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RESUMO

 A revisão sistemática compreende um método científico utilizado para identificar e avaliar 
os estudos realizados  sobre um tema de pesquisa específico.  Através  deste  processo é  possível 
realizar uma avaliação do tópico de pesquisa, evidenciando os resultados obtidos e lacunas entre as 
pesquisas  a  fim  de  sugerir  novos  estudos.  A  utilização  deste  método  tem  crescido 
consideravelmente em áreas como a engenharia de software empírica, que se apoia na pesquisa de 
evidências para obtenção de novos conhecimentos. No entanto, devido às suas diretrizes, a revisão 
sistemática  caracteriza-se  como  um  processo  laborioso  que  exige  um  protocolo  devidamente 
documentado para obter reconhecimento científico. Neste contexto, este projeto busca contribuir 
com a  área  de  engenharia  de  software  empírica  fornecendo aos  pesquisadores  uma abordagem 
automatizada de apoio à revisão sistemática que facilite a aplicação do método e contribua para a 
qualidade do processo segundo critérios propostos pelos especialistas para planejamento, execução 
e análise de revisões sistemáticas em engenharia de software. Para desenvolvimento deste projeto 
fez-se  necessária  a  especificação  da  abordagem  automatizada  através  um modelo  de  processo 
segundo as diretrizes de especialistas, a identificação de técnicas e métodos que contribuam com a 
condução do processo em engenharia de software, o projeto e implementação de uma ferramenta 
computacional contemplando a abordagem proposta, assegurando o atendimento de todas as fases e 
estágios exigidos e contendo as funcionalidades identificadas. A abordagem GQM foi utilizada a 
fim de avaliar a contribuição obtida com a adoção da abordagem proposta no apoio a condução de 
revisões  sistemáticas  em engenharia  de software,  demonstrando incremento  de confiabilidade  e 
produtividade na condução do processo, especialmente na visão dos pesquisadores.
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ABSTRACT

The  systematic  literature  review  is  a  scientific  method  used  to  identify  and  assess  all 
available studies related to a specific research topic. It enables an evaluation of the research topic, 
evidencing the results obtained and the gaps in the published research, and suggesting topics for 
future studies. Its application has grown considerably in areas such as software engineering, in the 
search for empirical knowledge. However, due to its characteristics, the systematic review is a time-
consuming  process  that  requires  hard  work,  and a  properly  documented  protocol  for  scientific 
acknowledgment. In this context, this project aims to contribute to the field of empirical software 
engineering by providing an automated approach that will support and facilitate the application of 
the method and contribute to the quality of the process, according to criteria proposed by experts in 
the planning, execution and analysis of systematic reviews in software engineering. This project 
also includes the specification of an automated approach through a process model, according to the 
guidelines proposed by experts, the identification of techniques and methods that will contribute to 
the process in the software engineering field, and the design and implementation of a computational 
tool for the proposed approach, assuring that all the required phases and stages are present, and with 
all the functionalities identified. The GQM approach was used to evaluate the contribution obtained 
from  adopting  the  proposed  approach  to  support  systematic  reviews  in  software  engineering, 
indicating increases in reliability and productivity of the process, especially from the researchers’ 
point of view.
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1 INTRODUÇÃO

A engenharia  de software representa um vasto campo de estudos e sua importância  tem 

crescido continuamente devido a procura por sistemas de software. No entanto, mesmo com todo o 

desenvolvimento e os conhecimentos adquiridos na área, ainda é comum que a decisão sobre adotar 

uma determinada tecnologia de desenvolvimento seja baseada apenas na intuição, especulação ou 

interesses comerciais dos envolvidos (TRAVASSOS et al., 2008).

Através da experimentação de técnicas é possível evidenciar como e quando elas realmente 

funcionam, entender seus limites, e aprender como melhorá-las. Esta abordagem experimental (ou 

empírica) tem sido utilizada em diversos campos, como a física, medicina e a produção industrial,  

como mecanismo de estudo para aquisição de conhecimento através de uma abordagem científica 

baseada na medição dos fenômenos. De modo semelhante, a engenharia de software requer uma 

abordagem de alto nível para a evolução do conhecimento, baseada não somente na observação 

(BASILI, 1996) (KITCHENHAM et al., 2004) (PETERSEN et al., 2008).

Kitchenham e Charters  (2007) ressaltam a importância  em se compreender  a relação da 

engenharia  de  software  (ES)  com  outros  campos  de  estudo  a  fim  de  identificar  quais  os 

procedimentos  adotados  precisam  ser  adaptados  à  pesquisa  em  engenharia  de  software.  A 

comparação  das  pesquisas  em engenharia  de software  com as  práticas  em diversos  campos  de 

estudo  demonstraram  semelhanças  entre  a  ES  e  as  ciências  sociais  e  a  medicina,  devido  a 

abordagem experimental e aos objetivos de pesquisa almejados (BUDGEN et al., 2006).

Estudos empíricos estão sendo realizados com frequência maior na pesquisa de uma grande 

variedade de fenômenos em engenharia de software, acompanhada por uma melhoria crescente nos 

métodos aplicados (BIOLCHINI et al., 2005; BRERETON et al., 2007). Estes estudos podem ser 

utilizados para observar comportamentos, revelar tendências na área de pesquisa, testar hipóteses e 

avaliar  tecnologias  (TRAVASSOS  et  al.,  2008).  No  entanto,  como  cada  estudo  possui  uma 

abrangência  limitada,  os  pesquisadores  devem  ser  capazes  de  localizar  de  forma  rigorosa  e 

sistemática  todos  os  estudos  empíricos  relacionados  a  um determinado  tópico  de  interesse,  de 

avaliar  e  agregar  seus  resultados  a  fim  de  proporcionar  um  resumo  objetivo  das  evidências 

relevantes (BRERETON et al., 2007).
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Como qualquer  outro campo de pesquisa com base na experimentação,  a  engenharia  de 

software experimental (ESE) compreende dois tipos de estudos: os primários e secundários. Estudos 

primários compreendem a pesquisa específica de processos metodológicos, com objetivo de avaliar 

uma hipótese formulada pelo pesquisador, testando-a em condições estabelecidas de observação ou 

experimentação  (BIOLCHINI  et  al.,  2007).  A condução  de  estudos  primários  contribui  para  o 

incremento do conhecimento científico através do refinamento de técnicas, métodos e ferramentas, 

e  da  geração  de  novas  hipóteses  (TRAVASSOS  et  al.,  2008).  Nesta  categoria  de  estudos, 

encontram-se os experimentos, estudos de caso e surveys (WÖHLIN et al., 2000).

No entanto, uma experiência isolada não é suficiente para fornecer evidências definitivas 

sobre um determinado fenômeno.  Mesmo que cuidadosamente planejados,  os estudos primários 

estão  sujeitos  a  vieses  que  podem  influenciar  a  conclusão  dos  estudos.  A  replicação  das 

experiências pode atenuar esse risco, e embora estas repetições diferenciadas possam ter também 

suas próprias deficiências, as evidências colhidas em diversas repetições podem ser utilizadas para 

confirmar ou refutar as conclusões do experimento original (GOULÃO; BRITO; ABREU, 2007).

Estudos  secundários  são  destinados  a  produzir  comparações  sistemáticas  entre  estudos 

primários, permitindo a geração de generalizações a partir destes. Do ponto de vista metodológico, 

este tipo de estudo é chamado revisão sistemática (systematic review, SR) ou revisão sistemática da 

literatura (systematic literature review, SRL) (BIOLCHINI et al., 2007) e utiliza-se de um método 

bem definido para identificar, avaliar e interpretar toda pesquisa disponível e relevante sobre uma 

questão,  tópico  ou  fenômeno  de  interesse.  A  condução  de  uma  revisão  sistemática  objetiva 

apresentar uma avaliação justa do tópico de pesquisa à medida que utiliza um método de revisão 

rigoroso, confiável e passível de auditoria (KITCHENHAM, 2004). A precisão e confiabilidade dos 

estudos secundários contribuem ainda para melhorar e direcionar novas linhas de pesquisa a serem 

investigadas por outros estudos primários (TRAVASSOS et al., 2008).

Neste contexto, Kitchenham (2004) discute os benefícios desta abordagem na engenharia de 

software baseada em evidências (EBSE, do inglês  Evidence Based Software Engineering) através 

de uma analogia com a prática médica e propõe orientações  para revisões sistemáticas  que são 

apropriadas  para  pesquisadores  na  área  de  engenharia  de  software.  Identifica  ainda  diversas 

atividades discretas envolvidas nas revisões sistemáticas e sugere a sumarização dos estágios da 

revisão  sistemática  em três  fases  principais:  (i)  Planejamento;  (ii)  Execução;  e  (iii)  Análise  de 

Resultados.
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Este trabalho procura fazer uma contribuição na área da engenharia de software empírica 

através  da proposta,  desenvolvimento e avaliação de uma abordagem automatizada que apoie a 

aplicação  do método,  almejando a  qualidade  do processo  de  revisões  sistemáticas  da  literatura 

segundo critérios propostos pelos especialistas.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

A condução de uma revisão sistemática não é tarefa simples, visto que utiliza conceitos e 

termos  específicos  potencialmente  desconhecidos  para  pesquisadores  acostumados  a  realizar 

revisões informais. Mesmo quando realizadas de acordo com as “boas práticas”, carecem da falta de 

rigor  científico  na execução das  suas  diferentes  etapas  (BIOLCHINI  et  al.,  2005).  As revisões 

sistemáticas  dependem  especificamente  do  rigor  de  seu  método,  seus  critérios  de  inclusão  e 

exclusão,  a  qualidade  dos  estudos  incluídos,  das  bases  de  dados,  e  da  forma  como  eles  são 

conduzidos. Falhas na aplicação do método podem conduzir a um engano quanto à conclusão do 

estudo (NASSERI-MOGHADDAM; MALEKZADEH, 2006). 

A  condução  assistemática  deste  tipo  de  revisão  pode  introduzir  vieses  de  pesquisa  em 

diferentes estágios do processo de revisão sistemática, que vão desde a formulação da questão, até a 

coleta, avaliação, análise, interpretação, síntese e apresentação dos dados. O desenvolvimento de 

uma abordagem sistemática de avaliação da pesquisa visa estabelecer um processo mais formal e 

controlado para a condução desse tipo de pesquisa, evitando a introdução dos vieses da análise 

assistemática (BIOLCHINI et al., 2005).

“...a  menos  que  essa  revisão  de  literatura  seja  conduzida  de  uma  forma  confiável  e 
abrangente,  seus  resultados  possuirão  pouco  valor  científico.  Uma  revisão  de  literatura 
conduzida sem um protocolo de revisão pré-estabelecido, pode ser dirigida por interesses 
pessoais  de  seus  pesquisadores,  levando  a  resultados  pouco  confiáveis.”  (MAFRA; 
TRAVASSOS, 2006)

Além disso, as revisões sistemáticas requerem consideravelmente mais esforço do que as 

revisões  de  literatura  tradicionais,  visto  que fornecem informações  sobre variações  nos  estudos 

primários em uma ampla variedade de métodos empíricos (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

Estudos empíricos são complexos e difíceis de executar de forma isolada, sem uma comunidade de 

pesquisadores conectados para apresentar  feedbacks  e sugerir novos rumos. Existe a necessidade 

específica de mecanismos para a criação de uma comunidade de pesquisadores, a promoção de 

estudos  colaborativos  em  domínios  específicos  e  transferência  de  conhecimentos  adquiridos 
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(SHULL  et al., 2004). O uso de recursos web para apoiar a realização de estudos experimentais 

pode ser uma opção para ajudar na obtenção de contextos de experimentação mais realista, além de 

beneficiar o recrutamento, seleção e participação dos pesquisadores distribuídos geograficamente 

(SHULL et al., 2004).

A fim de facilitar o planejamento e execução de revisões sistemáticas, Biolchini et al. (2005) 

propõe um modelo de protocolo para planejamento de revisão fundamentado nos procedimentos 

propostos por Kitchenham (2004) e no template de protocolo elaborado por Mendes e Kitchenham 

(2004).  Um estudo  piloto  foi  realizado  para  verificar  se  o  modelo  proposto  seria  eficiente  na 

condução de revisões sistemáticas e demonstrou que, apesar de exigirem esforço significativo no 

planejamento da revisão, avaliação e revisão do protocolo de busca, a maior parte dos esforços 

estão  concentrados  na  fase  de  execução  do  processo.  Conforme  demonstrado  pelo  estudo,  a 

execução das buscas e avaliação dos estudos primários constituem o gargalo no processo de revisão 

sistemática da literatura.

Outra dificuldade que afeta a execução de revisões sistemáticas é causada pelas limitações 

dos  mecanismos  de busca  em bases  digitais  que dificultam ou mesmo proíbem a execução de 

strings de busca mais complexas. Alguns mecanismos de busca restringem o número de caracteres, 

fazendo com que o pesquisador tenha que recorrer a um processo de buscas múltiplas que, além de 

exigir esforço adicional compromete a repetibilidade do estudo, uma das premissas básicas para 

uma revisão sistemática confiável (BIOLCHINI et al., 2007).

Com a  fundamentação  teórica  deste  estudo,  detalhada  no  capítulo  2,  tornou-se  possível 

identificar diversos mecanismos de apoio a condução de revisões sistemáticas, a saber: SLR-Tool - 

A Tool for Performing Systematic Literature Reviews  (ALARCOS RESEARCH GROUP, 2012); 

SRAT -  Systematic  Review Automatic  Tool (MONTEBELO  et  al.,  2010);  StArt  –  State  of  Art  

through Systematic  Review (HERNANDES  et  al.,  2010);  e  SSPlan –  Secondary Study Planner 

(SANTO, 2012).

Apesar da existência destes mecanismos, não foi possível encontrar numa única ferramenta a 

união dos seguintes critérios desejáveis no apoio ao processo: suporte a todas as fases e estágios do 

processo de revisão sistemática (também denominada ciclo completo) para engenharia de software 

conforme descrito por Kitchenham (2004) e posteriormente por Kitchenham e Charters  (2007); 

automatização de buscas em bases de pesquisa digitais, afim de suprir a necessidade apontada por 
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Biolchini  et  al. (2007);  participação  de  diversos  pesquisadores  na  condução  da  revisão,  como 

apontado por Shull et al. (2004); e disponibilidade de uso à comunidade de pesquisadores, também 

conforme Shull et al. (2004).

Através de estudos secundários evidenciou-se o estado da arte de ferramentas e abordagens 

de apoio automatizado a revisões sistemáticas,  conforme detalhado no capítulo 3. Estes estudos 

identificaram ferramentas  adicionais  de apoio  íntegro  às  fases  e  estágios  do processo,  a  saber: 

Abacus  International  Systematic  Review  Software  (ABACUS  INTERNATIONAL,  2012);  JBI 

CReMS - Comprehensive Review Management System (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2012); 

EPPI-Reviewer  (EPPI-CENTRE,  2012);  RevMan  -  Review  Manager  (THE  COCHRANE 

COLLABORATION, 2012); e TrialStat's SRS - Systematic Review Software (CLINPAGE, 2012). 

As ferramentas identificadas são direcionadas à área médica ou a outras áreas de estudos 

sociais e, apesar das revisões sistemáticas terem sido propostas inicialmente para estes campos, é 

importante  considerar  que  quando  realizadas  no  escopo  da  engenharia  de  software  apresentam 

características significativamente diferentes. Entre as diferenças citadas, a ausência de dados que 

contribuam  para  a  compreensão  do  fenômeno,  permitindo  comprovar  ou  refutar  as  hipóteses 

estudadas (PICKARD et al., 1998) (BIOLCHINI et al., 2007) (GOULÃO; BRITO; ABREU, 2007), 

a necessidade de um profissional especializado em métodos de pesquisa empírica (BIOLCHINI et  

al., 2007), a falta de rigor científico destes métodos quando comparados àqueles usados em áreas 

distintas (KITCHENHAM, 2004), e a consequente dificuldade em conduzir métodos para validação 

de estudos experimentais (KITCHENHAM et al., 2002) (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

Diversos autores afirmam que processo de condução de Revisão Sistemática da Literatura 

(RSL) em engenharia de software deve ser adaptado para refletir estas particularidades, e a adoção 

de  diretrizes  específicas  contribuirá  com a  qualidade  dos  estudos realizados  (PICKARD  et  al., 

1998) (BIOLCHINI et al., 2007) (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Biolchini et al. (2007), em 

especial,  destaca  as  contribuições  com  a  adoção  de  ferramentas  computacionais  de  apoio  ao 

processo, em estágios específicos como o planejamento e a coleta de estudos.

Os estudos apresentados no capítulo 3 também evidenciam uma diversidade de técnicas e 

ferramentas de suporte parcial ao processo de revisão sistemática da literatura, atendendo a estágios 

específicos da condução do método. Planilhas eletrônicas parecem constituir a principal escolha dos 

pesquisadores para apoiar a condução de uma revisão sistemática e embora sejam adaptáveis ao 
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contexto do estudo, não contemplam todas as fases da condução de RSL. O suporte a metadados, 

por  exemplo,  é  tratado especificamente  por  algumas  ferramentas  de  apoio  parcial  ao  processo. 

Metadados  são  essenciais  para  que  o  pesquisador  possa  produzir  evidências  confiáveis  para  a 

evolução do conhecimento através de métodos empíricos.

Muitas das ferramentas que atendem parcialmente ao processo são de domínio livre, e estão 

disponíveis aos pesquisadores das diferentes aéreas. Apesar disto, ferramentas que atendem ao ciclo 

completo são geralmente de cunho proprietário ou comercial, dificultando a disseminação destes 

facilitadores, necessários em um processo tão exaustivo.  Sobretudo, verifica-se a inexistência de 

uma  abordagem  automatizada  que  contemple  todos  os  critérios  acima  mencionados  de  modo 

satisfatório, apoiando todas as fases e estágios do processo, na produtividade através da redução de 

esforço na execução das buscas, amparando a confiabilidade do processo através da participação de 

diversos revisores e da comparação dos estudos, e que esteja disponível à comunidade de pesquisa.

Em RSL, a confiabilidade está associada a consistência e reprodutibilidade do processo de 

revisão,  o  grau  de  estabilidade  que  existe  quando  o  processo  pode  ser  refeito  em  condições 

diferentes ou por outro grupo de pesquisadores (ANHMRC, 2000) (BIOLCHINI  et al., 2007). A 

confiabilidade está ainda relacionada à qualidade do estudo realizado, contemplada na descrição 

adequada da metodologia através do protocolo de revisão, na adoção de um estágio de avaliação da 

qualidade dos estudos obtidos, na execução das atividades de seleção por diversos pesquisadores, 

entre outros (ALDERSON; GREEN; HIGGINS, 2004) (DYBÅ; DINGSØYR, 2008).

De modo semelhante, a produtividade está associada à redução de esforço nas atividades de 

condução do processo, especialmente quando relacionada à fase de execução (BIOLCHINI et al., 

2005) (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Para prover produtividade e eficácia ao processo de 

RSL torna-se imprescindível a adoção de uma abordagem automatizada ou semi-automatizada de 

suporte ao processo (ZAMBONI et al., 2010), assim como de técnicas da gerência de projetos para 

a gestão do tempo e comunicação entre os pesquisadores (BAKER et al., 2010).

As dificuldades citadas, aliadas à necessidade em obter produtividade e confiabilidade na 

execução  das  fases  de  planejamento,  execução  e  análise  de  revisões  sistemáticas  motivam  a 

pesquisa por abordagens que possam apoiar os pesquisadores em estudos secundários na área de 

engenharia  de  software.  Considerando  a  problematização  descrita,  este  trabalho  almeja  obter 

respostas à seguinte questão de pesquisa:
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Q1) Uma  abordagem  automatizada  de  apoio  à  condução  de  revisões  sistemáticas  em 

engenharia de software pode contribuir com a produtividade e confiabilidade do processo?

1.1.1 Solução Proposta

Desta forma, considerando as necessidades apontadas na problematização, propõe-se neste 

projeto o desenvolvimento e avaliação de uma abordagem automatizada de apoio ao processo de 

revisão sistemática, almejando a redução de esforço e incremento da confiabilidade, garantindo que 

todas as fases sejam conduzidas conforme os procedimentos  propostos por Kitchenham (2004), 

Biolchini et al. (2005), e Kitchenham e Charters (2007).

A fim de garantir a confiabilidade do processo, a abordagem automatizada deve fornecer 

suporte íntegro à especificação do protocolo de busca, definindo a questão de pesquisa, bases e 

procedimentos para seleção de estudos primários (HERNANDES et al., 2010). Almeja-se também o 

apoio na formulação da string de busca, certificando a replicabilidade da pesquisa e o atendimento 

das limitações dos mecanismos de buscas digitais.

Com objetivo de reduzir o esforço identificado por Biolchini et al. (2005) nas atividades que 

compreendem a fase de execução do processo de revisão sistemática, ou seja, na seleção e avaliação 

dos estudos primários, é desejável que a abordagem proposta automatize também a execução de 

buscas  em  bases  que  possuam  mecanismos  digitais  e  forneça  mecanismos  para  análise  de 

atendimento dos critérios para inclusão e exclusão dos estudos selecionados. 

A interação  entre  a  abordagem proposta  e  os  mecanismos  de  busca  é  possibilitada  por 

interfaces  de  programação  de  aplicativos  (Application  Programming  Interface,  ou  APIs), 

indexadores  automáticos  (web crawlers,  sistemas  que navegam pela  World  Wide Web de uma 

forma metódica e automatizada obtendo informações específicas), ou mesmo através de ferramentas 

para importação de referências.

A garantia da qualidade na condução do processo está também relacionada a um fator de 

multi-avaliação, em que a avaliação de qualidade do estudo é realizada por dois pesquisadores, e 

eventuais  conflitos  são  resolvidos  por  um mediador  ou por  consenso entre  estes  pesquisadores 

(SILVA et al., 2011). Estas características podem ser obtidas através da integração da abordagem 
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automatizada  com a  internet,  onde  as  tarefas  para  condução  da  revisão  sistemática  podem ser 

compartilhadas entre diversos usuários.

A  abordagem  automatizada  deve  possuir  também  métodos  para  análise  dos  resultados, 

permitindo a comparação automática entre os estudos através dos metadados fornecidos na seleção 

dos mesmos. Os metadados permitem ainda a realização de uma meta-análise da revisão sistemática 

executada conforme proposta por Pai et al. (2004), permitindo ao pesquisador produzir evidências e 

documentá-las para a produção de um relatório.

