabalhar 
de maneira produtiva, eficiente e com alto 
nível de qualidade. Por estes motivos, os dias 
de tomadas de decisão baseadas apenas em 
palpites terminaram, e é neste contexto que a 
medição se insere: a partir da existência de 
dados e análises históricas sobre a 
organização, é possível melhorar em muito o 
processo de tomada de decisão [Holmes 
2002]. 
O sistema Metrics desenvolvido neste projeto 
PIBIT tem caráter inovador, considerando a 
não existência de processos de medição de 
softwares disponíveis para o mercado em 
forma de ferramentas, situação esta que, por 
conseguinte, mantém a dificuldade por parte 
das empresas de software em realizarem 
medições informativas durante seu processo 
de desenvolvimento de software. 
Além disso, a interdisciplinaridade contida na 
idéia deste projeto age na unificação de áreas 
como: Informática e a Estatística. O processo 
de medição de software Metrics é um 
intérprete que faz com que estas duas áreas 
se comuniquem de maneira sistemática e 
complementar. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O resultado principal deste projeto é a 
ferramenta Metrics, que sistematizou a 

utilização do processo de medição proposto 
em dissertação de mestrado [SANTOS 2007]. 
Esta ferramenta proporciona maior 
compreensão da estatística por parte dos 
especialistas em computação.  
As principais funcionalidades do Metrics 
podem ser categorizadas conforme figura 1: 
 

 
 
Figura 1 – Funcionalidades do Metrics 
 
 

� Causa Comum: Variações nos dados 
devido a causas aleatórias. 
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� Causa Especial: Variações nos dados 
devido a causas específicas. 

� CEP: Controle Estatístico de 
Processo. 

� DOE: Delineamentos de 
Experimentos. 

� Fator: Variável cujo efeito se deseja 
conhecer e avaliar no experimento. 

� Medida: Tipo de Medição. 
� Nível: Categoria dos Fatores. 
� Pessoa: Colaboradores do Projeto. 
� Processo: 
� Projeto: Projeto de Software a ser 

medido. 
� Usuário: Usuário do Sistema. 
� Variável: Variável a ser medida ou 

avaliada no experimento, gerando os 
dados 

� Versão: Versão do Processo de 
Medição de Software. 

 
A principal funcionalidade da ferramenta é a 
de Montar Projeto mostrado na Figura 2 
abaixo:  
 

 
Figura 2 – Montar Projeto 
 
Após ter escolhido o Projeto, pode ser 
selecionado uma Medida e seus respectivos 
filtros, conforme mostrado na figura acima. No 
exemplo da figura, a Medida selecionada foi 
“Custo” que refere ao gasto em reais com as 
atividades do Projeto. Posteriormente 
seleciona-se a Variável “Custo da Atividade”, o 
Fator “Titulação da Equipe”, o Nível do Fator 
escolhido “Doutorado”, e para finalizar clica-se 
no botão “Adicionar”. 
Existe um restrição quanto a quantidade de 3 
Fatores no máximo para cada variável. Uma 
quantidade maior que 3 fatores inviabilizaria a 
análise estatística dos dados coletados. 
Exemplo mostrado na Figura 3 simula a 
tentativa de adicionar um 4º Fator. 

 
 

Figura 3 - Limites de 3 Fatores por Variável 

 
CONCLUSÃO 
 
O principal objetivo deste trabalho foi 
alcançado: criar um facilitador para as 
empresas de software. Um Processo de 
Medição de Software que serve como um 
“intérprete”, que faz com que as boas práticas 
da Engenharia de Software se comuniquem 
com as técnicas já consolidadas da 
Estatística. 
Como a principal proposta de trabalho futuro 
tem-se a complementação deste sistema com 
funcionalidades de geração de gráficos de 
controle estatísticos. 
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