Áreas  de  pesquisa  mais  recentes  têm  demonstrado  dependência  de  uma  infraestrutura 

computacional distribuída através da internet para aplicar suas abordagens científicas e gerenciar 

seus processos de experimentação (NEWMAN  et  al.,  2003  apud  TRAVASSOS et al.,  2008). É 

desejável,  portanto,  que  uma  abordagem como  a  proposta  neste  trabalho  esteja  disponível  aos 

pesquisadores, facilitando assim a aplicação de revisões sistemáticas (ZAMBONI et al., 2010). Esta 

infraestrutura permitirá também a disseminação da abordagem entre pesquisadores em engenharia 

de software empírica, promovendo o anseio de Zamboni et al. (2010), expresso acima.

Em virtude do cenário exposto neste tópico, este trabalho tem como objetivo elaborar uma 

abordagem automatizada  para  apoio  a  revisão  sistemática  em  engenharia  de  software  visando 

verificar as seguintes hipóteses:

• H01:  A  abordagem  automatizada  proposta  não  contribui  para  o  incremento  da 

produtividade na condução do processo em engenharia de software.

• HA1: A abordagem automatizada proposta contribui para o incremento da produtividade 

na condução do processo em engenharia de software.

• H02:  A  abordagem  automatizada  proposta  não  contribui  para  o  incremento  da 

confiabilidade na condução do processo em engenharia de software.

• HA2: A abordagem automatizada proposta contribui para o incremento da confiabilidade 

na condução do processo em engenharia de software.
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1.1.2 Delimitação de Escopo

Este trabalho terá enfoque no desenvolvimento de uma abordagem automatizada de apoio ao 

processo de revisão sistemática a pesquisadores na área de engenharia de software, restringindo-se a 

este método de estudo e suas variações (como mapeamento sistemático). O apoio a outras formas de 

estudos  empíricos,  como  experimentos,  estudos  de  caso  e  surveys  não  serão  objetivados  pela 

abordagem proposta.

O projeto também estará limitado a fontes de pesquisa na área de engenharia de software. 

Quaisquer outras áreas ou campos de pesquisa que possam beneficiar-se da ferramenta deverão ser 

tratados em trabalhos futuros. A abrangência da abordagem automatizada está limitada aos recursos 

disponibilizados pelas fontes de pesquisa, ou seja, às informações que poderão ser automaticamente 

recuperadas através de interfaces de aplicação ou ferramentas para exportação de referências, às 

restrições de acesso e limitações expressas na política de segurança dos mecanismos de busca para 

cada base de pesquisa.

A avaliação  da  abordagem proposta  será  norteada  pelos  parâmetros  de  produtividade  e 

confiabilidade descritos na seção 1.1. Estudos posteriores podem ser conduzidos para avaliar se a 

interface e funcionalidades propostas estão adequadas aos usuários.

1.1.3 Justificativa

Diante das dificuldades encontradas durante a execução de revisões sistemáticas, Biolchini 

et  al. (2005)  apontam  para  a  necessidade  de  investir  esforços  de  pesquisa  de  métodos  para 

planejamento e execução de revisões sistemáticas.  O apoio de uma ferramenta computacional é 

imprescindível  para  dar  maior  qualidade  e  facilitar  a  aplicação  de  uma  revisão  sistemática 

(ZAMBONI et al., 2010). 

Com relação à solução adotada, este trabalho se justifica mediante a afirmação que, diante 

amadurecimento de uma determinada área de pesquisa há com frequência um acentuado aumento 

no número de estudos primários disponíveis, e torna-se importante resumir e fornecer uma visão 

geral deste universo (PETERSEN et al., 2008). Esta é a razão principal para a realização de revisões 

sistemáticas,  visto  que  ela  sintetiza  todo  o  trabalho  existente  dentro  do  tópico  estudado 

(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).
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Os  estudos  secundários  contribuem  ao  situar  o  pesquisador  em  relação  às  diferentes 

abordagens do tema de pesquisa, permitem a análise dos resultados anteriores, técnicas, ideias e 

modos de explorar os temas em questão, bem como a sua relevância em relação às questões de 

interesse, e uma síntese e sumarização destas informações. Revisões sistemáticas podem auxiliar no 

planejamento de uma nova pesquisa, evitando erros e duplicidade de esforços, e orientar o próprio 

processo de pesquisa (BIOLCHINI et al., 2005).

A contribuição acadêmica para a sociedade de pesquisa se justifica na dificuldade exposta 

pelos pesquisadores em engenharia de software em avaliar as melhorias alcançadas com o uso de 

uma determinada ferramenta, processo ou técnica, pela falta de evidências empíricas (GOULÃO; 

BRITO;  ABREU,  2007).  A  condução  de  revisões  sistemáticas  tende  a  beneficiar  tanto  a 

comunidade acadêmica em ES, pela caracterização experimental de diversas tecnologias em uso; 

quanto a indústria de software, através dos resultados obtidos nos experimentos para apoio a tomada 

de decisão na adoção ou aquisição de uma determinada tecnologia (MAFRA; TRAVASSOS, 2006).

Segundo Goulão,  Brito  e  Abreu (2007),  justificativas  comuns  para  a  não  realização  de 

estudos  empíricos  envolvem  custos  excessivos,  inutilidade  e  a  dificuldade  na  condução  dos 

experimentos.  Tanto  a  indústria  quanto  a  academia  devem encorajar  a  engenharia  de  software 

baseada  em  evidências,  fornecendo  evidências  sobre  a  viabilidade  e  a  utilidade  da  pesquisa 

empírica, demonstrando que o resultado da mesma pode contribuir na redução dos custos ao apontar 

soluções melhores e mais rentáveis.

Contudo, a revisão sistemática em engenharia de software não é uma tarefa trivial, e requer a 

execução de uma série de atividades discretas segundo diretrizes estabelecidas a fim de garantir seu 

rigor  científico  (KITCHENHAM;  CHARTERS,  2007).  Uma  abordagem  automatizada  pode 

contribuir com este processo fornecendo suporte íntegro ao método (HERNANDES et al., 2010) e 

reduzindo  o  esforço  necessário  para  as  tarefas  mais  exaustivas  (BIOLCHINI  et  al.,  2005) 

(ZAMBONI et al., 2010).

A  contribuição  do  método  para  a  comunidade  é  evidenciada  também  por  pesquisas 

empíricas como a de Silva et al. (2011), que analisa a qualidade, abrangência de tópicos e impacto 

potencial  das  revisões  sistemáticas  publicadas  na  área  de  engenharia  de  software.  Este  estudo 

terciário identificou 53 revisões em ES entre 2004 e junho de 2008 (4,5 anos) e outras 67 entre 

julho de 2008 e dezembro de 2009 (1,5 anos), caracterizando um crescimento recente na publicação 
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de revisões sistemáticas. O estudo demonstrou uma tendência à distribuição geográfica dos estudos 

conforme diferentes organizações em diversas partes do mundo adotam revisões sistemáticas como 

método  de  pesquisa:  103  pesquisadores  de  17  países  e  46  organizações  participaram  das  53 

publicações originais contra 159 pesquisadores de 25 países e 55 organizações nos 1,5 anos que se 

seguiram. Evidenciou-se também o incremento na proporção de revisões que se comprometem com 

algum grau de avaliação de qualidade dos estudos primários identificados, embora sejam poucas as 

revisões que realizam uma avaliação completa da qualidade.

Por fim, o mérito científico para este projeto de mestrado é reforçado por trabalhos similares 

realizados por Santo (2012), Montebelo  et al. (2010) e Hernandes  et al.  (2010) com intuito  de 

desenvolver  apoio  ferramental  à  condução  do  processo  direcionado  a  engenharia  de  software. 

Embora  estes  projetos  representem  o  estado  atual  das  pesquisas  no  campo,  este  trabalho  de 

dissertação representa um avanço na proposta e avaliação de uma ferramenta de apoio ao método 

segundo os critérios propostos por especialistas para suporte a todas as fases e estágios do processo 

de  revisão  sistemática,  pela  automação  das  atividades  do  processo  não  contempladas  nas 

ferramentas atuais, e pela colaboração da comunidade de pesquisa.

Em  virtude  do  exposto,  este  trabalho  se  justifica  na  proposta  e  elaboração  de  uma 

abordagem  automatizada  de  apoio  ao  ciclo  completo  de  planejamento,  execução  e  análise  de 

resultados em revisões sistemáticas, a partir das orientações de especialistas em estudos empíricos 

em engenharia de software. De modo semelhante, a avaliação da abordagem proposta a fim de obter 

incremento na confiabilidade da aplicação deste método e na facilidade de execução do mesmo, 

amparando assim a qualidade dos estudos empíricos realizados e tornando-os mais adequados à 

obtenção de conhecimento científico através de evidências e minimizando as dificuldades expostas 

anteriormente.

1.2 OBJETIVOS

Esta seção formaliza os objetivos do trabalho, conforme descrito a seguir.

1.2.1 Objetivo Geral

1. Planejar, desenvolver e avaliar uma abordagem automatizada para apoio ao processo de 

revisão sistemática na área de engenharia de software.
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1.2.2 Objetivos Específicos

1. Planejar a abordagem automatizada, considerando o estado da arte na linha de estudo e 

ferramentas de suporte existentes;

2. Desenvolver as funcionalidades projetadas para a ferramenta de apoio ao processo de 

revisão  sistemática,  considerando  requisitos  e  estrutura  de  desenvolvimento  definida 

pelo objetivo específico acima; e

3. Avaliar a abordagem automatizada a partir de procedimentos que evidenciem métricas 

de  melhorias  obtidas  em  fatores  de  produtividade  e  confiabilidade  na  condução  do 

processo.

1.3 METODOLOGIA

Com objetivo  de  elucidar  os  métodos  adotados  no  desenvolvimento  deste  projeto,  este 

tópico  apresenta  inicialmente  a  metodologia  da  pesquisa  e,  posteriormente  os  procedimentos 

metodológicos.

1.3.1 Metodologia da Pesquisa

Para esta pesquisa será utilizado o método hipotético-dedutivo, que consiste na construção 

de  conjecturas  (hipóteses)  que  devem  ser  submetidas  a  testes,  os  mais  diversos  possíveis,  ao 

controle  mútuo  pela  discussão crítica  e  ao confronto com os  fatos,  para verificar  quais  são as 

hipóteses  que  persistem  como  válidas  resistindo  às  tentativas  de  falseamento  (LAKATOS; 

MARCONI, 1991).

Do ponto de vista de seus objetivos, este projeto é considerado uma pesquisa exploratória, 

visto que são definidas hipóteses com objetivo de delinear soluções para o problema de pesquisa, 

utilizando-se de um estudo bibliográfico para explorar o tema como um todo e fundamentar essas 

hipóteses (GIL, 1999). 

De acordo com Barros e Lehfeld (2000,  apud  VILAÇA, 2010), a pesquisa aplicada tem 

como objetivo contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema 

encontrado na realidade. Desta forma, esse trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, pois a 
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abordagem  que  se  pretende  desenvolver  sobre  revisões  sistemáticas  terá  utilidade  prática  na 

condução do processo com eficácia e eficiência por pesquisadores em engenharia de software.

1.3.2 Procedimentos Metodológicos

A fim de criar um embasamento sólido para a fundamentação teórica deste estudo, utiliza-se 

dos métodos de pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já 

publicado,  constituindo-se  basicamente  de  livros,  dissertações,  teses  e  artigos  de  periódicos  ou 

publicados em cadernos de resumo/anais de eventos (GIL, 1999). 

Também  estão  contemplados  dentre  os  objetivos  exploratórios  desta  pesquisa  estudos 

empíricos  para  obter  compreensão  a  respeito  do estado da  arte  no  que se  refere  a  abordagens 

automatizadas de apoio a RSLs. Estes estudos têm como objetivo ainda a definição de diretrizes 

para  elaboração  dos  componentes  propostos  para  uma  abordagem  automatizada  de  apoio  ao 

processo de revisão sistemática.

Por  fim,  emprega-se  a  pesquisa  experimental  sobre a  abordagem proposta  almejando-se 

evidencias  em fatores  de  produtividade  e  confiabilidade  na  condução  do  processo  de  revisões 

sistemáticas  da  literatura.  A  confiabilidade  do  processo  deve  ser  alcançada  com  a  execução 

sistemática  de  todas  as  fases  e  estágios  do  processo,  segundo  os  procedimentos  exigidos.  A 

produtividade  está  relacionada a  redução de esforço,  especialmente  em tempo de execução,  na 

condução da revisão.

A avaliação  das  evidências  será realizada  através  do paradigma  Goal,  Question,  Metric  

(GQM) proposto por Basili  et al. (1994) sobre um conjunto de métricas  objetivas e subjetivas. 

Através de procedimentos com variáveis e critérios preestabelecidos, informações a respeito dos 

fatores de produtividade e confiabilidade na utilização da abordagem serão coletados, classificados 

de forma qualitativa e quantitativa, sendo os primeiros analisados de forma indutiva e os últimos 

estatisticamente tabulados.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Este  trabalho  é  composto  por  seis  capítulos.  O  capítulo  1,  Introdução,  apresenta  e 

contextualiza o tema deste trabalho, detalhando a problematização e escopo, assim como a solução 
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proposta, os objetivos específicos a serem alcançados, limitações do trabalho e a metodologia de 

pesquisa e desenvolvimento.

O  capítulo  2  apresenta  a  Fundamentação  Teórica,  identificando  e  posicionando  a 

engenharia  de  software  empírica  como  campo  de  pesquisa  na  obtenção  de  conhecimento.  São 

apresentados ainda os métodos de pesquisa secundária em ESE, especialmente a revisão sistemática 

da literatura, que é decomposta nas diversas fases que compõe o processo.

O capítulo 3 apresenta o Estado da Arte sobre a utilização de abordagens automatizadas no 

apoio ao processo de condução de revisões sistemáticas em engenharia de software. Dois estudos de 

revisão distintos são apresentados com objetivo de identificar ferramentas de apoio disponíveis aos 

pesquisadores, sua avaliação, e os resultados publicados em fontes de pesquisa acadêmica.

O  Desenvolvimento,  apresentado no capítulo  4,  identifica  as  necessidades  de  suporte  e 

automatização do processo de condução de revisões sistemáticas, propõe uma abordagem de apoio 

que facilite e contribua com a qualidade na aplicação do método. Posteriormente são elicitados os 

requisitos,  descritos  o  projeto  e  a  implementação  da  ferramenta  computacional  que  atende  as 

funcionalidades propostas para a abordagem, e finalmente apresentado um demonstrativo de uso da 

mesma segundo a implementação realizada.

O capítulo 5, Avaliação, descreve o procedimento adotado na elaboração de uma avaliação 

sobre a abordagem e a ferramenta desenvolvidas, fundamentada nos aspectos de produtividade e 

confiabilidade do processo. São detalhadas ainda as hipóteses, métricas e resultados esperados com 

a avaliação. O capítulo apresenta ainda o questionário de avaliação e os procedimentos realizados 

para a obtenção das métricas, assim como uma discussão dos resultados obtidos.

Por fim, o capítulo 6, Conclusão, apresenta uma síntese do trabalho desenvolvido, relaciona 

os objetivos identificados inicialmente com os resultados alcançados até o momento e discute as 

perspectivas para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os principais conceitos teóricos necessários ao desenvolvimento do 

trabalho, a saber: o campo de estudos da engenharia de software empírica; as revisões sistemática 

de literatura  e sua aplicação em engenharia  de software; e  por fim,  outros métodos de estudos 

secundários.

2.1 ENGENHARIA DE SOFTWARE EMPÍRICA

Um estudo  empírico,  em um sentido  amplo,  é  um ato  ou  operação  com o objetivo  de 

descobrir  algo  desconhecido  ou  de  testar  uma  hipótese,  envolvendo  um pesquisador  coletando 

dados  e  realizando  análises  para  determinar  o  que  significam.  Isto  abrange  várias  formas  de 

pesquisa, incluindo todas as formas de experimentos, estudos qualitativos,  surveys e análises de 

documentos (BASILI, 1999).

O  método  empírico  é  caracterizado  pela  coleta  de  grande  quantidade  de  dados  por 

observação ou experimentação antes da realização de especulações quanto à sua importância. A 

pesquisa  empírica  se  faz  necessária  na  aquisição  de  conhecimento  científico  ao  ingressar  em 

campos de estudo até então inexplorados, e conforme se avança o conhecimento adquirido tende a 

tornar-se menos empírica e mais teórica, sendo a coleta de dados empíricos guiada em grande parte 

por uma pesquisa exploratória preliminar (BRIDGMAN; HOLTON, 2000).

O processo experimental é usado para explicar fenômenos em ciências maduras,  como a 

física,  química  ou  biologia.  Através  da  coleta  de  informações  mensuráveis  e  observáveis  as 

evidências  são  reunidas  para  a  aceitação  ou recusa  de  uma hipótese.  Sem essa  abordagem,  as 

conclusões  estão  sujeitas  a  um  viés  potencial  introduzido  pelo  pesquisador.  O  processo 

experimental  deve ser  amplo  e  claramente  documentado,  para facilitar  sua análise  e  replicação 

independente pelos pares (GOULÃO; BRITO; ABREU, 2007).

A  pesquisa  médica  vem  mudando  dramaticamente  como  resultado  da  adoção  de  um 

paradigma baseado em evidências,  o  que levou muitas  outros  campos  de  estudo que fornecem 

serviços  à  comunidade  a  investir  em  uma  abordagem  semelhante  (KITCHENHAM;  DYBA; 

JORGENSEN,  2004).  Muitos  destes  campos  possuem  metodologias  específicas  para  estudos 

experimentais, mas até recentemente, não era o caso da engenharia de software. No entanto, uma 
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consolidação da Engenharia de Software Baseada em Evidências (ESBE) tem conduzido a novos 

métodos  de  pesquisa  empírica  e  sistemática  (PETERSEN  et  al.,  2008)  (KITCHENHAM; 

CHARTERS, 2007). 

Diversos estudos experimentais  têm sido conduzidos no campo da ES nos últimos anos, 

acompanhados  por  uma crescente  melhoria  na metodologia.  No entanto,  na maioria  dos  casos, 

softwares são construídos com tecnologias nas quais não há evidências suficientes para confirmar 

suas  adequações,  limitações,  qualidades,  custos  e  riscos  inerentes  (BIOLCHINI  et  al.,  2005). 

Inovações  bem-sucedidas  em  campos  de  estudo  que,  como  a  engenharia  de  software,  tentam 

aproveitar  os avanços científicos  em benefício da sociedade,  sugerem a possibilidade  da ESBE 

como uma analogia à prática médica, fornecendo os meios através dos quais as melhores evidências 

de pesquisa possam ser integradas com experiência prática e os valores humanos na tomada de 

decisão  sobre  o  desenvolvimento  e  manutenção  de  software  (KITCHENHAM;  DYBA; 

JORGENSEN, 2004).

A  experimentação  tem  sido  utilizada  como  um mecanismo  para  adquirir  conhecimento 

através de uma abordagem científica com base na medição dos fenômenos em diferentes áreas da 

Engenharia de Software. Na verdade, a experimentação pode fornecer alguma indicação sobre como 

as tecnologias de software podem contribuir para a melhoria da qualidade. Assim, os resultados dos 

estudos realizados em diferentes cenários de desenvolvimento podem ser usados para compor um 

conjunto de critérios para apoiar o processo decisório em relação ao uso de tecnologias de software 

(BASILI, 2006).

“Um experimento é uma forma de estudo empírico onde o pesquisador tem controle sobre 
algumas  das  condições  em que  o  estudo ocorre  e  sobre  as  variáveis  independentes  em 
estudo; uma operação realizada sob condições controladas,  a fim de testar uma hipótese 
contra  a  observação.  Este  termo  inclui,  assim,  designs quasi-experimentais  e  pré-
experimentais” (BASILI, 1999).

Estes  estudos  empíricos,  que  objetivam  avaliar  diretamente  a  hipótese  formulada  pelo 

pesquisador, são denominados estudos primários (BIOLCHINI et al., 2007). A condução de estudos 

primários  contribui,  conforme  Travassos  et  al.  (2008),  para  o  incremento  do  conhecimento 

científico  através  do  refinamento  de  técnicas,  métodos  e  ferramentas,  e  da  geração  de  novas 

hipóteses.  Estudos primários  podem ser utilizados ainda para observar comportamentos,  revelar 

tendências, testar hipóteses e avaliar tecnologias de software, caracterizando-a em uso dentro de um 
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contexto específico. São exemplos de estudos primários, os experimentos, estudos de caso e surveys 

(WÖHLIN et al., 2000).

Com objetivo de identificar, avaliar e interpretar todos os estudos primários disponíveis e 

relevantes para uma questão de pesquisa, tema, ou fenômeno de interesse em particular realiza-se 

um  estudo  secundário.  Os  estudos  secundários  são  na  verdade,  complementares  aos  estudos 

primários no processo (TRAVASSOS et al., 2008). Entre os estudos secundários pode-se identificar 

as revisões de literatura informais e sistemáticas.

Tradicionalmente utilizadas na engenharia de software, as revisões informais de literatura 

são  caracterizadas  por  não  apresentarem  um  protocolo  de  pesquisa  estabelecido,  e 

consequentemente não são passíveis de repetição. Isto também impede que as revisões informais 

sejam auditáveis e geram uma dependência de seus revisores, aumentando consideravelmente o viés 

de seus resultados (MAFRA; TRAVASSOS, 2006). Na condução de revisões informais, a presença 

de variações entre estudos tende a significar uma fonte de ruído, ou seja, um fator negativo para o 

entendimento e julgamento (BIOLCHINI et al., 2005).

Por tratarem do enfoque específico desta pesquisa, as revisões sistemáticas são descritas em 

detalhes na seção 2.3 a seguir:

2.2 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Oriunda da área médica, a revisão sistemática tem ganhado força nos últimos anos junto à 

comunidade científica da computação pela capacidade de prover um estudo detalhado e abrangente 

sobre o assunto que está  sendo pesquisado (HERNANDES  et  al.,  2010).  A revisão sistemática 

consiste em um método específico que vai um passo além da revisão informal e tem por objetivo 

combinar  a  pesquisa  empírica  para  criar  generalizações,  que  permitem ao pesquisador  analisar 

criticamente os dados coletados, resolver conflitos detectados no material de estudo, e identificar 

questões para pesquisas futuras (BIOLCHINI et al., 2005).

A ciência da computação, e a engenharia de software em particular,  possui um histórico 

muito fraco na utilização de dados empíricos para apoiar o desenvolvimento de modelos e métodos, 

bem como na adoção de práticas de outras áreas de estudo (WHITLEY, 1997; GLASS et al., 2002). 

Este estado inicial motivou pesquisas em direção ao estudo de evidências, com maior enfoque para 
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novos métodos de pesquisa empírica, como a revisão sistemática (KITCHENHAM et al., 2004). O 

avanço desta tendência é motivado por diversas razões para realização de uma revisão sistemática 

(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007):

• Fornecer informações sobre os efeitos de algum fenômeno em toda uma vasta gama de 

configurações e métodos empíricos;

• Minimizar resultados tendenciosos através de um método de pesquisa bem definida;

• Identificar as lacunas em pesquisas atuais a fim de sugerir novas áreas de estudo;

• Fornecer um pano de fundo a fim de posicionar adequadamente novas pesquisas;

• Combinar  dados  usando técnicas  de  meta-análise,  para  aumentar  a  probabilidade  de 

detectar efeitos reais em estudos quantitativos.

Segundo Biolchini et al. (2007), a revisão sistemática representa um estudo secundário que 

depende  dos  resultados  de  estudos  primários  para  ser  concluído.  A  realização  de  revisões 

sistemáticas em engenharia de software consiste em uma ferramenta metodológica importante para 

aprimorar  a  validade  científica  das  afirmações  que  podem  ser  feitas  em  campo  e,  como 

consequência, o grau de confiabilidade dos métodos que são empregados para o desenvolvimento 

de tecnologias de software e apoio aos processos de software.

Na área de Engenharia de Software, a condução de RSL pode beneficiar:

• A comunidade acadêmica,  na caracterização experimental de diversas tecnologias em 

uso (MAFRA; TRAVASSOS, 2006);

• O campo da engenharia de software baseada em evidências, no exame de extensão de 

uma determinada evidência empírica em suporte ou contraponto a uma hipótese teórica, 

ou mesmo na geração de novas hipóteses  (PICKARD  et al., 1998)  (KITCHENHAM; 

CHARTERS, 2007);

• A indústria de software, na busca por uma introdução a uma área de pesquisa específica 

da engenharia de software (PETERSEN et al., 2008); e
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• A indústria de software, através dos resultados obtidos nos experimentos para apoio a 

tomada de decisão na adoção ou aquisição de uma determinada tecnologia (MAFRA; 

TRAVASSOS, 2006).

Kitchenham, Dyba e Jorgensen (2004) recomendam ainda aos pesquisadores que adotem 

tantas  abordagens baseadas  em evidências  quanto possível,  almejando revisões  sistemáticas  (ou 

resumos de tais revisões) como publicações práticas, e tratando as iniciativas de utilização da EBSE 

como um meio de aferir a viabilidade de futuras abordagens baseadas em evidências. 

As  revisões  sistemáticas  devem ser  realizadas  em conformidade  com uma estratégia  de 

busca pré-definida, que permita a completude da pesquisa planejada. Os pesquisadores que realizam 

a  revisão sistemática  devem identificar  e  relatar  estudos primários  que  suportam a  hipótese de 

pesquisa, bem como identificar e relatar quaisquer estudos que não a suportam (KITCHENHAM; 

CHARTERS, 2007). 

O  processo  de  revisão  sistemática  é  comumente  sintetizado  em  três  fases  principais, 

conforme ilustrado pela  Figura 1:  planejamento,  execução e análise  dos resultados  (PAI  et  al., 

2004) (KITCHENHAM, 2004) (BIOLCHINI et al., 2005). Ao longo da condução do processo, os 

artefatos  produzidos,  como  o  protocolo  da  revisão  e  o  conjunto  de  dados  extraídos,  são 

armazenados em uma estrutura de empacotamento (BIOLCHINI  et al., 2005), conforme ilustra a 

Figura 1. A documentação destes permite revisar posteriormente as decisões tomadas ao longo do 

processo, a repetição ou evolução da pesquisa realizada.

Figura 1. Processo de condução de revisão sistemática (adaptado de BIOLCHINI et al., 2005)
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2.2.1 Planejamento da Revisão

Durante a fase de planejamento os objetivos da pesquisa são listados e um protocolo de 

revisão é definido. Esse protocolo especifica a questão central da pesquisa e os métodos que serão 

utilizados para executar a revisão (BIOLCHINI et al., 2005). Segundo Kitchenham (2004), a fase de 

Planejamento  é  dividida  em cinco  estágios  principais:  (i)  identificação  da  necessidade  de  uma 

revisão, (ii) comissionamento da revisão; (iii) especificar as questões de pesquisa; (iv) desenvolver 

o protocolo da revisão; e (v) validar o protocolo da revisão.

2.2.1.1 Identificação da Necessidade de uma Revisão

Antes de empreender uma RSL é necessário confirmar a necessidade dos pesquisadores em 

resumir toda a informação existente sobre algum fenômeno de uma forma sistemática. Esta revisão 

pode ter como objetivo conclusões a respeito do referido fenômeno a partir de estudos primários ou 

como  uma  pesquisa  exploratória  para  outras  atividades  de  pesquisa  futuras  (KITCHENHAM; 

CHARTERS, 2007).

2.2.1.2 Comissionamento da Revisão

Em algumas  circunstâncias  revisões  sistemáticas  são comissionadas  e,  nesses  casos,  um 

documento de comissionamento precisa ser escrito. O documento de comissionamento pode ser 

usado para solicitar propostas a grupos de pesquisa que queiram realizar a revisão e pode agir como 

um documento guia para o grupo de assessoria (advisory group) da revisão ao assegurar que a 

mesma permanece focada e relevante ao contexto (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

Baker et al. (2010) sugere a adoção de técnicas, ferramentas e modelos da área de gerência 

de projetos para auxiliar na gestão do tempo e comunicação entre os pesquisadores, contribuindo 

para a eficácia do processo, e assegurando a conclusão dessas RSL.  Para o comissionamento da 

revisão, um plano de projeto contendo as estratégias de comunicação podem ser utilizadas para 

gerir a atuação do grupo de assessoria, assim como ferramentas para agendamento de reuniões e 

compartilhamento de arquivos na ação efetiva deste grupo.
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2.2.1.3 Especificar Questões de Pesquisa

Dentre as atividades mais importantes do planejamento da revisão, situa-se a especificação 

das questões de pesquisa que a revisão sistemática irá abordar (KITCHENHAM, 2004). O acrônimo 

PICO (population, intervention, comparison and outcomes) é frequentemente usado para identificar 

as  partes  críticas  de  uma  questão  de  pesquisa  bem  construída:  a  população  de  interesse,  a 

intervenção avaliada, a comparação entre as intervenções e os resultados obtidos (PAI et al., 2004).

Para revisões de intervenções  sociais,  há um componente adicional  a ser considerado: o 

contexto em que a intervenção é realizada, que identifica fatores que possam ter contribuído para 

seu sucesso ou fracasso. Neste caso, definir a questão de pesquisa envolve, portanto, não quatro, 

mas cinco componentes, denominado método PICOC1 (PETTICREW; ROBERTS, 2006):

• População:  pessoas  ou  papéis  afetados  pela  intervenção  (ex.  Pesquisadores  ou 

testadores), ou uma área ou grupo de aplicação (sistemas de TI, telecomunicações, etc.);

• Intervenção:  refere-se  à  metodologia,  ferramenta  ou  procedimento  que  aborda  um 

problema específico;

• Comparação:  método,  ferramenta  ou  procedimento  a  qual  a  intervenção  será 

comparada.  Muitas  vezes  é  referenciada  como  “controle”,  onde  a  intervenção  é 

comparada ao método convencional ou comumente aplicado.

• Resultados:  fatores  de importância  na intervenção que possam ser  utilizados  para a 

extração de dados e obtenção de evidências; e

• Contexto:  onde a comparação se realiza, quem faz parte do estudo e quais tarefas são 

executadas.

2.2.1.4 Desenvolver Protocolo da Revisão

Outro  estágio  importante  refere-se  à  produção  de  um  protocolo  (ou  plano)  da  revisão 

definindo os procedimentos básicos da revisão. Os componentes de um protocolo incluem todos os 

elementos da revisão e algumas informações de planejamento adicionais: (i)  background ou visão 

geral; (ii) questão de pesquisa; (iii) estratégia de pesquisa; (iv) critérios de seleção dos estudos; (v) 
1Exemplos de endereçamento do acrônimo PICOC para pesquisas empíricas em engenharia de software são encontradas 
no Apêndice E deste trabalho.
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procedimentos para seleção dos estudos; (vi) procedimentos de avaliação da qualidade dos estudos; 

(vii)  estratégias  para  extração  dos  dados;  (viii)  síntese  dos  dados  extraídos;  (ix)  estratégia  de 

disseminação; e (x) cronograma do projeto (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

Um modelo  de  protocolo  de  revisão  foi  desenvolvido  por  Biolchini  et  al.  (2005)  para 

facilitar o planejamento e a execução de RSL, baseado nos protocolos desenvolvidos para a área 

médica,  as  orientações  propostas  por  Kitchenham (2004)  e  o  exemplo  proposto  em Mendes  e 

Kitchenham (2004). Este modelo guia os pesquisadores em engenharia de software através de cada 

passo do processo de revisão sistemática, definindo claramente o conteúdo de cada componente. A 

gerência  de  projetos  também pode auxiliar  no  desenvolvimento  do  protocolo  com modelos  de 

atribuição de tarefas, cronogramas de projetos e gráficos de Gantt (BAKER et al., 2010).

2.2.1.5 Validar Protocolo da Revisão

O protocolo é um elemento crítico de qualquer revisão sistemática, e deve estar sujeito a um 

processo de avaliação independente. Para isto, um grupo de assessoramento pode ser convidado a 

rever  o  protocolo  (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).  Conforme mencionado  anteriormente, 

estratégias de comunicação, agendamento de reuniões e compartilhamento de arquivos podem ser 

utilizadas no relacionamento com este grupo (BAKER et al., 2010).

2.2.2 Execução da Revisão

Assim que o protocolo tenha sido validado, a revisão pode ser iniciada. No entanto, cada um 

dos estágios desta fase devem ser testadas previamente durante o desenvolvimento de seu protocolo 

de pesquisa (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007 ). A fase de execução envolve a identificação 

dos estudos primários, a seleção e a avaliação destes de acordo com os critérios estabelecidos no 

protocolo de revisão. Assim que os estudos primários foram selecionados, os dados de cada qual 

são extraídos e sintetizados. Enquanto cada uma dessas fases é executada seus resultados devem ser 

armazenados  pela  etapa  distinta  de  empacotamento.  Assim,  a  revisão  sistemática  é  conduzida 

gradativamente durante todo o processo (BIOLCHINI et al., 2005).
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2.2.2.1 Identificação da Pesquisa

Segundo Kitchenham e Charters (2007), o rigor do processo de pesquisa é um fator que 

define  as  revisões  sistemáticas,  e  para  alcançá-lo  é  necessária  a  realização  de  uma  série  de 

atividades  ao início da execução:  (i)  geração de uma estratégia  de busca;  (ii)  identificação dos 

vieses  das  publicações;  (iii)  gerenciamento  da  bibliografia  e  obtenção  de  artigos;  e  (iv) 

documentação da pesquisa.

Existem dois  pontos  importantes  a serem considerados na geração de uma estratégia  de 

busca: (i)  antes de executar a revisão sistemática é necessário garantir  que o planejamento está 

adequado através da validação do protocolo; e (ii) de forma semelhante, se problemas relacionados 

aos motores de busca na web forem encontrados durante a fase de execução, o protocolo da revisão 

sistemática deve ser reavaliado (BIOLCHINI et al., 2005). Para evitar estes problemas, Kitchenham 

(2004) sugere a adoção das seguintes estratégias de busca:

• Pesquisas preliminares:  identificam RSL publicadas e avaliam o volume de estudos 

potencialmente relevantes;

• Pesquisas experimentais: testam as várias combinações dos termos de busca a partir da 

questão de pesquisa;

• Verificação das pesquisas experimentais: comparação dos resultados contra uma lista 

de estudos primários já conhecidos; e

• Consultas com especialistas na área.

A identificação de vieses de publicação tem por objetivo reduzir ou eliminar distorções nos 

resultados da RSL, visto que resultados positivos são mais propensos a serem publicados do que os 

resultados negativos. As estratégias de busca identificadas acima podem ser utilizadas para resolver 

este problema, além de técnicas de análise estatística que podem ser utilizadas para identificar a 

significância dos vieses para a RSL em questão (KITCHENHAM, 2004).

Assim  que  os  resultados  das  buscas  forem  organizados,  ferramentas  de  gestão  de 

referências, como Reference Manager ou Endnote se farão úteis para o gerenciamento dos estudos 

primários obtidos e posteriormente selecionados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). A partir do 
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estado da arte  deste  trabalho  é  possível  identificar  diversas  ferramentas  que se encaixam nesta 

categoria. A incorporação de funcionalidades de uma ferramenta de gestão de referências parece 

essencial para uma abordagem automatizada de apoio ao ciclo completo de RS.

A  utilização  de  técnicas  semi-automatizadas  na  execução  de  algumas  das  tarefas  mais 

morosas  da revisão sistemática  garantem uma execução mais  ágil  e de forma mais  sistemática, 

conforme os dados são colhidos, filtrados e sumarizados (ANANIADOU et al., 2009). Deste modo, 

Ananiadou  et al.  (2009) aplicam ferramentas de mineração de texto para aperfeiçoar a coleta de 

estudo  através  de  técnicas  de  expansão  de  consulta  baseada  nos  termos  mais  importantes, 

semelhanças entre os termos, mas também ontologias e dicionários de sinônimos.

Por  fim,  a  documentação  da  pesquisa  almeja  uma  revisão  sistemática  da  literatura 

transparente e replicável na medida do possível. Para tal são necessários: (i) detalhes suficientes 

para  que  os  leitores  sejam capazes  de  avaliar  o  rigor  da  pesquisa;  (ii)  alterações  devidamente 

observadas e justificadas; e (iii) resultados da pesquisa não processados devem ser armazenados 

para possíveis análises futuras (KITCHENHAM, 2004).

2.2.2.2 Seleção dos Estudos Primários

Assim que os estudos primários tenham sido obtidos, é necessário avaliá-los quanto a sua 

relevância  em relação  a  pesquisa  realizada.  Os  critérios  de  inclusão  e  exclusão  destinam-se  a 

identificar quais estudos primários fornecem evidências diretas sobre a questão de pesquisa. A fim 

de reduzir a probabilidade de vieses, estes critérios devem ser definidos durante a elaboração do 

protocolo da pesquisa, mas podem ser refinados durante o processo (KITCHENHAM, 2004).

Para garantir  a  qualidade  da RSL realizada  é  necessário  que a  seleção dos  estudos seja 

conduzida por pelo menos dois pesquisadores e que os conflitos a respeito dos critérios de inclusão 

ou exclusão sejam resolvidos por um mediador ou através de uma reunião de consenso (SILVA et  

al.,  2011)  (BRERETON  et  al.,  2007).  Outro  modo  de  garantir  a  qualidade,  proposto  por 

Kitchenham (2004), envolve a aplicação da análise de concordância - kappa (COHEN, 1968; apud 

KITCHENHAM, 2004). Nestes casos, a incerteza sobre a classificação pelos critérios de inclusão e 

exclusão devem ser investigadas por uma análise de sensibilidade.

Um terceiro método é a realização de um teste de confiabilidade entre avaliadores (inter-

rater  reliability  test).  Para  tal,  um  revisor  secundário  deve  selecionar  aleatoriamente  uma 
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amostragem dos estudos obtidos, aplicando os critérios de inclusão e seleção dispostos no protocolo 

de  modo independente  do realizado pelo revisor  primário.  Os resultados  de seleção do revisor 

secundário são então comparados ao revisor primário, o qual não deve apresentar diferenças a fim 

de garantir a concordância (KHAN; NIAZI; AHMADD, 2011).

Segundo Ananiadou et al. (2009), as RSL são realizadas manualmente, e em virtude da vasta 

quantidade de estudos identificados, existe a necessidade dos revisores em conduzir a seleção dos 

estudos em um tempo muito mais curto do que os métodos atuais permitem. A fim de solucionar 

este problema, propõe o agrupamento (clustering) automatizado de estudos primários em temas que 

permitem ao revisor evidenciar as associações entre eles e a relevância com relação a múltiplos 

tópicos. Outra abordagem proposta por Felizardo  et al. (2009) faz uso combinado de técnicas de 

Visual  Text  Mining  (VTM)  para  auxiliar  na  seleção  dos  estudos,  oferecendo  sugestões 

automatizadas de indícios sobre quais artigos devem ser revistos, tanto para inclusão, quanto para 

exclusão de estudos.

Abordagens utilizando redes neurais foram estudada por Cohen et al. (2006) e Wallace et al.  

(2010),  com objetivo  de  determinar  se  a  classificação  automática  de  citações  pode  ser  útil  na 

redução do esforço durante a seleção de estudos. Para tal, avalia-se a frequência de termos contidos 

no  título  e  resumo  do  artigo,  extraindo  os  termos  estatisticamente  mais  significantes  para  um 

sistema classificador automatizado (COHEN et al., 2006). Os estudos apresentaram evidências de 

redução  significativa  no  esforço realizado  pelos  revisores,  sem sacrificar  o  rigor  científico  e  a 

qualidade das RSL realizadas.

2.2.2.3 Avaliação da Qualidade dos Estudos

Além dos critérios de inclusão e exclusão, considera-se fundamental avaliar a qualidade dos 

estudos  selecionados  para  ponderar  a  importância  destes  na  síntese  dos  dados,  orientar  a 

interpretação dos resultados e recomendações para pesquisas futuras. Para tais, listas de avaliação 

da  qualidade  devem  ser  desenvolvidas,  incluindo  questões  que  visam  evidenciar  os  vieses  e 

validade do estudo realizado (KITCHENHAM, 2004). Kitchenham e Charters (2007) citam ainda a 

existência de diversas listas de avaliação da qualidade para diferentes tipos de estudos empíricos, 

especialmente  entre  manuais  de orientação para RSL na área médica,  como o CRD Guidelines 

(KHAN  et  al.,  2001)  e  o  Cochrane  Reviewers’  Handbook (ALDERSON; GREEN;  HIGGINS, 

2004).
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Outro  exemplo  de  avaliação  da  qualidade  sobre  estudos  primários  específicos  para 

Engenharia de Software é proposto por Dybå e Dingsøyr (2008), composto por uma lista de onze 

critérios fundamentados nos princípios de boas práticas para a realização de pesquisa empírica em 

engenharia de software. A classificação de cada um dos onze critérios é realizada por um valor 

booleana (com valores 1 para verdadeiro ou 0 para falso) e, tomados em conjunto, estes critérios 

fornecem uma medida de confiança a respeito dos resultados de um estudo particular para a revisão 

sistemática.

2.2.2.4 Extração e Monitoramento dos Dados

O objetivo deste estágio é criar formas de extração de dados para registrar com precisão as 

informações dos estudos primários. Para reduzir a possibilidade de vieses, formulários de extração 

de dados (data extraction forms) devem ser definidos e testados no desenvolvimento do protocolo 

de pesquisa (seção 2.2.1.4). Na maioria  dos casos, um conjunto de valores numéricos deve ser 

extraído de cada estudo, permitindo sintetizar os resultados da pesquisa e são pré-requisito para a 

aplicação de meta-análise, ou seja, técnicas estatísticas que visam integrar os resultados dos estudos 

primários (KITCHENHAM, 2004).

Além de obter dados numéricos para responder as questões de pesquisa, a extração de dados 

deve fornecer informações padrões do estudo, incluindo: (i) nome do revisor; (ii) data de extração 

de  dados;  (iii)  título,  autores,  local  de  publicação  (periódico  ou  conferência),  detalhes  da 

publicação; e (iv) espaço para anotações adicionais (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

2.2.2.5 Síntese dos Dados

Os dados coletados são então normalizados de forma a tornar os resultados de diferentes 

estudos comparáveis, mesmo quando eles são apresentados de modos distintos, mas relacionados a 

conceitos  compatíveis.  Ao  selecionar  estudos  que  são  compatíveis  em  nível  de  qualidade,  e 

tomando rigoroso cuidado com os seus detalhes específicos, este procedimento metodológico pode 

produzir evidências, bem como revelar aspectos que os estudos originais não são individualmente 

capazes de elucidar. (BIOLCHINI et al., 2005).

A  síntese  dos  dados  envolve  reunir  e  sumarizar  os  resultados  dos  estudos  primários 

selecionados. Esta síntese pode ser descritiva, mas deve conter, sempre que possível, uma síntese 
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quantitativa complementar. A utilização de métodos estatísticos para se obter a síntese quantitativa 

é  denominado  meta-análise  (KITCHENHAM,  2004).  A  meta-análise  pode  revelar  resultados 

estatisticamente significativos, inclusive quando estudos pequenos obtêm resultados inconclusivos. 

Além disso,  quando resultados  conflitantes  surgem a partir  de diferentes  estudos individuais,  a 

meta-análise  pode conciliar  os  dados  em um resultado  sintético,  e  cada  estudo pode então  ser 

ponderado  e  comparado  com  ele,  auferindo  deste  modo  outras  conclusões  a  partir  dessas 

discrepâncias (BIOLCHINI et al., 2005).

A síntese deve iniciar com uma tabulação simples dos dados numéricos extraídos do estudo, 

utilizando-se de gráficos, como forest plots2 para representar os efeitos de cada estudo e fornecer 

um  resumo  visual  dos  dados.  O  próximo  passo  envolve  o  cálculo  das  médias  ponderadas, 

geralmente através de dois modelos estatísticos: o modelo de efeitos aleatórios ou o modelo de 

efeitos fixos (PAI, 2004). 

Ananiadou et al. (2009) sugere ainda a utilização de ferramentas de mineração de texto para 

incrementar a síntese dos dados, através da seleção de sentenças proeminentes, que forneçam um 

resumo informativo  dos estudos.  Estas sentenças  relevantes  são selecionadas  em cada estudo a 

partir da combinação de termos conhecidos como técnicas de classificação, aplicadas nas seções 

importantes, como introdução, visão geral (background), metodologia, resultados e conclusões.

2.2.3 Análise dos Resultados

Este  estágio  consiste  na  interpretação  dos  resultados,  discussão  de  temas  como  a 

aplicabilidade, e redação do estudo para publicação. Os revisores precisam discutir as limitações 

dos estudos primários incluídos em sua revisão, e em como a revisão foi conduzida em si. Uma 

discussão dessas limitações permitirá aos leitores julgar a força da evidência apresentada na revisão. 

A revisão sistemática normalmente termina com uma discussão sobre as implicações para a prática 

e necessidades de aprofundar a pesquisa. Se a evidência é forte  e inequívoca,  os revisores não 

devem recomendar outros estudos sobre a questão (PAI et al., 2004).

2Representação gráfica que ilustra a força relativa dos efeitos de um determinado tratamento ou intervenção em vários 
estudos primários abordados pela revisão sistemática (LALKHEN; MCCLUSKEY, 2008).
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2.2.3.1 Especificar Mecanismos de Disseminação

A disseminação refere-se à publicação dos resultados da revisão sistemática realizada, seja 

em nível acadêmico em periódicos ou conferências, ou em mecanismos mais adequados a estudos 

técnicos. Dada a importância de comunicar os resultados de uma revisão sistemática, recomenda-se 

o planejamento da estratégia de disseminação durante os estágios de comissionamento da revisão 

(seção 2.2.1.2)  ou de desenvolvimento  do protocolo de busca (2.2.1.4),  conforme proposto por 

Kitchenham (2004).

2.2.3.2 Formatar o Relatório Principal

Revisões sistemáticas são geralmente formatadas como: (i) um relatório técnico, seção ou 

apêndice em uma tese de doutorado; ou (ii) periódico ou artigo para conferência. No caso de artigos 

resumidos em periódicos e conferências, deve-se garantir que os leitores serão capazes de avaliar 

corretamente o rigor e a validade da pesquisa,  referenciando um relatório técnico que contenha 

todos os detalhes da revisão sistemática conduzida (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

2.2.3.3 Validar o Relatório

Mesmo quando a disseminação  do estudo se dá por  relatórios  técnicos,  recomenda-se a 

validação do mesmo por um grupo de assessoramento, um especialista ou um revisor secundário. 

Listas para avaliação de qualidade de estudos secundários, semelhantes àquelas mencionadas na 

seção 2.2.2.3, podem ser utilizadas como mecanismo para validação de um relatório de revisão 

sistemática (KITCHENHAM, 2004).

Existe  uma  diversidade  de  mecanismos  para  avaliar  as  evidências  obtidas  em  revisões 

sistemáticas,  e são particularmente relevantes na Engenharia de Software a abordagem GRADE 

(Grades  of  Recommendation  Assessment,  Development  and  Evaluation),  ou  as  homologações 

QUOROM (Quality of Reporting of Meta-analyses) e MOOSE (Meta-analysis of Observational  

Studies in Epidemiology) (DYBÅ E DINGSØYR, 2008).
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2.3 OUTROS MÉTODOS DE ESTUDOS SECUNDÁRIOS

Estudos  secundários  têm  por  objetivo  integrar  ou  sintetizar  evidências  relativas  a  uma 

questão de pesquisa específica. Além das revisões sistemáticas de literatura, complementam esta 

categoria  de  estudos  o  mapeamento  sistemático  e  as  revisões  terciárias  (KITCHENHAM  E 

CHARTERS, 2007).

2.3.1 Mapeamento Sistemático

O mapeamento sistemático é um método que fornece uma estrutura categorizada dos tipos 

de estudos primários que têm sido publicados em determinada área de pesquisa. Frequentemente 

fornece um resumo visual, ou mapa, de seus resultados, proporcionando uma visão geral de alta 

granularidade dos estudos, (PETERSEN et al., 2008).

O mapeamento sistemático em engenharia de software é especialmente recomendado para 

áreas de pesquisa em que há falta de estudos primários de qualidade e relevância. Se durante o 

exame inicial  de um domínio  para a  execução de revisão sistemática  descobre-se que há baixa 

probabilidade de encontrar evidências ou que o tema é muito amplo, um mapeamento sistemático 

pode ser um exercício mais apropriado (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

As principais  diferenças  entre  mapeamento  sistemático  e  revisão sistemática  citadas  por 

Kitchenham e Charters (2007) são:

• Estudos de mapeamento geralmente têm com frequência múltiplas questões de pesquisa 

e  geralmente  são mais  amplas,  não  considerando todos os  componente  do acrônimo 

PICO, na impossibilidade de realizar comparação entre as intervenções.

• Os termos de busca para mapeamento sistemático são menos focados e suscetíveis a 

retornar um número muito grande de estudos.

• O processo  de  extração  de  dados  (também chamado  de  estágio  de  classificação  ou 

categorização para mapeamentos sistemáticos) é muito mais amplo e objetiva classificar 

os estudos com detalhes suficientes para responder às questões de pesquisa, e identificar 

artigos para revisões posteriores sem muito esforço.
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• O estágio de análise de um mapeamento sistemático raramente inclui técnicas de análise 

aprofundada, como a meta-análise, apenas totais e resumos. Contudo, as representações 

gráficas  de  distribuição  dos  estudos  conforme  sua  classificação  podem  ser  um 

mecanismo de comunicação eficaz.

• A divulgação dos resultados de um mapeamento pode ser limitada,  à comunidade de 

pesquisadores e através de publicações acadêmicas, com o objetivo de indicar caminhos 

para futuras revisões sistemáticas.

A  definição  do  termo  mapeamento  sistemático  contempla  também  revisões  quasi-

sistemáticas (quasi systematic reviews), um termo proposto por Travassos et al. (2008) para atender 

estudos exploratórios de caracterização que não consideram todos os aspectos do acrônimo PICO 

em sua questão de pesquisa.

2.3.2 Estudos Terciários

Também chamadas revisões terciárias, consistem essencialmente de uma revisão sistemática 

de estudos secundários relacionados com a mesma questão de pesquisa. Pode ser executada em 

áreas de estudos em que o número de revisões sistemáticas já é significativa, a fim de responder 

questões mais amplas. Uma revisão terciária usa exatamente a mesma metodologia de uma revisão 

sistemática  da literatura.  É potencialmente  menos  exaustiva  do que uma revisão sistemática  de 

estudos  primários,  mas  depende  de  estudos  secundários  de  qualidade  para  garantir  sua 

confiabilidade (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

2.4 CONSIDERAÇÕES

A engenharia de software empírica fornece meios para obtenção de evidências através da 

observação e experimentação, que culminam na produção de conhecimento científico em campos 

de estudo pouco explorados (BRIDGMAN; HOLTON, 2000) (BASILI, 2006). As contribuições 

obtidas com a aplicação de métodos empíricos vêm crescendo ao longo dos últimos anos, embora 

frequentemente a tomada de decisões no processo de desenvolvimento de software é realizado sem 

evidências que as fundamentem (BIOLCHINI et al., 2005).

Entre os métodos empíricos  mais comuns situam-se os estudos primários (experimentos, 

casos de uso e surveys), que contribuem ao avaliar tecnologias de software dentro de um contexto 
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específico (WÖHLIN et al., 2000). A fim de avaliar e interpretar os resultados de todos os estudos 

primários em um determinado contexto é possível a realização de estudo complementares, também 

denominados estudos secundários (TRAVASSOS et al., 2008).

A  revisão  sistemática  de  literatura  é  o  método  de  estudo  secundário  mais  comumente 

aplicado na aquisição de evidências em engenharia de software, e seu processo é contemplado em 

três  fases  principais:  planejamento,  execução  e  análise  dos  resultados  (PAI  et  al.,  2004) 

(KITCHENHAM, 2004) (BIOLCHINI  et al., 2005), cada uma das quais contendo uma série de 

estágios e tarefas interativas a serem executadas. A condução deste processo é uma tarefa exaustiva, 

e que exige sua completude através diretrizes rígidas para se garantir a qualidade e confiabilidade 

do resultado.

Desta forma, torna-se desejável a utilização de ferramentas computacionais de suporte ao 

processo, que assegurem a qualidade e facilitem a aplicação do método (ZAMBONI et al., 2010). O 

capítulo  3  apresentada  o  estado  da  arte  das  ferramentas  de  suporte  ao  processo  de  revisão 

sistemática,  contemplando a avaliação destas e  identificação das lacunas  existentes  no apoio às 

fases e estágios do processo.
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3 ESTADO DA ARTE

Tendo  como  objetivo  a  proposta  de  uma  abordagem automatizada  de  apoio  à  revisões 

sistemáticas  de  literatura,  esta  seção  descreve  ferramentas  encontradas  através  de  pesquisas 

experimentais.  Deste  modo,  duas  revisões  distintas  foram realizadas:  a  primeira,  um estudo de 

caracterização para identificar  ferramentas  de apoio disponíveis a pesquisadores através de uma 

busca informal (ou assistemática) com um âmbito abrangente, sem considerar todos os parâmetros 

do método PICOC; a  segunda, realizada  de modo sistemático,  tem por enfoque a identificação 

destas abordagens em fontes de pesquisa acadêmicas reconhecidas. Ambas as revisões apresentam 

os métodos utilizados, a extração e análise de dados, além das conclusões obtidas.

3.1 REVISÃO INFORMAL: IDENTIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE 
APOIO A CONDUÇÃO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Considerando a dificuldade em encontrar indicações de softwares de apoio à condução de 

revisões sistemáticas na fundamentação teórica, optou-se pela realização de um estudo de revisão 

informal com objetivo de identificar as ferramentas de apoio disponíveis a pesquisadores.

3.1.1 Método

O processo de pesquisa iniciou-se com a construção de uma string de busca que sintetizasse 

os aspectos de população e intervenção do método PICO de modo suficientemente amplo para 

demonstrar o estado técnico das ferramentas atuais. A string  utilizada foi  software for systematic  

reviews.  Para  este  estudo  informal  não  foram  considerados  os  componentes  comparação  e 

resultados do método PICO.

A revisão foi realizada em websites e documentos disponíveis na internet e para obtê-los, 

optou-se  por  uma  única  ferramenta  de  busca  abrangente,  o  Google  Search 

(http://www.google.com),  que  retornou  aproximadamente  7.630.000  resultados.  A  seleção  dos 

estudos analisou os primeiros 200 (duzentos) resultados encontrados, considerando que o buscador 

prioriza  os  resultados  mais  relevantes.  Desta  forma,  alguns  estudos  isolados  podem  ter  sido 

desconsiderados  nesta  revisão  informal,  mas  espera-se  que  sejam  identificados  numa  revisão 

sistemática posterior.
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O  processo  de  seleção  foi  realizado  através  da  leitura  do  conteúdo  dos  web  sites  e 

documentos  identificados.  Utilizou-se como critério  de inclusão a descrição de um software de 

apoio  a  revisão  sistemática.  Websites contendo  hiperlinks para outros  websites de  conteúdo 

semelhante  foram também consultados,  utilizando a técnica  de amostragem em “bola de neve” 

(snowballing sample) para explorar novos documentos à medida que surgiam (GOODMAN, 1961). 

Foram excluídos somente os resultados de busca que não apresentaram descrição de um software ou 

de um hiperlink para tal.

Os resultados deste estudo informal forneceram parâmetros para fundamentar a abordagem 

proposta neste trabalho. Estes resultados são apresentados abaixo, conforme Quadro 1, através da 

tabulação  e  comparação  das  características  dos  softwares  identificados,  a  saber:  (i)  nome  do 

software; (ii) fases e estágios do processo apoiados pela ferramenta, conforme Kitchenham (2004); 

(iii) área ou campo de estudo a que se destina; (iv) sistemas operacionais ou interfaces requisitados; 

(iv) modalidade comercial, distinguindo formas de aquisição; e (v) referências, indicando em quais 

documentos ou websites o software foi localizado (detalhado no Apêndice A).

Quadro 1. Softwares identificados na Revisão Informal

Ferramenta Fases/Estágios Área Interface Modalidade Referência*

EPPI-Reviewer ciclo completo ciências sociais web pago, gratuito 
por 30 dias

[1], [3], [10]

TrialStat's SRS ciclo completo médica web pago [1], [11]

JabRef seleção dos 
estudos primários

não definida desktop open-source 
(GNU)

[1]

DistillerSR extração e 
monitoramento de 
dados

não definida web pago, 
demonstração 
gratuita

[2], [4], [10]

JBI SUMARI ciclo completo médica desktop 
(Windows e 
Mac OS)

gratuito [5], [10]

Abacus International 
Systematic Review 
Software

ciclo completo médica não 
especificado

proprietário [6]

Comprehensive Meta-
Analysis

síntese dos 
dados**

médica / 
farmacêutica

desktop 
(Windows)

free trial [7], [14]

Meta-Stat síntese dos 
dados**

não definida desktop (DOS) gratuito [7], [14]

Stata síntese dos 
dados**

não definida desktop 
(Windows)

pago [7], [14]
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Ferramenta Fases/Estágios Área Interface Modalidade Referência*

RevMan (Cochrane 
Collaboration)

ciclo completo não definida desktop gratuito [7], [8], [10], 
[12], [14]

SAS Tools extração e 
monitoramento de 
dados, síntese dos 
dados**

não definida desktop 
(Windows e 
Linux)

pago [7]

BMJ Review síntese dos 
dados**

médica não 
especificado

não especificado [7]

Meta-Analyst by Joseph 
Lau

síntese dos 
dados**

não definida desktop (DOS) gratuito [7], [14]

Meta-Test by Joseph 
Lau

síntese dos 
dados**

não definida desktop (DOS) gratuito [7]

Meta-DiSc síntese dos 
dados**

médica desktop 
(Windows)

freeware [7]

dr-ROC Software síntese dos dados médica desktop 
(Windows)

pago [7]

MIX síntese dos 
dados**

médica sobre outro 
software 
(Excel)

pago [7], [14]

CCOHTA Reference 
Manager

seleção dos 
estudos primários

médica não 
especificado

proprietário [9]

JBI Tap (thematic 
analysis software)

síntese dos dados não definida web gratuito [10]

EndNote seleção dos 
estudos primários

não definida desktop 
(Windows e 
Mac OS) e web

pago [10], [13]

Mendeley seleção dos 
estudos primários

diversas web gratuito [10]

Zotero seleção dos 
estudos primários

não definida sobre outro 
software 
(navegador) e 
web

gratuito [10]

Papers seleção dos 
estudos primários

acadêmica desktop (Mac 
OS)

pago [10]

PRISMA Flow Diagram 
Generator

síntese dos dados não definida web gratuito [10]

Reference Manager seleção dos 
estudos primários

diversas desktop 
(Windows)

pago [13]

ProCite seleção dos 
estudos primários

não definida desktop 
(Windows)

pago [13]

Effect Size Calculators síntese dos 
dados**

não definida não 
especificado

não especificado [14]

ClinTools síntese dos 
dados**

diversas desktop 
(Windows)

pago [14]
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Ferramenta Fases/Estágios Área Interface Modalidade Referência*

The Meta-Analysis 
Calculator

síntese dos 
dados**

não definida web gratuito [14]

Metafor-project síntese dos 
dados**

não definida desktop 
(Windows, 
Mac OS e 
Linux)

gratuito [14]

Calculation of fixed and 
random effects in R

síntese dos dados* não definida código-fonte gratuito [14]

Macros in SPSS síntese dos 
dados**

não definida sobre outro 
software 
(SPSS, SAS e 
Stata)

gratuito [14]

* Referenciados no Apêndice A – Websites e Documentos incluídos na Revisão Informal
** Tratam especificamente de síntese através de meta-análise

3.1.2 Análise dos Dados

É possível  verificar,  através  da  extração  dos  dados,  32  diferentes  softwares  de  apoio  a 

revisões sistemáticas disponíveis, que atendem uma série de estágios diferentes do processo, em 

diversos campos de atuação e disponíveis de formas distintas, conforme descrito na Tabela 1. Os 

dados  foram coletados  a  partir  dos  Websites com descrição  das  ferramentas  e  não  a  partir  da 

execução das mesmas. Posteriormente, as ferramentas identificadas como de ciclo completo foram 

executadas comparativamente, como demonstra a seção 3.1.3.

A maioria dos softwares identificados atua na Execução da Revisão, distribuídos entre a 

síntese dos dados (cerca de 53,12%); e seleção de estudos primários (25%). Dentre os softwares que 

atendem ao estágio de síntese dos dados, notou-se que grande parte o faz exclusivamente através de 

meta-análise.  Somente  cinco  dos  softwares  identificados  (cerca  de  15%) foram descritos  como 

apoio ao ciclo completo, abrangendo as três fases do processo descrito por Kitchenham (2004).
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Tabela 1. Contexto das Ferramentas

Contexto (Fase / Estágio) Referências
2. Execução da Revisão

2.1. Identificação da pesquisa 0

2.2. Seleção dos estudos primários 8 (25%)

2.3. Extração e monitoramento dos dados 2 (6,25%)

2.4. Avaliação da qualidade dos estudos 0

2.5. Síntese dos dados 17 (53,12%)*

Ciclo Completo 5 (15,63%)

Total 32
* 15 (46,87%) destas ferramentas tratam especificamente de síntese através de meta-análise

Área de Estudo

Como mostrado na Tabela 2, percebe-se que metade das ferramentas não explicita uma área 

de afinidade.  Dentre aquelas  que o mencionam,  são mais  representativas:  a medicina  (cerca de 

28%), diversas áreas enumeradas (12,5%) e uma única referência a ciências sociais. Nenhuma das 

ferramentas  identificadas  neste  estudo  apresentou  técnicas  ou  configurações  específicas  para  o 

suporte a revisões sistemática na área da engenharia de software, conforme objetivo deste trabalho.

Tabela 2. Áreas atendidas pelo Software

Áreas Referências
Não-definida 18 (56,25%)

Médica 9 (28,13%)

Diversas 4 (12,5%)

Ciências Sociais 1 (3,13%)

Total 32

Interfaces ou Sistemas Operacionais

Diante da variedade de interfaces nas quais os softwares são executados, destacam-se, de 

acordo  com a  Tabela  3,  aqueles  destinados  a  ambientes  desktop (mais  de  68%) sobre  aqueles 

executados  através  da  internet  (aproximadamente  23%).  Dentre  os  sistemas  operacionais  mais 

frequentes,  identificou-se  o  Microsoft  Windows  (cerca  de  28%  dos  resultados),  Mac  OS 

(aproximadamente 12%), MS-DOS e Linux (pouco mais de 7 e 5 por cento, respectivamente).
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Tabela 3. Interfaces e Sistemas Operacionais

Interface e/ou Sistema Operacional* Referências
Desktop (Windows) 11 (28,21%)

Web 9 (23,08%)

Desktop (Mac Os) 4 (10,26%)

Não especificado 4 (10,26%)

Desktop (MS-DOS) 3 (7,69%)

Sobre outro Software (Plugin) 3 (7,69%)

Desktop (Linux) 2 (5,13%)

Desktop (não especificado) 2 (5,13%)

Código-Fonte 1 (2,56%)

Total 39
* Alguns softwares apresentaram suporte a mais de uma interface ou sistema operacional

Modalidade Comercial

Os softwares identificados com este estudo dividem-se em gratuitos (44,12%), comerciais 

(também 44,12%), softwares proprietários (5,88%), e não-especificados, ou sejam, softwares que 

não apresentam uma modalidade comercial definida (5,88%), como demonstrado na Tabela 4.

Considera-se softwares comerciais aqueles distribuídos mediante a um acordo comercial de 

compra  e  venda  ou  locação;  enquanto  software  proprietários  são  utilizados  por  empresas  que 

comercializam o serviço relacionado a revisões sistemáticas. Os softwares gratuitos dividem-se nos 

que possuem licença de uso livre e nos que distribuem o código-fonte. Por fim, são considerados 

entre os não-especificados softwares que não apresentam informações de modalidade comercial.

Tabela 4. Modalidade Comercial

Modalidade* Referências
Gratuito 15 (44,12%)

Pago 15 (44,12%)

Não-especificado 2 (5,88%)

Proprietário 2 (5,88%)

Total 34
* Alguns softwares apresentaram mais de uma modalidade comercial de uso
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Objetivando encontrar  uma ferramenta  alinhada  à  abordagem proposta,  selecionou-se  os 

softwares  identificados  com atendimento  ao  ciclo  completo  de  revisões  sistemáticas  para  uma 

análise  comparativa,  a  saber:  Abacus  International  Systematic  Review  Software,  JBI-CReMS, 

EPPI-Reviewer,  RevMan e TrialStat's  SRS. Nota-se inicialmente a ausência de uma ferramenta 

específica para a área de engenharia de software, conforme a proposta deste estudo.

No entanto,  durante o estudo bibliográfico presente nesta dissertação foram identificadas 

quatro abordagens distintas direcionadas a área de engenharia de software: a SLR-Tool, proposta 

por  Fernández-Sáez  et  al. (2010,  apud SANTO,  2012);  a  ferramenta  SRAT,  idealizada  por 

Montebelo et al. (2010); StArt (HERNANDES et al., 2010) e SSPLAN (SANTO, 2012), nenhuma 

das quais identificadas nesta revisão informal. Percebeu-se nestas ferramentas aspectos desejáveis à 

solução  do  problema  exposto  neste  estudo,  tornando  passível  sua  comparação  com os  demais 

softwares selecionados.

3.1.3 Discussão

O objetivo deste estudo prevê a avaliação de ferramentas de apoio ao processo de condução 

de RSL segundo os critérios propostos no problema de pesquisa desta dissertação: (i) suporte a 

todas as fases e estágios do processo de revisão sistemática, conforme proposto por Kitchenham 

(2004); (ii) automatização da coleta dos estudos a partir de fontes de pesquisa digitais, seja por 

importação dos dados ou interfaces de integração; (iii) participação de diversos pesquisadores nas 

tarefas de condução do processo da revisão; e (iv) disponibilidade da ferramenta para a comunidade 

de pesquisadores.

Desta forma, a fim de encontrar uma abordagem que contemple os fatores descritos acima 

ou  obter  parâmetros  para  o  desenvolvimento  desta,  realizou-se  uma  análise  comparativa  das 

ferramentas  selecionadas  que atendem ao ciclo completo  de revisões sistemáticas:  JBI-CReMS, 

EPPI-Reviewer e RevMan. Incluiu-se as ferramentas StArt e SLR-Tool, que atendem também o 

ciclo completo de revisões sistemáticas, além da SSPLAN, que embora atenda em sua etapa atual 

de desenvolvimento somente a fase de planejamento da revisão, integra um ambiente de apoio a 

experimentação  em  ES.  As  ferramentas  Abacus  International  Systematic  Review  Software, 

TrialStat's SRS e SRAT não puderam ser analisadas por não possuírem uma forma de acesso para 

avaliação.
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Comprehensive Review Management System (JBI-CReMS)

Desenvolvido  pelo  The Joanna Briggs  Institute  (JBI),  o  CReMS,  ilustrado na  Figura  2, 

integra um pacote de ferramentas de auxílio a pesquisadores na área da saúde na condução completa 

de revisões sistemáticas que seguem a abordagem padrão da Cochrane Collaboration. Este pacote, o 

JBI SUMARI, inclui ainda ferramentas para avaliação qualitativa, meta-análises, análise de custos e 

síntese de revisões sistemáticas.  É possível  adquirir  a ferramenta gratuitamente no  website  The 

Joanna Briggs Institute3 junto aos outros módulos do JBI SUMARI.

Figura 2. Interface do JBI-CReMS

Apesar  de  executar  sobre  os  sistemas  operacionais  Windows  e  Mac  OS,  o  software  é 

vinculado a um servidor de dados  web  e as revisões sistemáticas conduzidas por ele podem ser 

acessadas  somente  por  usuários  cadastrados.  Para  conduzir  uma  revisão,  a  ferramenta  exige  o 

cadastro de um revisor primário e um secundário, permitindo assim a revisão por pares. Permite 

ainda a importação de estudos através de arquivos no formato EndNote (um software para gestão de 

referências comercial produzido pela Thomson Reuters) mas não possui integração com bases de 

dados digitais.

EPPI-Reviewer

O único  dos  softwares  identificados  desenvolvido  em  ambiente  web,  o  EPPI-Reviewer 

(Figura 3) tem como objetivo permitir aos pesquisadores gerenciar o ciclo completo do processo de 
3 http://www.jbiconnect.org/tools/services/install.htm
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revisões sistemáticas. Foi desenvolvido pelo Evidence for Policy and Practice Information and Co-

ordinating  Centre  (EPPI-Centre)  e  possui  uma  distribuição  comercial,  embora  uma  versão  de 

avaliação possa ser utilizada gratuitamente por 30 dias.

Figura 3. Interface do EPPI-Reviewer

Embora almeje o ciclo completo de uma revisão sistemática, não foi possível identificar no 

software uma interface de cadastro e manutenção do protocolo de busca, e a descrição dos critérios 

de seleção dos estudos. Tampouco foi possível cadastrar um segundo revisor ou moderador para o 

processo.  O software  permite  a  importação  de  referências  a  partir  dos  formatos  RIS,  PubMed, 

RefWorks, ERIC CSA e psycINFO, além de possuir um mecanismo de busca e coleta de estudos 

diretamente sobre a base de dados do PubMed. Percebe-se, desta maneira, um enfoque bastante 

direcionado às ciências sociais e médicas, com pouco suporte a aplicação em outros campos.

RevMan

O  Review  Manager  da  Cochrane  Collaboration  está  em  sua  versão  5.1  e  é  uma  das 

ferramentas  mais  citadas  em nosso estudo preliminar,  tendo sido apontado em cinco diferentes 

referências de websites, conforme Quadro 1. O software, ilustrado na Figura 4, tem por objetivo 

atender todas as fases do processo de revisão sistemática, através da criação de protocolos, gestão 

das referências, meta-análise e apresentação gráfica dos resultados.
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Figura 4. Interface do RevMan 5.1

A ferramenta  possui  um mecanismo  para  importação  de  referências,  a  partir  de  quatro 

formatos suportados: (i) RIS - utilizado por outros softwares de gestão de referências; (ii) arquivos 

do  PubMed utilizando  o  formato  MEDLINE;  (iii)  formato  RevMan,  das  versões  anteriores  do 

software; e (iv) formato Vancouver, somente para artigos de journals. Embora não seja específico a 

uma área de estudo, nota-se que o RevMan possui suporte mais adequado a estudos dentro da área 

da saúde, especialmente do PubMed e Vancouver System.

Apesar de permitir a inclusão de diversos participantes nos estudos, o software não possui 

uma interface que favoreça à moderação ou acompanhamento do processo por um segundo revisor. 

O  software  está  disponível  a  comunidade  acadêmica  e  aos  pesquisadores  em geral  através  de 

download gratuito do instalador no website da Cochrane Collaboration4.

SLR-Tool - A Tool for Performing Systematic Literature Reviews

A SLR-Tool, ferramenta proposta por Fernández-Sáez et al. (2010, apud SANTO, 2012) foi 

também  desenvolvida  para  suportar  a  condução  de  RSLs  no  armazenamento  de  informações 

referentes às fases de planejamento, execução e análise dos resultados do processo propostos por 

Kitchenham  e  Charters  (2007).  Além  de  automatizar  o  processo  de  condução  de  revisões 

sistemáticas,  incorpora de técnicas  de  text  mining  para refinar  a  busca através  dos documentos 

obtidos, a definição de esquemas de classificação para geração de gráficos e tabelas, a capacidade 

de exportar tabelas e gráficos em planilhas eletrônicas,  e de exportar os metadados dos estudos 

encontrados como referências do tipo EndNote, BibTeX ou RIS. 

4 http://ims.cochrane.org/revman/download
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Apesar disto, a ferramenta ilustrada na Figura 5, não dispõe de uma funcionalidade para 

aquisição automatizada dos estudos, seja através de uma integração com bases de pesquisa digitais 

ou  importação  de  arquivos.  O  software  foi  desenvolvido  pelo  grupo  Alarcos,  que  pesquisa  a 

qualidade  em  sistemas  de  informação  na  Universidade  de  Castilla  –  La  Mancha  e  pode  ser 

adquirido através de seu website5.

Figura 5. Interface do SLR-Tool

SSPLAN

A fim de orientar os pesquisadores no Processo de Condução de Revisões Sistemáticas da 

Literatura  (PCRSL),  principalmente  aqueles  com  pouca  experiência,  Santo  (2012)  propôs  um 

conjunto  de  serviços  de  apoio  às  fases  de  planejamento  e  empacotamento  do  processo,  como 

descritas por Biolchini et al. (2005). Nesta proposta, uma ferramenta denominada Secondary Study 

Planner (SSPlan), ilustrada na Figura 6, foi desenvolvida de forma integrada ao ambiente de apoio 

à experimentação eSEE (experimental Software Engineering Environment), mantido pelo grupo de 

ESE  do  Instituto  Alberto  Luiz  Coimbra  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  em  Engenharia  da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ).

5 http://alarcosj.esi.uclm.es/SLRTool/
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Figura 6. Interface para estruturação da questão de pesquisa no SSPLAN

A  ferramenta  atua  na  fase  de  planejamento  da  revisão,  possibilitando  a  condução  do 

processo de forma mais transparente, e permitindo geração e armazenamento de um documento de 

protocolo do estudo. Junto a ferramenta, desenvolveu-se também um guia de apoio ao processo e, 

com o intuito de verificar a contribuição obtida, uma avaliação com pesquisadores em engenharia 

de software obteve indícios de facilidade de uso e eficiência da ferramenta no planejamento de 

RSL,  embora  verificou-se  que  esta  necessita  de  evoluções  para  atender  satisfatoriamente  as 

necessidades de pesquisadores (SANTO, 2012). 

O apoio oferecido pela SSPlan restringe-se ao preenchimento do protocolo, disponibilizando 

ao  fim do processo,  o  documento  gerado  e  um artefato  de  configuração  contendo  as  decisões 

tomadas  ao  longo  do  planejamento.  Conjuntamente  ao  preenchimento  do  protocolo,  são 

disponibilizadas  funcionalidades  para:  (i)  atribuição  de  tarefas  a  partir  de  uma metodologia  de 

pesquisa selecionada, (ii) gestão de estudos comparativos, através de um método de importação de 

arquivos BibTeX, (iii) estruturação da questão de pesquisa e, (iv) elaboração da string de busca. A 

ferramenta permite aos pesquisadores envolvidos acesso às informações relacionadas ao processo e 

aos artefatos gerados no planejamento da revisão.

StArt

Citada  na fundamentação teórica  desta  dissertação,  a  ferramenta  StArt  (State  of  the  Art  

through Systematic  Review)  foi  desenvolvida  com objetivo  de contemplar  o  ciclo  completo  de 

revisão  sistemática,  fornecendo suporte  a  criação  de  um protocolo  de  busca,  aos  critérios  para 

inclusão  ou exclusão  dos  estudos  selecionados,  métodos  para  sumarização  dos  resultados,  bem 
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como à geração de relatórios que apoiem a caracterização do estado da arte do tópico pesquisado. 

Além das funcionalidades mencionadas, a StArt, ilustrada na Figura 7, permite ao usuário importar 

por  meio  de  arquivo  BibTeX  (um  formato  de  arquivo  para  referências)  os  estudos  primários 

identificados em algumas das bases de busca (HERNANDES et al., 2010). Afora esta importação, a 

ferramenta não possui um módulo de interação automatizada com as bases de buscas.

Figura 7. Interface do StArt

A  ferramenta  foi  desenvolvida  para  auxiliar  pesquisadores  com  enfoque  na  área  de 

engenharia de software, bastante adequada ao estudo realizado neste trabalho. Apesar disto, o StArt 

não possui um suporte adequado a vários revisores, exigindo que o pesquisador busque uma outra 

forma  de  compartilhar  os  artefatos  da  revisão.  É  possível  obter  a  ferramenta  gratuitamente  no 

website do Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software (LAPES) da UFSCar6.

3.1.4 Conclusão

Através  desta  revisão  informal  foi  possível  identificar  softwares  utilizados  no suporte  à 

condução de RSL em diversas de suas atividades discretas. Foram selecionados por esta revisão 

informal softwares que oferecessem suporte a todas as fases e estágios do processo, a saber: JBI-

CReMS, EPPI-Reviewer, RevMan. Estes foram analisados em conjunto com as ferramentas SLR-

Tools, StArt e SSPLAN, identificadas durante o estudo bibliográfico, e comparados a abordagem 

proposta nesta dissertação. As ferramentas Abacus International SRS, TrialStat's SRS, SRAT não 

puderam ser avaliadas pela não disponibilidade do software ao pesquisador.

6http://lapes.dc.ufscar.br/ferramentas/start-tool
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Acerca  das  ferramentas  identificadas,  buscou-se  evidenciar  os  seguintes  critérios  de 

avaliação,  conforme exposto na Tabela 5: (i)  o suporte a todas as fases e estágios do processo 

descrito por Kitchenham (2004); (ii) a redução de esforço na automatização de buscas, proposta por 

Biolchini et al. (2007); (iii) a participação de diversos pesquisadores (revisores e moderadores) na 

condução do processo, como sugerido por Shull et al. (2004); e (vi) a disponibilidade da ferramenta 

à comunidade de pesquisa, também alinhado ao descrito por Shull et al. (2004).

Tabela 5. Avaliação das Abordagens de Apoio ao PCRSL

Abordagens Suporte às fases 
do processo

Automatização 
de buscas

Participação de 
diversos pesquisadores

Disponibilidade aos 
pesquisadores

JBI-CReMS AP AP AT AT

EPPI-Reviewer AP AT AP AP

RevMan AT AP AP AT

SLR-Tool AT NA AT AT

SSPLAN AP NA AT AP

StArt AT AP AP AT

Abordagem Proposta AT AT AT AT

* as ferramentas Abacus International SRS, TrialStat's SRS, SRAT não puderam ser avaliadas

Cada um dos itens foi pontuado com a seguinte classificação: (i) AT – atende totalmente, 

classificação obtida quando o critério foi evidenciado claramente; (ii) AP – atende parcialmente, 

quando a ferramenta apresenta indícios de atendimento do critério, porém de forma diferente ao 

descrito  pelos  autores;  e  NA  –  não  atende,  em  que  o  critério  proposto  não  é  suportado  na 

ferramenta.

A classificação AP – atende parcialmente possui o seguinte significado para cada um dos 

critérios  expostos:  (i)  um suporte a algumas fases e estágios do processo somente;  (ii)  existem 

funcionalidades para importação de estudos mas não há integração com bases de dados digitais; (iii) 

o compartilhamento dos dados da pesquisa, porém sem a atribuição de tarefas ou papéis específicos 

para cada usuário; e (iv) disponibilidade restrita da ferramenta, com limitações de funcionalidades 

ou tempo de uso.

De acordo com esta avaliação, somente três dentre as ferramentas citadas realmente atendem 

a todas fases e estágios propostos por Kitchenham (2004) para a condução de revisões sistemáticas, 

sendo duas direcionadas à área médica. Todas as ferramentas possuem algum grau de facilidade a 
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inclusão  de  estudos,  através  da  importação  de  estudos,  mas  somente  uma  destas  possui  um 

mecanismo de buscas automatizado a partir de uma fonte de publicações médicas. 

A disponibilidade aos pesquisadores foi muitas vezes evidenciada através de um instalador 

obtido gratuitamente, e uma única ferramenta apresentou também uma interface web. Três dentre as 

ferramentas não foram possíveis de serem adquiridas em caráter de teste, impedindo inclusive a 

avaliação destas através dos critérios propostos. Nota-se, dentre as ferramentas direcionadas a área 

de engenharia de software um suporte escasso a automatização das buscas e outras tarefas mais 

exaustivas do processo, como a classificação dos estudos e análise de qualidade dos mesmos.

Este estudo assistemático obteve sucesso em identificar ferramentas de suporte ao processo 

de revisão sistemática, mesmo que nenhuma destas apresente evidências de suporte íntegro a todos 

os  critérios  propostos  para  este  trabalho.  Funcionalidades  e  características  das  ferramentas 

identificadas  fornecem  fundamento  para  a  elaboração  de  uma  abordagem  mais  ampla, 

contemplando não só os critérios desejados, mas também características particulares.

Apesar das conclusões obtidas com este estudo, faz-se necessário obter o estado da arte 

quanto a utilização destas ferramentas, e as contribuições que podem fornecer para a produtividade 

e confiabilidade do processo. Para tal, faz-se necessário um estudo sistemático complementar, que 

através  da  busca  e  análise  de  conteúdo  científico,  contextualize  as  ferramentas  quanto  a  sua 

aplicação na área de pesquisa.

3.2 REVISÃO SISTEMÁTICA: ABORDAGENS AUTOMATIZADAS DE 
APOIO À CONDUÇÃO DE ESTUDOS SECUNDÁRIOS

Esta seção apresenta o planejamento,  a execução e os resultados obtidos através de uma 

revisão sistemática da literatura com objetivo de evidenciar, por meio de publicações acadêmicas o 

atual estado da arte das abordagens automatizadas de apoio à condução de estudos secundários em 

engenharia de software.

3.2.1 Método

Esta pesquisa segue as diretrizes estabelecidas por Kitchenham (2004) para a condução de 

RSLs em engenharia de software. Este método de pesquisa fornece um método verificável para 

sintetizar os estudos existentes na área, bem como a identificação de lacunas na pesquisa atual.
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Questões de pesquisa

O processo de revisão sistemática inicia com a construção de um protocolo que contém o 

escopo  geral  do  estudo.  Este  deve  conter  critérios  de  população,  intervenção,  comparação, 

resultados  e  contexto  para formular  as  questões  de pesquisa de acordo com o método PICOC, 

referido por Kitchenham (2004):

• População: pesquisadores

• Intervenção: abordagens automatizadas de apoio

• Comparação: fases e estágios da condução de revisões sistemáticas

• Resultados: produtividade e confiabilidade

• Contexto: estudos secundários

Cada  revisão  sistemática  possui  ao  menos  uma  questão  de  pesquisa  primária  com  a 

possibilidade de outras questões secundárias. Especificar as questões de pesquisa constitui uma das 

partes mais importante do protocolo da revisão sistemática. A seguir estão listadas as questões de 

pesquisa primária (RQ1) e secundárias (RQ2, RQ3 e RQ4) para este estudo:

• RQ1:  Quais  abordagens  automatizadas  de  apoio  à  condução de estudos secundários 

(RSLs, etc) são utilizados por pesquisadores?

• RQ2:  Quais fases (planejamento, execução e análise dos resultados) e os estágios da 

condução de revisões sistemáticas são apoiados pelas abordagens identificadas?

• RQ3:  Quais as limitações, as fases e os estágios do processo não contemplados pela 

abordagem?

• RQ4: Quais os impactos da utilização de uma abordagem automatizada em critérios de 

produtividade e confiabilidade na condução de estudos secundários?

Fontes de dados

Numa tentativa de executar  uma busca exaustiva,  seis fontes de dados eletrônicas  foram 

utilizadas,  visto  constituírem fontes  de  publicações  de relevância  para  a  área  de engenharia  de 

software (BRERETON et al., 2007):
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• ACM Digital Library (http://portal.acm.org)

• CiteSeerX (http://citeseerx.ist.psu.edu)

• IEEE Explore (http://ieeexplore.ieee.org)

• IET Digital Library (http://www.ietdl.org/)

• ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)

• SpringerLink (http://www.springerlink.com)

String de busca

O método PICOC fornece uma lista de termos de busca a serem utilizados nas bases de 

dados. A string de busca utiliza o operador lógico 'OR' ao incluir sinônimos para cada termo, e o 

operador lógico 'E' para associar cada conjunto de sinônimos. Quando concatenados utilizando as 

expressões booleanas gerou-se a string de busca genérica demonstrada no Quadro 2.

Quadro 2. String de Busca Genérica

('secondary study' OR 'systematic review' OR 'literature review' OR 'mapping 
review') AND (software OR application) AND (planning OR conducting OR 
reporting OR 'research question' OR 'review protocol' OR 'study selection' OR 
'quality assessment' OR 'data extraction' OR 'data synthesis' OR 'meta 
analysis' OR meta-analysis) AND (productivity OR reliability OR 'effort 
reduction')

A  string de busca genérica foi adaptada para corresponder às necessidades individuais de 

cada uma das bases de dados eletrônicas presente na listagem de fontes de dados acima.

Seleção dos estudos

A fim de determinar se um estudo deveria ou não ser incluído, a seção métodos ou seção 

semelhante no estudo primário foi avaliada em busca de citações de abordagens automatizadas de 

apoio à revisão sistemática.  Os estudos que foram selecionados para inclusão nesta RSL foram 

identificados a partir dos seguintes critérios:

• Estudos primários que apresentam abordagens automatizadas de apoio à condução de 

estudos secundários; e
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• Estudos secundários (RSL, mapeamentos sistemáticos, revisões de caracterização, etc) 

que apresentem as ferramentas de apoio automatizado utilizadas na condução destes.

No intuito deste estudo, consideram-se abordagens automatizadas os softwares que auxiliam 

no  processo  de  estudos  secundários  tornando  automática  alguma  de  suas  atividades  discretas. 

Mesmo que ajustados a este perfil, desconsiderou-se aqui os mecanismos de busca digitais, pois sua 

utilização  constitui  já  parte  inerente  do  processo  de  RSL,  conforme  definido  por  Kitchenham 

(2004).  Apesar  disto,  os  motores  de busca  geralmente  não são  projetados  para  apoiar  revisões 

sistemáticas  da  literatura  (KITCHENHAM;  CHARTERS,  2007)  e,  portanto,  abordagens  que 

auxiliem  na  composição  das  strings  de  busca  para  estes  mecanismos  seriam  consideradas 

abordagens automatizadas de apoio à estudos secundários.

Esta revisão excluiu estudos com base nos critérios de exclusão, que foram construídos de 

modo a remover publicações irrelevantes, mantendo somente os estudos de interesse. Os critérios de 

exclusão contemplam estudos:

• Que relatam abordagens não-automatizadas;

• Que não relatam a utilização de abordagens;

• Em idioma diferente do inglês;

• Duplicados; e

• Que não permitem acesso ao texto completo.

Com objetivo  de  assegurar  a  confiabilidade  na  seleção  dos  estudos  e  reduzir  o  viés  do 

pesquisador  único,  executou-se  um  inter-rated  reliability  test  (testes  de  confiabilidade  entre 

avaliadores) conforme  proposto  por  Khan,  Niazi  e  Ahmadd  (2011).  Para  tanto,  um  revisor 

secundário recebeu, a partir da lista de estudos relevantes, 5 estudos aleatoriamente escolhidos, e 

realizou o processo de seleção de estudos sobre esta amostragem. Os resultados obtidos com esta 

seleção por amostragem foram comparados aos estudos selecionados pelo pesquisador primário e 

nenhuma diferença foi encontrada.
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Extração dos dados

O processo de extração dos dados foi realizado através da leitura de cada um dos estudos 

selecionados  e  extração  de  dados  relevantes,  conforme  demonstrado  no  Quadro  3.  Os  dados 

extraídos foram gerenciados e monitorados através de uma planilha do Microsoft Excel.

Quadro 3. Extração de dados por estudo

Dados Extraídos Descrição Questões de Pesquisa
Referências bibliográficas Autor, ano de publicação, título e fonte de publicação RQ1

Classificação do estudo Estudo primário ou secundário RQ1

Escopo do estudo Área principal de pesquisa e objetivo do estudo RQ1

Abordagem Abordagem automatizada de apoio referenciada RQ1

Contexto da abordagem Fase e estágios da condução do estudo apoiada RQ2, RQ3

Resultados da abordagem Critérios de produtividade e confiabilidade RQ4

Síntese dos dados

Para  a  síntese,  os  dados  extraídos  foram inspecionados  em busca  de  similaridades  que 

sugerissem associações  e  que  pudessem fornecer  respostas  às  questões  de  pesquisa.  Os  dados 

extraídos  então  foram  tabulados  para  demonstrar  as  informações  básicas  de  cada  estudo.  Os 

resultados da síntese são descritos nas seções seguintes. Com relação à avaliação qualitativa dos 

estudos, os seguintes critérios foram sumarizados:

• Referências bibliográficas e área principal de pesquisa;

• Quantidade de estudos selecionados por base de dados;

• Quantidade e classificação dos estudos por ano de publicação;

• Fases e estágios da condução mais amplamente referenciadas; e

• Abordagens automatizadas mais frequentemente citadas.
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3.2.2 Resultados

Esta pesquisa segue as diretrizes estabelecidas por Kitchenham (2004) para a condução de 

RSLs em engenharia de software. Este método de pesquisa fornece um método verificável para 

sintetizar os estudos existentes na área, bem como a identificação de lacunas na pesquisa atual.

Após a busca, 508 estudos potencialmente relevantes foram obtidos. A maior parte adquirida 

a partir da ScienceDirect (305 artigos) e SpringerLink (95). Os estudos foram então revisados de 

acordo com os critérios de inclusão e de exclusão pré-definidos, com enfoque na seção de métodos 

que  faz  referência  a  metodologia  da  revisão  e  abordagens  do  apoio  a  condução  da  mesma, 

reduzindo este número a 31 estudos efetivamente selecionados, como demonstra o Quadro 4.

Quadro 4. Referências bibliográficas dos estudos selecionados

Autores* Área principal de pesquisa Fonte de dados
Ali et al. (2010) Ciência da Computação IEEE Xplore

Bailey et al. (2007) Ciência da Computação IEEE Xplore

Dieste and Juristo, (2011) Ciência da Computação IEEE Xplore

Svensson et al. (2010) Ciência da Computação IEEE Xplore

Salleh et al. (2010) Ciência da Computação IEEE Xplore

Šmite et al. (2010) Ciência da Computação SpringerLink

Campbell et al. (2011) Medicina SpringerLink

Ivarsson et al. (2011) Ciência da Computação SpringerLink

Gu and Lago (2009) Ciência da Computação SpringerLink

Roberts et al. (2008) Medicina SpringerLink

Umoquit et al. (2011) Medicina SpringerLink

Schwappach et al. (2007) Medicina SpringerLink

Lane and Richardson (2010) Ciência da Computação ScienceDirect

Beecham et al. (2007) Ciência da Computação ScienceDirect

Dybå and Dingsøyr (2008) Ciência da Computação ScienceDirect

Breivold et al. (2011) Ciência da Computação ScienceDirect

Eadie et al. (2011) Medicina ScienceDirect

Hannay et al. (2009) Ciência da Computação ScienceDirect

Bastani and Jaberzadeh (2011) Medicina ScienceDirect

Mellado et al.(2010) Ciência da Computação ScienceDirect
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Autores* Área principal de pesquisa Fonte de dados
Liu et al. (2010) Medicina ScienceDirect

Kitchenham (2009) Ciência da Computação ScienceDirect

Klainin-Yobas et al. (2011) Medicina ScienceDirect

Chen et al. (2009) Ciência da Computação ScienceDirect

Wojtusiak et al. (2009) Medicina ScienceDirect

Zhang et al. (2010) Ciência da Computação ScienceDirect

Talaei-Khoei et al. (2011) Ciência da Computação ScienceDirect

Watt et al. (2009) Medicina ScienceDirect

Jahangirian et al. (2010) Ciência da Computação ScienceDirect

Benchimol et al. (2010) Medicina ScienceDirect

Belanger (1997) Ciências Ambientais ScienceDirect
* Referências bibliográficas para este estudo sistemático podem ser encontradas no Apêndice B – Artigos Incluídos na 
Revisão

Estudos selecionados

Dentre as bases de dados eletrônicas, a IEEE Xplore forneceu a maior quantidade de estudos 

relevantes: cerca de 23,8% dos estudos pesquisados foram selecionados pelos critérios de inclusão. 

Embora a ScienceDirect e SpringerLink forneceram uma quantidade superior de estudos, possuem 

uma taxa menor de estudos relevantes (6,22% e 7,36%, respectivamente), como mostra a Tabela 6. 

Um único estudo foi selecionado a partir da ACM Digital Library,  no entanto tratava-se de um 

estudo  duplicado  já  fornecido  pela  IEEE  Xplore.  Nem  a  CiteSeerX  ou  IET  Digital  Library 

forneceram estudos relevantes.

Tabela 6. Estudos selecionados por base de dados

Base de Dados
Estudos

Pesquisados Selecionados
IEEE Xplore 21 5 (23,8)*

SpringerLink 95 7 (7,36%)

ScienceDirect 305 19 (6,22%)

ACM Digital 39 1 (2,56%)*

CiteSeerX 4 -

IET Digital Library 2 -

508 31 (6,1%)
* IEEE Xplore e ACM Digital tiveram um estudo duplicado
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Classificação dos estudos

Dos 31 trabalhos selecionados, 30 foram identificados como estudos secundários e apenas 

um estudo primário, o que sugere a ausência de pesquisas primárias sobre o apoio de abordagens 

automatizadas a condução de revisões sistemáticas. Um bom indicador da maturidade de uma área 

de pesquisa é demonstrado pela classificação de suas publicações; artigos em periódicos costumam 

demonstrar pesquisas mais aperfeiçoadas em relação a publicações de conferências (ŠMITE et al., 

2010). A Tabela 7 exibe o número de publicações por ano a partir da classificação dos estudos 

selecionados. Percebe-se que os estudos em periódicos são a maioria (93,54%) das publicações, o 

que  aponta  para  a  evidência  de  que  publicações  mais  maduras  referenciam  abordagens 

automatizadas com mais frequência do que os estudos em conferências e simpósios.

Nota-se  também  o  incremento  destas  publicações  mais  maduras  em  relação  aos  anos 

anteriores. O ano de 2010 apresentou quantidade superior de publicações referenciando abordagens 

automatizadas de apoio a revisões sistemáticas que os anos anteriores. O ano de 2011 foi ainda mais 

significativo  e  as  publicações  previstas  para  os  primeiros  meses  do  ano  seguinte  parecem 

acompanhar o crescimento.

Tabela 7. Classificação dos estudos por ano de publicação

Classificação Ano de Publicação

1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estudos Primários

Periódicos 1

Estudos Secundários

Conferências 1

Periódicos 1 1 3 2 7 9 5

Simpósios 1

Total 1 2 3 3 8 9 5

Contexto da Abordagem

Todos os estudos selecionados ao longo desta RSL concentraram-se na segunda fase do 

processo, denominada Execução da Revisão por Kitchenham (2004), e distribuídos entre alguns 

estágios específicos desta fase:
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1. Identificação da pesquisa;

2. Seleção dos estudos primários;

3. Extração e monitoramento dos dados;

4. Avaliação da qualidade dos estudos; e

5. Síntese dos dados.

A Tabela 8 demonstra a distribuição das ferramentas identificadas de acordo com a fase de 

Execução  da Revisão:  30,77% tratam da  seleção  dos  estudos  primários,  25,64% da extração  e 

monitoramento dos dados, e 43,59% no estágio de síntese de dados. Esses resultados evidenciam a 

falta de abrangência das fases e estágios do processo por ferramentas de apoio ao à condução da 

revisões sistemáticas.

Tabela 8. Contexto das Ferramentas

Contexto (Fase / Estágio) Ferramentas*

2. Execução da Revisão

2.1. Identificação da pesquisa 0

2.2. Seleção dos estudos primários 12 (30,77%)

2.3. Extração e monitoramento dos dados 10 (25,64%)

2.4. Avaliação da qualidade dos estudos 0

2.5. Síntese dos dados 17 (43,59%)

Total 39
* Foram identificadas ao total 39 referências a ferramentas nos 31 artigos selecionados

Ferramentas

A partir dos estudos selecionados é possível perceber uma ampla variedade de ferramentas, 

bem como o contexto da sua utilização, conforme apresentado na Tabela 9. O Microsoft Excel é o 

software mais frequentemente citado, em cerca de 17,95% dos artigos selecionados, mas o EndNote 

(15,38%), RevMan (12,82%) e Reference Manager (7,69%) foram também bem referenciados. Dois 

estudos citaram também uma ferramenta de banco de dados não nomeada no artigo.

Algumas  das  ferramentas  identificadas  abrangem especialmente  o  estágio  de  seleção  de 

estudos  primários,  a  saber,  Refman,  Zotero,  SCOPUS  e  WordStat.  Outras  concentram-se  na 
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extração de dados, tais como Zotero, MS Access, e MIX. Uma série de outros softwares também 

suportam síntese  de  dados:  RevMan,  Comprehensive  Meta-Analysis,  MySQL database,  AQ21, 

Nvivo, PASW, PROCITE, SAS e STATA. O Microsoft Excel foi identificado como em todas as 

três  fases  enumeradas,  especialmente  na  extração  e  monitoramento  dos  dados.  O  EndNote  foi 

também referenciado como capaz de apoiar tanto a seleção de estudos primários quanto a extração 

de dados na condução de RSL.

Tabela 9. Ferramentas Referenciadas

Ferramentas Seleção dos 
estudos primários

Extração e 
monitoramento 

dos dados
Síntese dos dados Total

Microsoft Excel 1 4 2 7

EndNote 4 2 6

RevMan - Review Manager 5 5

Reference Manager (Refman) 3 3

Comprehensive Meta-Analysis 2 2

MySQL database 2 2

unnamed database tool 1 1 2

Zotero 1 1 2

AQ21 attributional rule learning 
program 1 1

Microsoft Access 1 1

MIX: Comprehensive Free Software 
for Meta-Analysis of Causal 
Research Data

1 1

Nvivo 1 1

PASW statistic 1 1

PROCITE 1 1

SAS 1 1

SCOPUS (search facilities) 1 1

STATA 1 1

WordStat 1 1

Total 12 10 17 39
* Foram identificadas ao total 39 referências a ferramentas nos 31 artigos selecionados
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Produtividade e Confiabilidade

Com objetivo de responder a RQ4 buscou-se obter resultados relacionados à produtividade e 

confiabilidade na aplicação das ferramentas identificadas por este estudo. Métricas de produtividade 

são alcançadas com a redução de esforço na condução de RSL (medidas em tempo de execução) e a 

confiabilidade é obtida na completa realização do método de acordo com as diretrizes definidas em 

seu  protocolo  da  revisão.  No  entanto,  nenhum  dos  artigos  demonstrou  dados  acerca  da 

produtividade e confiabilidade que pudessem ser coletados.

Ameaças a Validade

Tal como acontece com as RSLs em geral, existe com frequência uma certa subjetividade 

envolvida na seleção dos estudos primários. A fim de minimizar esta subjetividade neste estudo, 

respeitou-se  rigorosamente  as  instruções  estabelecidas  no  protocolo  da  revisão.  A  maioria  das 

atividades RSL foram realizadas  pelo revisor primário,  autor do estudo. Para reduzir  o viés do 

revisor único, um teste de confiabilidade entre revisores foi realizado, com a adição da orientadora 

deste trabalho. Considera-se o sucesso na aplicação deste, visto não haver diferença de seleção e 

extração dos dados entre os dois avaliadores.

Numa tentativa de executar uma pesquisa exaustiva, utilizou-se como fonte de busca para 

este estudo seis bases de dados eletrônicas citadas nos procedimentos de Kitchenham (2004) como 

relevantes em revisões sistemáticas aplicadas a Engenharia de Software. Mesmo que não atendendo 

todas as bases de dados disponíveis, acredita-se que estas possam demonstrar o estado da arte da 

questão de pesquisa. De maneira semelhante, o critério que exclui estudos publicados em idiomas 

diferente  do inglês busca aplicar  um caráter  de formalidade  a revisão,  desconsiderando estudos 

locais ou que possuam uma publicação em bases não-internacionalizadas.

Devido à falta de resultados a respeito da produtividade e confiabilidade, os impactos do uso 

de  uma  abordagem  automatizada  no  apoio  a  condução  de  revisões  sistemáticas  não  pôde  ser 

observada. Nota-se que este problema pode ter duas interpretações distintas: a string de busca pode 

ter sido elaborada de forma imprecisa (embora apoiada pelo método PICOC); ou esse tópico de 

pesquisa ainda não relatou  resultados  à comunidade acadêmica.  Considera-se esta  questão uma 

lacuna no estado da arte, e recomenda-se o tratamento desta em estudos posteriores.
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3.2.3 Discussão e Conclusão

A fim de promover a compreensão do estado da arte, esta seção relata os resultados de um 

estudo secundário na pesquisa de abordagens automatizadas relevantes ao apoio na condução de 

revisões  sistemáticas  da literatura.  Uma variedade de abordagens  foram identificadas,  apoiando 

especialmente algumas atividades discretas na fase de Execução da Revisão. Entre as abordagens 

identificadas, apontadas como o objetivo geral desta revisão - RQ1, o Microsoft Excel foi mais 

frequentemente citado, em três diferentes estágios da fase de Execução da Revisão. Este fato sugere 

que as planilhas eletrônicas são a principal escolha dos pesquisadores para apoiar a condução de 

uma revisão sistemática. Outras ferramentas de gestão de referências também foram referenciadas, 

como EndNote, Reference Manager e RevMan.

Para responder a RQ2 e RQ3, os contextos de aplicação das abordagens identificadas foram 

extraídos e sumarizados, evidenciando que a maioria destas concentram-se na fase de Execução da 

Revisão. Isto implica na falta ou desconhecimento de procedimentos automatizados adequados para 

pesquisadores nas fases de Planejamento e Análise de Resultados. Estas fases abrangem atividades 

importantes  no processo de RSL, como a elaboração das  questões  de  pesquisa,  a  produção do 

protocolo da revisão e documentação dos resultados da pesquisa.

Mesmo  a  fase  de  Execução  da  Revisão  não  foi  inteiramente  apoiada  pelas  ferramentas 

identificadas neste estudo. Tornou-se evidente a ausência de abordagens automatizadas de apoio aos 

estágios 2.1 identificação das pesquisas e 2.4 avaliação da qualidade dos estudos. É importante 

reconhecer que muitas das atividades iniciadas em um estágio preliminar são refinadas nos estágios 

subsequentes, envolvendo métodos de iteração (DIESTE; JURISTO, 2011) desejáveis à condução 

do ciclo completo de uma revisão sistemática.

Com  relação  aos  impactos  do  uso  de  uma  abordagem  automatizada  em  critérios  de 

produtividade  e  confiabilidade,  esta  revisão  não  encontrou  evidências  claras  nos  estudos  que 

pudessem ser sintetizadas. Um único estudo primário discutiu métodos de aplicação da abordagem 

em detalhes, mas não houve um processo de avaliação que fornecesse evidências sobre a redução do 

esforço  e  garantia  de  qualidade  do processo de RSL. Considerando esta  lacuna  evidenciada,  o 

estudo serve também como base para esforços futuros na busca por evidências  de melhoria  na 

condução de RSL através do apoio de abordagens automatizadas.
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3.3 CONSIDERAÇÕES

Este capítulo evidenciou aplicações de apoio à revisões sistemáticas de literatura através de 

pesquisa  empírica.  Estudos  assistemático  e  sistemático  complementares  evidenciaram  diversas 

ferramentas  que  foram  analisadas  comparativamente  em  diferentes  aspectos  relacionados  ao 

objetivo desta dissertação. Com os resultados obtidos em ambas as pesquisas, notou-se que apesar 

de almejar o atendimento completo do método de RSL, o estado da arte evidencia um suporte 

escasso à automatização das atividades mais morosas do processo.

Como  um  resultado  secundário,  forneceram  estudos  complementares  à  fundamentação 

teórica deste trabalho, apontando diversas técnicas de apoio a atividades específicas do processo de 

condução de revisões sistemáticas. Estes estudos contribuem com a proposta de uma abordagem 

automatizada  de  apoio  completo  ao  processo,  ao  automatizar  diversas  de  suas  tarefas  mais 

exaustivas.  A descrição desta abordagem, sua modelagem, contribuições para o processo, assim 

como a análise e planejamento de suas funções computacionais são descritas no capítulo a seguir.
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4 DESENVOLVIMENTO

A  partir  dos  estudos  bibliográficos  e  empíricos  realizados,  é  possível  identificar  as 

necessidades  de  automatização  e  propor  uma  abordagem  de  apoio  à  condução  de  revisões 

sistemáticas  através  da  especificação  das  contribuições  a  serem obtidas  com a  utilização  desta 

abordagem. Este capítulo é organizado da seguinte forma: a seção 4.1 apresenta uma visão geral da 

abordagem proposta de apoio ao processo de condução de revisões sistemáticas; a seção 4.2 discute 

as  contribuições  esperadas  com a  automatização  em cada  fase  do  processo;  na  seção  4.3  são 

apresentados os requisitos elicitados e principais funcionalidades da abordagem proposta; as seções 

4.4 descrevem, respectivamente, o projeto e implementação da ferramenta que atenda aos requisitos 

elicitados; ferramenta esta que é apresentada em detalhes na seção 4.5; e finalmente, a seção 4.6 

discorre sobre os resultados preliminares obtidos com o desenvolvimento da ferramenta.

4.1 VISÃO GERAL

O método de RSL compreende um processo sequencial, onde fases e estágios posteriores 

dependem dos resultados dos predecessores para sua execução. Desta forma, a fim de apresentar 

uma visão do processo sob o enfoque da automatização de suas atividades,  faz-se necessário a 

modelagem do mesmo.

Para tanto, adotou-se a Business Process Modeling Notation (BPMN, em português Notação 

de Modelagem de Processos de Negócio) para especificar  o processo de condução das revisões 

sistemáticas, além das fases e estágios que o compõe. A BPMN fornece uma notação gráfica para a 

especificação de processos semelhante ao diagrama de atividades da  Unified Modeling Language 

(UML), capaz de representar a semântica complexa do processo. A notação é voltada a processos de 

negócios,  mas  pode  ser  utilizada  para  a  modelagem  de  Arquitetura  de  Processos  (OBJECT 

MANAGEMENT GROUP, 2011).

A abordagem proposta por este trabalho foi modelada conforme a BPMN, como ilustra a 

Figura 8. Em cada uma de suas fases são detalhados individualmente os estágios que as compõem, 

os  artefatos  que  produzem  ou  utilizam,  participantes  envolvidos,  e  os  mecanismos  para  a 

comunicação entre os participantes. É possível perceber que a completude do processo se dá ao 

finalizar, de modo sistemático, todas as fases descritas nesta modelagem.
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Figura 8. Processo de Condução de Revisões Sistemáticas

No contexto da BPMN, foram utilizados os seguintes elementos: (i) eventos, representando 

uma  ocorrência  no  processo;  (ii)  atividades,  representando  fases  ou  estágios  do  processo;  (iii) 

gateways, representando condições e ações de convergência; (iv) fluxos de sequência, que integram 

eventos e atividades; (v) fluxos de comunicação, que representam a troca de mensagens entre os 

participantes; (vi) objetos de dados, representando os artefatos do processo; (vii) mensagens, que 

detalham o conteúdo de uma comunicação; e (viii) associações, para conectar ações e artefatos; 

conforme detalhados pelo Object Management Group (2011). 

4.1.1 Fase 1: Planejamento da Revisão

O processo  inicia  com  a  fase  de  planejamento  da  revisão,  que  envolve  cinco  estágios 

distintos, ilustrados na Figura 9. O primeiro, denominado  identificação da revisão contempla a 

verificação da originalidade ou posicionamento do trabalho frente a outras pesquisas na mesma 

área. Nesta abordagem específica, a consulta a um repositório de conhecimento em engenharia de 

software experimental, como o concebido por Lopes e Travassos (2008), torna-se necessária para 

garantir a individualidade do estudo proposto.

Figura 9. Fase 1: Planejamento da Revisão
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É possível ainda, através do repositório, identificar uma RSL a ser repetida em um novo 

contexto ou iteração, a fim de contribuir com o acúmulo do conhecimento previamente obtido. Este 

aspecto de repetibilidade constitui,  segundo Biolchini  et al. (2007), numa das premissas básicas 

para a garantida de qualidade de uma revisão sistemática.

Kitchenham  e  Charters  (2007)  sugerem  um  estágio  de  comissionamento  da  revisão, 

opcional, quando da necessidade em se conduzir o processo de RSL por revisores independentes 

aos  envolvidos  com  a  pesquisa.  A  abordagem  proposta  neste  trabalho  requer  este  estágio  do 

processo sempre que não se tratar de uma revisão individual, permitindo a gestão dos stakeholders, 

conforme detalhado na Figura 10, a saber: (i) o coordenador da pesquisa; (ii) seus pesquisadores 

associados; (iii) um grupo independente de revisores e moderadores; e (iv) possíveis interessados.

Figura 10. Estágio 1.2: Comissionamento da Revisão

Caso  a  revisão  seja  conduzida  individualmente,  a  gestão  dos  stakeholders é  suprimida, 

atribuindo-se ao pesquisador responsável as tarefas de coordenador da pesquisa em conjunto ao 

pesquisador associado.

A especificação das questões de pesquisa segue a proposta do acrônimo PICOC, conforme 

descrita  por  Pai  et  al.  (2004),  e  expandida  por  Petticrew  e  Roberts  (2006),  permitindo  o 

endereçamento  de  seus  cinco  componentes  (população,  intervenção,  comparação,  resultados  e 

contexto)  que  fundamentarão  a  string  de busca.  Objetivando  a  qualidade  do  estudo produzido, 

incentiva-se o preenchimento de todos os componentes, mas é possível realizar estudos secundários 

com  menor  formalismo  mediante  a  omissão  dos  parâmetros  de  comparação,  em  revisões  de 
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caracterização (TRAVASSOS  et al., 2008) e contexto, quando os fatores que contribuem para o 

sucesso ou fracasso do estudo não são relevantes (PETTICREW; ROBERTS, 2006).

A abordagem proposta deve contribuir ainda para o processo com a geração automática de 

uma string de busca genérica através da concatenação de cada um dos termos propostos para cada 

componente  do PICOC, utilizando-se do operador lógico 'E'  ao associar cada qual.  O operador 

lógico 'OR' pode ser utilizado para concatenação de vários termos dentro do mesmo componente da 

questão  de  pesquisa.  Contudo,  esta  string  genérica  deve  poder  ser  alterada  de  acordo  com  a 

necessidade do coordenador da pesquisa.

O  desenvolvimento do protocolo de revisão envolve a documentação dos elementos de 

protocolo  da  RSL e  algumas  informações  de  planejamento  adicionais  conforme  propostos  por 

Kitchenham e Charters (2007) em um artefato computacional,  a saber:  (i)  background ou visão 

geral; (ii) questão de pesquisa; (iii) estratégia de pesquisa; (iv) critérios de seleção dos estudos; (v) 

procedimentos para seleção dos estudos; (vi) procedimentos de avaliação da qualidade dos estudos; 

(vii)  estratégias  para  extração  dos  dados;  (viii)  síntese  dos  dados  extraídos;  (ix)  estratégia  de 

disseminação; e (x) cronograma do projeto.

Figura 11. Estágio 1.4: Desenvolvimento do protocolo da revisão

Cada  um  dos  elementos  do  protocolo  deve  ser  armazenado  de  modo  que  possa  ser 

consultado posteriormente.  Apesar  disto,  os critérios  de inclusão e  de exclusão  dos estudos,  as 

fontes  eletrônicas  de  pesquisa,  os  metadados  a  serem  extraídos  e  o  cronograma  devem  ser 

registrados individualmente, em uma estrutura de dados adequada, conforme apresentado na Figura 
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11. O cronograma deve permitir  não só a atribuição de tarefas,  como o envio de lembretes aos 

stakeholders informando as datas e tarefas atribuídas. Este estágio envolve ainda a exportação de 

um documento de protocolo ou plano da revisão contendo os elementos preenchidos na abordagem. 

A utilização de guias de apoio ao processo de condução de revisões sistemáticas em engenharia de 

software,  como o  de  Kitchenham e Charters  (2007),  ou  de  templates de  protocolo  de  RSL de 

Biolchini  et al.  (2005), deve ser considerada como parte integrante deste estágio da abordagem 

proposta.

Por  fim,  a  validação  do  protocolo  da  revisão é  realizada,  opcionalmente,  quando  da 

existência  de  um grupo ou indivíduo revisor  independente.  O protocolo  ou plano da revisão  é 

enviado a estes revisores para que façam suas considerações, através da inclusão de comentários 

nos  elementos  do  artefato  de  protocolo.  Estes  comentários  são  encaminhados  novamente  ao 

coordenador  da  pesquisa  para  que  realize  as  alterações  necessárias  e  dê  prosseguimento  ao 

processo.

4.1.2 Fase 2: Execução da Revisão

Após a aprovação do protocolo, segue-se a fase de execução, detalhada na Figura 12, que 

envolve também cinco estágios.  Percebe-se que nem todos os estágios  presentes nesta  fase são 

executados de forma sequencial, embora haja uma forte dependência dos artefatos mantidos nos 

estágios iniciais para a execução do processo.

Figura 12. Fase 2: Execução da Revisão

Durante  o  estágio  de  identificação  da pesquisa,  detalhado  na  Figura  13,  a  abordagem 

proposta contribui com a geração automatizada de strings de busca adequadas a cada base de dados 

eletrônica  a  ser  utilizada,  dentre  as  sugeridas  por  Brereton  et  al.  (2007)  para  pesquisas  em 
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engenharia de software. Para isto, faz-se uso da  string  de busca genérica especificada na fase de 

planejamento  (seção  4.1.1)  que  é  formatada  segundo os  requisitos  de  cada  uma das  fontes  de 

pesquisa eletrônica selecionadas no protocolo da revisão. As strings podem ainda ser reformuladas 

pelos pesquisadores para adequarem-se a um formato ou a regras específicas.

Além disto, a abordagem prevê a realização de pesquisas preliminares nestas fontes de pesquisa  

eletrônicas  relacionadas  a  ES  com  a  finalidade  de  verificar  o  volume,  a  exatidão  dos  estudos 

identificados, além dos possíveis vieses nos estudos primários encontrados. Opcionalmente, é possível o 

cadastro de estudos primários conhecidos como comparação às buscas realizadas,  estudos estes que 

serão visualmente destacados caso identificados nas pesquisas preliminares. Estes estudos serão então  

analisados pela abordagem, a fim de sugerir novos termos para a composição da string de busca através 

do uso de técnicas de expansão de consulta por mineração de texto (ANANIADOU et al., 2009).

Figura 13. Estágio 2.1: Identificação da Pesquisa

O resultado das pesquisas preliminares podem ocasionar  alterações na  string  e métodos  de 

busca, assim como as fontes de dados a serem utilizadas e outros parâmetros definidos durante o 

desenvolvimento do protocolo. Deste modo, a abordagem contempla mecanismos que facilitem a 

comunicação  entre  os  stakeholders,  a  fim  de  solucionar  dúvidas  e  divergências.  Assim  que 

finalizadas as alterações de protocolo decorrentes das pesquisas preliminares, estas podem ser refeitas,  

permitindo assim o refinamento da string e dos métodos de busca até que se atenda os critérios dos 

pesquisadores. Caso as pesquisas preliminares identifiquem os estudos adequados, especialmente 

dentre os estudos conhecidos, dá-se origem a coleta e gestão das referências destes.
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A abordagem inclui ainda a gestão das referências dos estudos identificados.  Para tanto, 

funcionalidades de cadastro e importação de referências através de formatos comuns, como BibTeX 

e  EndNote  devem  estar  disponíveis,  assim  como  a  integração  com  Application  Programming 

Interfaces (API,  em  português  Interface  de  Programação  de  Aplicativos)  de  bases  de  busca 

eletrônicas que possuam rotinas para coleta automatizada dos estudos. A abordagem proposta deve 

ainda armazenar os detalhes dos estudos em um artefato denominado documentação do processo de 

busca, conforme sugerido por Kicthenham (2004). Este documento,  contendo uma listagem dos 

estudos primários identificados, servirá de insumo para os estágios posteriores na fase de execução.

O estágio de seleção dos estudos primários inclui a classificação dos estudos presentes na 

documentação  do  processo  de  busca  a  partir  dos  critérios  de  inclusão  e  exclusão  dos  estudos 

definidos no protocolo da revisão. Esta seleção pode ser realizada de três modos distintos, conforme 

ilustrado na Figura 14. 

Figura 14. Estágio 2.2: Seleção de estudos primários
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A seleção através de múltiplos pesquisadores é realizada individualmente por cada membro 

do grupo de pesquisadores comissionados e as divergências que eventualmente surgirem devem ser 

discutidas  e  resolvidas  através  de  consenso  ou  da  intervenção  de  um  mediador  ou  revisor 

independente. Para tal, mecanismos de alerta quando da ocorrência de divergências devem integrar 

a abordagem automatizada. A fim de fornecer dados para determinar se a seleção entre diversos 

pesquisadores é confiável, a abordagem deve realizar aplicação de coeficientes estatísticos, como o 

a análise de concordância  kappa (COHEN, 1968), que  resulta em um fator de concordância para 

cada critério de seleção que pode guiar o processo de resolução de divergências pelo coordenador 

da pesquisa.

Outro  modo  envolve  a  realização  de  testes  de  confiabilidade  entre  avaliadores  ( inter-rater 

reliability test), como citado por Khan, Niazi e Ahmadd (2011), em que um pesquisador primário 

realiza a seleção dos estudos de forma completa, e uma amostra dos estudos identificados é obtida, 

geralmente de modo aleatório, e encaminhada para seleção por um revisor secundário. Este revisor 

secundário pode ser um membro do grupo de pesquisa, de mediadores ou mesmo o coordenador do 

estudo. Caso a classificação da amostra coincida com a seleção do pesquisador primário, a seleção é 

considerada válida. Senão, a seleção dos estudos deve ser refeita para garantir a confiabilidade dos 

critérios aplicados.

Por fim, caso os critérios de avaliação de qualidade dos estudos (conforme estágio abaixo) já 

tenham sido aplicados, cada estudo possui um valor de qualidade ou significância frente à pequisa 

realizada. É possível, portanto, realizar a seleção ou classificação automática dos estudos avaliados 

a partir  de um valor mínimo de qualidade definido pelos pesquisadores. Desta forma,  todos os 

estudos que não obtiverem este valor, são considerados como excluídos pelo processo de seleção.

Figura 15. Estágio 2.3: Avaliação da qualidade dos estudos
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Durante a  avaliação de qualidade dos estudos, a abordagem permite a utilização de uma 

lista  com  critérios  de  avaliação  que  devem  ser  respondidos,  preferencialmente  por  valores 

booleanos. Desta forma, o estudo que obtiver uma quantidade maior de respostas verdadeiras, é 

mais significante frente a questão de pesquisa. O questionário pode ser aplicado como método de 

seleção dos estudos, integrando o estágio acima, ou como um complemento, a fim de pontuar os 

estudos selecionados para o estágio de síntese.

A seleção de modelos de listas de avaliação para estudos em engenharia de software, como a 

proposta  por  Dybå  e  Dingsøyr  (2008),  deve  estar  disponível  como  alternativa  de  critérios  de 

avaliação.  Caso  opte  pela  definição  de  sua  própria  lista,  o  coordenador  poderá  consultar 

procedimentos de apoio a avaliação, como o CRD Guidelines (KHAN et al., 2001) e o Cochrane 

Reviewers’ Handbook (ALDERSON; GREEN; HIGGINS, 2004), disponíveis como metodologias 

de  apoio  a  este  estágio.  Por  fim,  a  documentação  do  processo  de  busca  é  atualizada  com  a 

pontuação dos estudos de acordo com os critérios de avaliação.

O estágio de extração de monitoramento dos dados envolve o registro de dados específicos 

de  cada  estudo  que  possam  ser  utilizados  para  síntese  e  na  fase  de  resultados  da  revisão. 

Primeiramente é necessário gerar formulários de extração de dados a partir dos metadados definidos 

no protocolo da revisão. Alguns dados podem ser extraídos automaticamente a partir dos dados da 

pesquisa, como nome do revisor e data da revisão, ou a partir das referências do artigo, como é o 

caso do ano de publicação. Dados específicos ao contexto da pesquisa requerem a leitura e muitas 

vezes a interpretação do pesquisador para sua extração. Estes formulários de extração constituem 

um artefato digital da RSL a ser mantido pelas ferramentas que compõe a abordagem.

Figura 16. Estágio 2.4: Extração e monitoramento dos dados
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Por  fim,  a  síntese  dos  dados contempla  a  sumarização  dos  dados  extraídos  no  estágio 

anterior em forma de tabelas e gráficos que possam demonstrar de forma mais natural os resultados 

dos estudos primários. Toda pesquisa deve conter, obrigatoriamente, a tabulação simples dos dados 

numéricos  extraídos de cada estudo. Além disto,  a aplicação de métodos estatísticos  de efeitos 

aleatórios  ou fixos  (PAI,  2004),  a  representação  gráfica  dos  dados em  forest  plots  e/ou outros 

formatos adequados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007), e seleção de sentenças proeminentes 

que forneçam um resumo informativo (FELIZARDO  et al., 2009), são desejáveis a uma revisão 

sistemática e, portanto, como ferramentas automatizadas de apoio para a abordagem proposta.

Figura 17. Estágio 2.5: Síntese dos dados

4.1.3 Fase 3: Análise dos Resultados

A última fase envolve a elaboração de um relatório da pesquisa realizada, sua publicação ou 

disseminação, conforme ilustrado na Figura 18. O primeiro passo contempla a  especificação de 

mecanismos de disseminação, em que se faz necessário definir o formato de publicação. Deste 

modo,  espera-se  a  contribuição  da  abordagem  com  modelos  para  geração  automatizada  de 

relatórios,  ou  como artigos  para  periódicos  ou conferências.  Repositórios  de  conhecimento  aos 

moldes  do  proposto  por  Lopes  e  Travassos  (2008)  também  podem  ser  utilizados  para  a 

disseminação da pesquisa.
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Figura 18. Fase 3: Análise dos Resultados

A  formatação do relatório principal é realizada combinando-se o modelo adequado de 

relatório com os artefatos obtidos do estágio de síntese dos dados. Os pesquisadores devem ser 

capazes  de  redigir  seções  específicas  do  documento,  de  modo  semelhante  ao  proposto  para  o 

planejamento  da  revisão,  descrito  na  primeira  fase  do  processo.  Este  estágio  envolve  ainda  a 

exportação de um documento de relatório contendo as seções redigidas pelos pesquisadores em um 

formato rich text.

Após a formatação, os revisores independentes (se presentes) devem  validar o relatório, 

realizando comentários de modo semelhante ao que é proposto para o planejamento da revisão, na 

seção 4.1.1. De acordo com a escolha do coordenador da pesquisa, listas de modelo para avaliação 

da qualidade de estudos secundários em engenharia  de software (DYBÅ E DINGSØYR, 2008) 

podem ser utilizadas como apoio a este estágio, assim como um método eficiente de comunicação 

entre os stakeholders, já mencionado anteriormente.

Tendo o relatório finalizado e aprovado por seus revisores,  a revisão sistemática é dada 

como concluída.  Apesar disto seus dados, assim como os artefatos  gerados durante o processo, 

devem estar disponíveis para avaliação futura, atuando como mecanismo que assegura a aplicação 

do método e ampara a qualidade do estudo, além de servir de fundamento para novas revisões.
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4.2 CONTRIBUIÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO

Através da descrição e modelagem da abordagem proposta (Seções 4.1.1 a 4.1.3.) é possível 

identificar as contribuições desejáveis em uma ferramenta de apoio ao processo de condução de 

revisões  sistemáticas. Considera-se  neste  contexto,  contribuição  efetiva  de  uma  abordagem  a 

aplicação  de  uma  funcionalidade  computacional  que  permita  ao  pesquisador  realizar  uma  das 

atividades  discretas  documentadas  na  seção  anterior.  Estas  contribuições  visam  atender 

integralmente as fases e estágios do processo de condução de revisões sistemáticas descrito por 

Kitchenham (2004).

Além  destas  contribuições,  uma  série  de  atividades  presentes  no  processo  podem  ser 

realizadas de modo autônomo pela abordagem através de métodos e técnicas descritas nas seções de 

Fundamentação Teórica (capítulo 2) e de Estado da Arte (capítulo 3). A automatização reduz o 

esforço e incrementa a produtividade minimizando a intervenção humana. Estas contribuições e 

automatizações propostas para a abordagem através de uma ferramenta computacional são listadas 

no Quadro 5, distribuídas em cada fase e estágio específico do processo.

Quadro 5. Contribuições e Automatização da Abordagem

1 Planejamento da Revisão

1.1 Identificação da Necessidade de uma Revisão

1.1.a Contribuição: a consulta a um repositório de conhecimento em engenharia de software experimental, como 
proposto por Lopes e Travassos (2008). A própria base de revisões realizadas pela abordagem pode ser consultada 
como repositório
1.1.b Automatização: não será automatizada.

1.2 Comissionamento da Revisão

1.2.a Contribuição: gestão dos stakeholders que participarão do processo, segundo estratégias de comunicação 
(BAKER et al., 2010).
1.2.b Automatização: não será automatizada.

1.3 Especificar Questões de Pesquisa

1.3.a Contribuição: permitir o endereçamento dos cinco componentes do método PICOC: população, 
intervenção, comparação, resultados e contexto.
1.3.b Automatização: geração automática de uma string de busca através da concatenação dos termos propostos 
para cada componente, utilizando operadores booleanos AND e OR (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).
1.3.c Automatização: sugestão de novos termos para os componentes da questão de pesquisa segundo o acervo 
de conhecimentos da engenharia de software (IEEE Computer Society, 2005).

1.4 Desenvolver Protocolo da Revisão

1.4.a Contribuição: documentação dos elementos de protocolo da RSL em um artefato computacional.
1.4.b Automatização: exportação de um documento de protocolo ou plano da revisão, em formato rich text, 
contendo elementos da revisão e informações adicionais de planejamento (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).
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1.4.c Contribuição: gestão dos critérios de inclusão e de exclusão dos estudos e metadados em uma estrutura de 
dados específica que possa ser integrada às tarefas posteriores do processo.
1.4.d Automatização: não será automatizada.

1.4.e Contribuição: gestão do cronograma do projeto (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; BAKER et al., 
2010).
1.4.f Automatização: alertas de atividades agendadas em cronograma aos pesquisadores envolvidos.

1.4.g Contribuição: utilização de guias de apoio ao processo, como o de Kitchenham e Charters (2007), ou de 
templates de protocolo, como o desenvolvido por Biolchini et al. (2005).
1.4.h Automatização: não será automatizada.

1.5 Validar Protocolo da Revisão

1.5.a Contribuições: inclusão de comentários dos revisores no artefato de protocolo.
1.5.b Automatização: não será automatizada.

2 Execução da Revisão

2.1 Identificação da Pesquisa

2.1.a Gerando uma Estratégia de Busca
2.1.a.a Contribuição: formulação e manutenção de strings de busca específicas para cada base de pesquisa.
2.1.a.b Automatização: geração de strings automaticamente para as bases de dados relevantes para a engenharia 
de software, identificadas por Brereton et al. (2007).

2.1.b. Vieses de Publicação
2.1.b.a Contribuição: cadastro de estudos primários conhecidos para comparação.
2.1.b.b Automatização: sugestão de novos termos para a composição da string de busca a partir da aplicação de 
técnicas de mineração de texto7 sobre os estudos conhecidos (ANANIADOU et al., 2009) e na classificação da 
revisão segundo o acervo de conhecimentos da engenharia de software (IEEE Computer Society, 2005).

2.1.b.c Contribuição/Automatização: realização de buscas preliminares nos mecanismos conhecidos para 
verificar o volume e a exatidão dos estudos identificados.
2.1.b.d Automatização: identificação dos estudos de comparação durantes as buscas preliminares.

2.1.b.e Contribuição: facilitar a comunicação entre os stakeholders, a fim de solucionar dúvidas e divergências a 
respeito de alterações da string e/ou métodos de busca.
2.1.b.f Automatização: não será automatizada.

2.1.c Gerenciamento de Bibliografia e Coleta de Documentos
2.1.c.a Contribuição: gestão de referências dos estudos primários identificados.
2.1.c.b Automatização: importação de referências através de formatos comuns, como BibTeX.
2.1.c.c Automatização: integração com APIs de bases de busca eletrônicas de pesquisa em engenharia de 
software que possuam rotinas para coleta de referências.
2.1.c.d. Automatização: abordagem para representação dos documentos que permitam o algoritmo de 
classificação automatizada dos estudos, método de agrupamento e a técnica de amostragem (Wallace et al., 2010).

2.1.d Documentar a Pesquisa
2.1.d.a Contribuição: documentação do processo de busca, contemplando informações das bases de pesquisa 
(KICTHENHAM; 2004).
2.1.d.b Automatização: não será automatizada.

2.2 Seleção dos Estudos Primários

2.2.a Contribuição: seleção dos estudos presentes na documentação do processo de busca a partir dos critérios de 
inclusão e exclusão dos estudos definidos no protocolo da revisão.
2.2.b Automatização: classificação automática dos estudos através da inclusão das palavras contidas no título e 
resumo do artigo em uma “bag-of-words”, onde os termos estatisticamente mais relevantes são extraídos 
(COHEN et al., 2006).

7 Técnica de inteligência artificial que visa a obtenção de informação de qualidade a partir de dados não-estruturados ou 
semi-estruturados, dispostos em linguagem natural.
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2.2.c Contribuição: gestão das divergências de classificação entre os pesquisadores.
2.2.d Automatização: alertas aos revisores quando da ocorrência de divergências.
2.2.e Automatização: aplicação de coeficientes estatísticos, como a análise de concordância kappa (COHEN, 
1968) para auxiliar na resolução de divergências.

2.2.f Contribuição: a realização de testes de confiabilidade entre avaliadores (KHAN; NIAZI; AHMADD, 2011) 
para garantia da qualidade na seleção dos estudos.
2.2.g Automatização: não será automatizada.

2.3 Avaliação da Qualidade dos Estudos

2.3.a Contribuição: desenvolvimento e aplicação de listas de avaliação da qualidade dos estudos.
2.3.b Automatização: seleção dos estudos a partir dos critérios de qualidade aplicados.

2.3.c Contribuição: consulta a procedimentos de apoio a avaliação, como o CRD Guidelines (KHAN et al., 
2001) e o Cochrane Reviewers’ Handbook (ALDERSON; GREEN; HIGGINS, 2004).
2.3.d Automatização: não será automatizada.

2.3.e Contribuição: utilização de modelos de listas de avaliação para estudos em engenharia de software (DYBÅ 
E DINGSØYR, 2008).
2.3.f Automatização: não será automatizada.

2.4 Extração e Monitoramento dos Dados

2.4.a Contribuição: armazenamento de formulários de extração de dados.
2.4.b Automatização: geração automatizada dos formulários de extração de dados a partir dos metadados 
definidos no protocolo da revisão.

2.4.c Contribuição: registro de dados e metadados específicos de cada estudo selecionado, segundo proposto no 
protocolo da revisão.
2.4.d Automatização: extração automática dos dados de referência dos estudos: título, autores, revista ou 
periódico, detalhes de publicação (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

2.5 Síntese dos Dados

2.5.a Contribuição: tabulação simples dos dados numéricos extraídos do estudo.
2.5.b Automatização: cálculo de médias ponderadas através da aplicação de métodos estatísticos de efeitos 
aleatórios ou fixos (PAI et al., 2004). 

2.5.c Contribuição: sumarização dos dados extraídos em forma de gráficos.
2.5.d Automatização: geração de representações gráficas dos resultados quantitativos em forest plots e/ou outros 
formatos adequados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

2.5.e Contribuição: incrementar a síntese dos dados através da seleção de sentenças proeminentes.
2.5.f Automatização: obtenção das sentenças através de técnicas de mineração de texto para fornecer um resumo 
informativo do estudo (FELIZARDO et al., 2009).

3 Análise de Resultados

3.1 Especificar Mecanismos de Disseminação

3.1.a Contribuição: definir o formato de publicação.
3.1.b Automatização: modelos para geração automática de relatórios.

3.1.c Contribuição: registro da pesquisa em um repositório de conhecimento em engenharia de software 
experimental, conforme proposto por Lopes e Travassos (2008).
3.1.d Automatização: não será automatizada.

3.2 Formatar o Relatório Principal

3.2.a Contribuição: documentação das seções específicas do relatório da RSL em um artefato computacional.
3.2.b Automatização: exportação do relatório da revisão em formato rich text contendo os elementos preenchidos 
na abordagem combinado ao modelo especificado no estágio 3.1.

3.3 Validar o Relatório

3.3.a Contribuições: inclusão de comentários dos revisores no artefato de relatório.
3.3.b Automatização: não será automatizada.



89

3.3.c Contribuição: utilização de listas modelo para avaliação da qualidade de estudos secundários em ES 
(DYBÅ E DINGSØYR, 2008)
3.3.d Automatização: não será automatizada.

3.3.e Contribuição: submissão do relatório a um repositório de conhecimento em engenharia de software 
experimental, como o concebido por Lopes e Travassos (2008).
3.3.f Automatização: não será automatizada.

4.3 ESPECIFICAÇÃO DA FERRAMENTA

As contribuições e automatizações da abordagem proposta neste estudo para a condução de 

revisões sistemáticas idealizada por Kitchenham (2004) servem de fundamento para a especificação 

dos requisitos da ferramenta computacional de apoio ao processo.

4.3.1 Requisitos

A fim de descrever as funcionalidades adequadas à ferramenta que contemple a abordagem 

automatizada  proposta,  especificou-se  os  requisitos.  A  redação  destes  emprega  o  catálogo  de 

padrões de requisito elaborado por Silva (2011) contemplando as orientações propostas por Withall 

(2007; apud SILVA, 2011), que objetiva uma escrita mais fácil e rápida de requisitos de software a 

partir de modelos que contém uma estrutura para sua construção.

4.3.1.1 Requisitos Funcionais

São  descritas  abaixo  as  funcionalidades  da  ferramenta  compreendidas  pela  abordagem 

automatizada, suas entradas e saídas esperadas, além de comportamentos específicos que definem o 

sistema. Em determinadas situações, os requisitos funcionais descritos são suportados por outros 

requisitos funcionais, não funcionais ou regras de negócio, que são descritos nas seções seguintes. 

Ao lado de cada requisito está relacionado o status de atendimento do requisito no momento da 

redação deste documento (aplicado, parcialmente aplicado ou proposto), além das contribuições e 

automações previstas pela abordagem, conforme Quadro 5.

1. Requisitos Gerais

Constituem-se das funcionalidades fundamentais a um sistema computacional multiusuário, 

mesmo  que  não  atendendo  a  quaisquer  dos  estágios  propostos  por  Kitchenham (2004)  para  a 

condução do processo de revisões sistemáticas da literatura.
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Quadro 6. Requisitos Gerais

# Descrição Status Ref.

RF 1.1 Autenticação/Login de Usuário
Um usuário deve ser capaz de autenticar-se (login) em uma interface de 
autenticação, utilizando de login e senha previamente cadastrados. A senha 
deverá ser do tipo alfanumérica de 8 dígitos.

aplicado

RF 1.2 Cadastro de Usuário
Será possível registrar uma pessoa como Usuário, através de formulário de 
registro. As seguintes informações devem ser inscritas sobre ele: (i) nome; (ii) e-
mail; (iii) data de nascimento; e (iii) instituição de pesquisa.
Cada usuário é identificado exclusivamente por e-mail.

aplicado 1.2.a

RF 1.3 Manter Revisão Sistemática (RSL)
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre uma RSL: (i) título; 
(ii) questão de pesquisa; (iii) data de criação; (iv) autor; e (vi) permissão (público 
ou restrito). Uma RSL corresponde a um processo a ser conduzido pelo usuário 
coordenador através da abordagem proposta neste estudo. Cada RSL é 
identificada exclusivamente por um ID.

aplicado 1.4.a

2. Requisitos da Fase de Planejamento

Estes requisitos almejam atender as contribuições descritas na seção 4.1.1. para a fase de 

Planejamento da Revisão.

Quadro 7. Requisitos da Fase de Planejamento

# Descrição Status Ref.

RF 2.1 Identificação da Pesquisa
Deve haver uma consulta de estudos similares que retorne estudos secundários 
que possuam questões de pesquisa semelhantes. O seu objetivo é garantir a 
originalidade da pesquisa. Para cada estudo similar, a consulta deve exibir: (i) 
título; (ii) questão de pesquisa; (iii) data de criação; e (iv) autor.

aplicado 1.1.a

RF 2.2 Definir Comissionamento da Revisão
Deve haver uma função que permita ao coordenador da revisão manter o 
vínculo de um usuário com uma RSL. Cada vínculo deve conter as seguintes 
informações: (i) usuário, e (ii) papel ou atuação na condução da RSL.
Os papéis do usuário vinculado a uma RSL contemplam: (i) autor ou 
coordenador da pesquisa; (ii) pesquisadores; (iii) revisores independentes ou 
grupo de assessoria; e (iv) interessados.

aplicado 1.2.a

RF 2.3 Manter Questão de Pesquisa
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre uma questão de 
pesquisa composta pelos cinco componentes do método PICOC: (i) população; 
(ii) intervenção; (iii) comparação; (iv) resultados; e (iv) contexto.
Cada questão de pesquisa é vinculada a uma RSL (RF 1.3) cadastrada pelo 
usuário coordenador e mantida pelos pesquisadores.

aplicado 1.3.a

RF 2.4 Automatização da Questão de Pesquisa
Deve haver uma função para gerar automaticamente uma string de busca 
genérica para um questão de pesquisa. Cada string de busca genérica deve 
conter a concatenação dos termos propostos para cada componente do método 
PICOC (conforme o RN 3).

aplicado 1.3.b
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# Descrição Status Ref.

RF 2.5 Expansão dos Termos de Busca
Deve haver uma função para sugerir automaticamente novos termos para a 
questão de pesquisa a partir da uma ontologia em engenharia de software. Ao 
aceitar as sugestões, o pesquisador fará alterações tanto na questão de pesquisa 
(RF 2.3) quanto na string de busca gerada (RF 2.4).

aplicado 1.3.c

RF 2.6 Manter Protocolo
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre um protocolo: (i) 
objetivo, (ii) questão de pesquisa, (iii) critérios de inclusão, (iv) critérios de 
exclusão, (v) fontes de pesquisa, (vi) string de busca, (vii) 
estratégia/metodologia de pesquisa, (viii) avaliação qualitativa, (ix) extração 
dos dados, (x) análise dos dados, (xi) disseminação, (x) cronograma da 
pesquisa, e (xi) metadados. Um protocolo corresponde ao conjunto de dados 
relacionados ao planejamento de uma RSL cadastrados pelo usuário 
coordenador e mantido pelos pesquisadores.

aplicado 1.4.a

RF 2.7 Manter Critérios de Seleção dos Estudos
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre um critério para 
inclusão ou exclusão dos estudos: (i) tipo de critério (inclusão ou exclusão); e 
(ii) descrição do critério. Um critério de seleção destina-se a avaliar os estudos 
primários, identificando aqueles que fornecem evidências diretas sobre a 
questão de pesquisa.

aplicado 1.4.c

RF 2.8 Definir Estratégia de Seleção dos Estudos
Deve de ser possível especificar a estratégia de seleção dos estudos com o 
objetivo de guiar a resolução de divergências entre os diversos pesquisadores 
(RF 3.9, RF 3.10 e RF 3.15). As estratégias possíveis incluem: (i) múltiplos 
pesquisadores; (ii) teste de confiabilidade entre pesquisadores; ou (iii) a partir 
de critérios de qualidade.

aplicado 1.4.a

RF 2.9 Manter Fontes de Pesquisa
Cada fonte de pesquisa inclui as seguintes informações: (i) nome da fonte, (ii) 
URL (Uniform Resource Locator) para realização das buscas, e (iii) regras para 
realização das buscas automatizadas (conforme RN4).
O usuário coordenador da RSL pode cadastrar novas fontes de pesquisa 
preenchendo as duas primeiras informações.

aplicado 1.4.c
2.2.a

RF 2.10 Manter Metadados
Um metadado inclui os seguintes itens de informação: (i) nome do dado, e (ii) 
formato do dado (que pode ser textual, numérico, uma matriz de valores 
definidos pelo usuário, ou tag relacionada ao formato BibTeX). Um formato de 
dado possui regras específicas para preenchimento e relatório dos dados.

aplicado 1.4.c

RF 2.11 Manter Cronograma do Projeto
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre as fases e estágios 
do processo: (i) uma data para execução; e (ii) um conjunto de pesquisadores 
vinculados.
As fases e estágios do processo compreendem cada uma das atividades 
propostas para a abordagem automatizada.

aplicado 1.4.e

RF 2.12 Alertas de Cronograma
Deve haver uma função para gerar automaticamente um alerta de cronograma 
para um usuário vinculado a uma determinada fase ou estágio do processo (RF 
2.10). Cada alerta de cronograma deve conter as seguintes informações: (i) 
fases ou estágios a serem executados; (ii) usuário responsável; e (iii) data para 
sua execução.
Um alerta de cronograma deve ser gerado assim que o protocolo da revisão for 
concluído.

aplicado 1.4.f
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# Descrição Status Ref.

RF 2.13 Exportação do Protocolo
Deve haver uma função para exportação de um documento de protocolo ou 
plano da revisão, a partir de um template pré-cadastrado e contendo os 
elementos preenchidos no protocolo da revisão (RF 2.6).

aplicado 1.4.b

RF 2.14 Suporte ao Protocolo
Deve haver um consulta a guias de apoio ao processo, como o de Biolchini et  
al. (2005), e Kitchenham e Charters (2007). Um guia de apoio ao processo 
compreende um documento que contém diretrizes para o planejamento de uma 
revisão sistemática e/ou um modelo de protocolo.

aplicado 1.4.g

RF 2.15 Envio do Protocolo aos Revisores
Deve haver uma função para permitir ao coordenador o envio do protocolo da 
RSL aos revisores. Cada protocolo de revisão deve conter as informações 
mantidas no RF 2.6.

aplicado 1.5.a

RF 2.16 Manter Sugestões do Protocolo
Deve haver uma função para permitir aos revisores independentes realizar 
sugestões a respeito dos protocolos enviados. Cada sugestão deve conter as 
seguintes informações: (i) seção do protocolo associada; (ii) descrição da 
sugestão; (iii) autor da sugestão; e (iv) data da sugestão.
Cada sugestão é vinculada a um protocolo de revisão (RF 2.5).

aplicado 1.5.a

3. Requisitos da Fase de Execução

Requisitos funcionais que especificam contribuições e automatizações propostas para a fase 

de Execução da Revisão.

Quadro 8. Requisitos da Fase de Execução

# Descrição Status Ref.

RF 3.1 Automatização da String de Busca
Deve haver uma função para gerar automaticamente uma string de busca 
específica para cadas fonte de pesquisa eletrônica que permita buscas 
automatizadas (conforme RN 3).
Cada string de busca específica deve ser fundamentada na string genérica (RF 
2.4) modificada pelas regras para realização de buscas automatizadas.

aplicado 2.1.a.a
2.1.a.b

RF 3.2 Manter Estudos Primários
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre um estudo: (i) título 
do artigo, (ii) abstract, (iii) URL ou link de acesso, (iv) data de publicação, (v) 
BibTeX, (vi) fonte de pesquisa, (vii) autor do cadastro, e (viii) data de cadastro.
Um estudo corresponde a um artigo identificado durante a execução de uma 
RSL. Cada estudo é identificado exclusivamente por ID.

aplicado 2.1.c.a
2.1.d.a

RF 3.3 Manter Estudos de Comparação
O sistema deve permitir o cadastro de estudos de comparação, contendo as 
mesmas informações do RF 3.2. Um estudo comparativo é utilizado como 
método de validação para a execução da RSL.

proposto 2.1.b.a

RF 3.4 Expansão da String de Busca
Deve haver uma função para sugerir automaticamente novos termos para a 
string de busca genérica a partir da aplicação de técnicas de mineração de texto 
sobre os estudos de comparação (RF 3.3).

proposto 2.1.b.b
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# Descrição Status Ref.

RF 3.5 Buscas Preliminares
Deve haver uma função para a execução de buscas preliminares em fontes de 
pesquisa online (conforme RN 4) visando verificar o volume e a exatidão dos 
estudos identificados. Os estudos de comparação (conforme RF 3.3) 
identificados na busca preliminar devem ser destacados no resultado destas.

aplicado 2.1.b.c
2.1.b.d

RF 3.6 Coleta Automatizada de Estudos Primários
Deve haver uma função para a coleta automática de estudos primários a partir 
de fonte de pesquisa online que possuam uma API ou interface para tal. Para 
tanto, faz-se uso da string de busca específica para mecanismo de pesquisa 
(conforme RF 3.1). Cada estudo retornado deve conter uma estrutura de dados 
adequada aos estudos mantidos pelo sistema (RF 3.2).

parcial 2.1.c.c

RF 3.7 Importação de Estudos Primários
Deve haver uma função para a importação de estudos primários a partir de um 
arquivo de importação (conforme formatos definidos no RN 5). 
Cada estudo importado deve conter uma estrutura de dados adequadas aos 
estudos mantidos pelo sistema (RF 3.2).

aplicado 2.1.c.b

RF 3.8 Representação de Documentos
Deve haver uma funcionalidade para gestão e busca de documentos que 
permita a classificação automatizada dos estudos, métodos de agrupamento e a 
técnicas de amostragem.

aplicado 2.1.c.d

RF 3.9 Manter Seleção dos Estudos
Deve haver uma função para permitir a seleção dos estudos de uma RSL 
(conforme os critérios de seleção definidos na RF 2.6).
Cada classificação deve conter as seguintes informações: (i) usuário; (ii) 
classificação (incluso/excluso); e (iii) critério de seleção aplicado.

aplicado 2.2.a

RF 3.10 Seleção automática dos estudos
Deve haver uma função que apresente um número de similaridade do estudo a 
cada critério de seleção. Para tal, a inclusão dos termos contidos no título e 
resumo do artigo devem ser extraídos e comparados estatisticamente aos 
termos de estudos já selecionados.

aplicado 2.2.b

RF 3.11 Envio de Divergências ao Especialista
Caso a estratégia de seleção dos estudos a partir de múltiplos pesquisadores 
seja definida (RF 2.7), deve haver uma função para enviar divergências de 
seleção da RSL aos revisores/mediadores.
Cada divergência enviada deve conter as seguintes informações: (i) dados do 
estudo (conforme RF 3.2); e (ii) classificação do estudo por cada um dos 
pesquisadores (conforme RF 3.8). Cada divergência é identificada 
exclusivamente por ID.

aplicado 2.2.c

RF 3.12 Auxílio na Resolução de Divergências
Para auxiliar o revisor na tomada de decisão de resolução de divergências, 
coeficientes estatísticos a respeito da seleção dos estudos, como a análise de 
concordância kappa, devem ser informados ao revisor.

proposto 2.2.e

RF 3.13 Manter Mediação do Especialista
Deve haver uma função para permitir ao revisor independente realizar 
mediação das divergências enviadas (conforme RF 3.11).
Cada mediação deve conter (i) autor, (ii) classificação adotada; e (iii) critério 
de seleção aplicado.

aplicado 2.2.d
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# Descrição Status Ref.

RF 3.14 Mecanismos de Confiabilidade da Seleção
Caso a estratégia de seleção dos estudos a partir de testes de confiabilidade 
entre avaliadores seja definida (RF 2.7), deve haver uma função que realize o 
inter-rater reliability test, conforme proposto por Khan, Niazi e Ahmadd 
(2011), para comparar os resultados de seleção dos pesquisadores.

proposto 2.2.f

RF 3.15 Manter Listas de Avaliação da Qualidade
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre uma lista de 
avaliação de qualidade dos estudos: (i) nome; e (ii) descrição da lista; além de 
uma matriz de questões contendo (i) descrição; e (ii) formato da resposta (que 
pode ser booleana, numérica, ou uma matriz de valores pré-definidos).
Cada lista de avaliação da qualidade é identificada exclusivamente por ID.

aplicado 2.3.a

RF 3.16 Consulta de Listas de Avaliação da Qualidade
Deve haver uma consulta de modelos de avaliação da qualidade que retorne 
listas cadastradas previamente em outras RSL, ou específicas para estudos em 
engenharia de software (RN 6). O seu objetivo é poupar esforço do pesquisador 
ao selecionar critérios de qualidade já validados.
Para cada lista, a consulta deve exibir o seguinte: (i) nome; (ii) descrição da 
lista; e (iii) quantidade de questões.

aplicado 2.3.e

RF 3.17 Manter Avaliação da Qualidade dos Estudos
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre a qualidade dos 
estudos: (i) lista de avaliação relacionada; (ii) questão de avaliação; e (iii) valor 
de resposta para a questão de avaliação, no formato adequado (RF 3.15).
A soma dos valores de resposta de cada questão de avaliação de qualidade 
resulta no valor de qualidade do estudo perante a lista específica.

aplicado 2.3.a

RF 3.18 Seleção dos Estudos a partir dos Critérios de Qualidade
Caso a estratégia de seleção dos estudos a partir da qualidade dos estudos seja 
definida (RF 2.7), deve haver uma função que permita a seleção dos estudos a 
partir de um valor de qualidade mínimo obtido com o preenchimento de uma 
lista de avaliação (RF 3.17).

proposto 2.3.b

RF 3.19 Suporte a Qualidade
Deve haver um consulta a procedimentos de apoio a avaliação de qualidade, 
como o CRD Guidelines (KHAN et al., 2001) e o Cochrane Reviewers’ 
Handbook (ALDERSON; GREEN; HIGGINS, 2004).
Um procedimentos de apoio a avaliação de qualidade compreende um 
documento que contém diretrizes para a criação e aplicação de uma lista de 
avaliação de qualidade de estudos (RF 3.15).

aplicado 2.3.c

RF 3.20 Manter Formulário de Extração de Dados
Deve haver uma função para gerar automaticamente formulários de extração de 
dados a partir dos metadados definidos no protocolo da revisão (RF 2.9). Cada 
formulário de extração de dados é identificado exclusivamente por um ID.

aplicado 2.4.a
2.4.b

RF 3.21 Manter Extração de Dados
Deve haver uma função para o preenchimento do formulário de extração de 
dados relacionados a cada estudo selecionado. Cada preenchimento deve conter 
as seguintes informações: (i) metadado conforme cadastro no protocolo; e (ii) 
valor de preenchimento conforme regras descritas para o metadado (RF 2.9).

aplicado 2.4.c

RF 3.22 Extração Automatizada de Dados
Deve haver uma função para extrair automaticamente dados de pesquisa 
classificados no protocolo como tags no formato BibTeX (conforme RN 5).

aplicado 2.4.d
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# Descrição Status Ref.

RF 3.23 Manter Relatório Preliminar
Deve haver um relatório que mostre uma síntese de todos os estudos com a 
classificação obtida. O objetivo deste relatório é exibir uma síntese contendo o 
total de estudos incluídos e excluídos por fonte de pesquisa e ano de 
publicação. Para cada estudo, o relatório deve mostrar o seguinte: (i) título do 
estudo; (ii) classificação obtida; e (iii) fonte de pesquisa.

aplicado 2.5.a

RF 3.24 Manter Síntese dos Dados
Deve haver uma função para exibir de forma tabulada e em gráficos os 
preenchimentos de cada conjunto de metadados dos estudos. Cada tabela ou 
gráfico deve estar relacionado a um metadado conforme as regras descritas 
para este (RF 2.9).

aplicado 2.5.a

RF 3.25 Manter Médias Ponderadas
Deve haver uma função para calcular automaticamente médias ponderadas e 
aplicar métodos estatísticos de efeitos aleatórios ou fixos (PAI, 2004) a partir 
dos valores de metadados numéricos obtidos e dos resultados obtidos na 
avaliação qualitativa dos estudos (RF 3.17).

proposto 2.5.b

RF 3.26 Geração de Gráficos
Deve haver uma função que permita a geração automatizada de representações 
gráficas dos resultados quantitativos em forest plots e/ou outros formatos 
adequados (apontados por KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) a partir dos 
dados extraídos dos estudos selecionados (RF 3.18 e RF 3.19).

proposto 2.5.c
2.5.d

RF 3.27 Manter Resumo Informativo
Deve haver uma função para obter automaticamente sentenças proeminentes 
dos estudos selecionados através de técnicas de mineração de texto, a fim de 
compor um artefato de resumo informativo da RSL.

proposto 2.5.e
2.5.f

4. Requisitos da Fase de Análise de Resultados

Requisitos funcionais que especificam contribuições e automatizações propostas para a fase 

de Análise de Resultados da Revisão.

Quadro 9. Requisitos da Fase de Análise de Resultados

# Descrição Status Ref.

RF 4.1 Definir Formato de Publicação
Deve de ser possível especificar um formato de relatório da pesquisa a partir de 
um repositório de modelos pré-cadastrados.

aplicado 3.1.a
3.1.b

RF 4.2 Manter Relatório
O sistema deve armazenar as seguintes informações sobre um o relatório da 
RSL: (i) resumo ou abstract, (ii) visão geral, (iii) resultados, (iv) discussão, (v) 
conclusões, (vi) agradecimentos, (vii) conflito de interesses, (viii) referências e 
(ix) apêndices.

aplicado 3.2.a

RF 4.3 Exportar Relatório
Deve haver uma função para exportar um documento de relatório a partir de um 
modelo pré-cadastrado (conforme RF 4.1), preenchido pelos dados referentes ao 
protocolo da revisão (RF 2.5), a síntese de dados (RF 3.23) e ao próprio 
relatório da revisão (RF 4.2).

aplicado 3.2.b
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# Descrição Status Ref.

RF 4.4 Envio do Relatório a Revisores
Deve haver uma função para permitir ao coordenador o envio do relatório da 
RSL aos revisores. O relatório deve conter as informações mantidas no RF 4.2.

aplicado 3.3.a

RF 4.5 Manter Sugestões do Relatório
Deve haver uma função para permitir aos revisores independentes realizar 
sugestões a respeito dos relatórios enviados.
Cada sugestão deve conter as seguintes informações: (i) seção do relatório 
associada; (ii) descrição da sugestão; (iii) autor da sugestão; e (iv) data da 
sugestão.
Cada sugestão é vinculada a um relatório de revisão (RF 4.2).

aplicado 3.3.a

RF 4.6 Avaliação da Qualidade do Relatório
Deve haver uma função para permitir ao coordenador o preenchimento de uma 
lista de avaliação contendo questões de qualidade relacionada ao relatório da 
RSL, a partir de uma lista de avaliação de qualidade para estudos secundários 
(conforme RN 6).

proposto 3.3.c

RF 4.7 Contribuição com Repositório
Deve haver uma função para registro da pesquisa e submissão do relatório 
revisado da mesma em um repositório de conhecimento em engenharia de 
software experimental.

aplicado 3.1.c
3.3.e

5. Regras de Negócio

Declarações da política ou condições que devem ser satisfeita no negócio, adquiridas através 

de modelos e documentos (UNIVERSITY OF HOUSTON, 2013), abrangendo diversos aspectos 

relacionados à modelagem da abordagem proposta (seção 4.2.1.1) e a implementação da mesma.

Quadro 10. Regras de Negócio

# Descrição

RN 1. Ao  criar  uma nova RSL (RF 1.3),  o  usuário  que  realizou  a  ação  é  automaticamente  definido  como 
coordenador da mesma.

RN 2. Durante a manutenção de usuários (RF 1.2), o coordenador de uma pesquisa pode adicionar usuários que 
não  possuam cadastro  no  sistema.  Este  receberá  um e-mail  explicando  os  passos  necessários  para  a 
conclusão de seu cadastro.

RN 3. A  string de  busca  genérica  deve  ser  gerada  pela  concatenação  dos  termos  propostos  para  cada 
componente, utilizando-se do operador lógico 'E' ao associar cada qual. O operador lógico 'OR' pode ser 
utilizado para concatenação de vários termos dentro do mesmo componente da questão de pesquisa.

RN 4. As seguintes fontes de pesquisa devem estar contempladas na ferramenta: (i) ACM Digital Library; (ii)  
CiteSeerX; (iii) Google Scholar; (iv) IEEE Xplore; (v) IET Digital Library;  (vi) ScienceDirect; e (vii)  
SpringerLink,  citadas  por  Kitcheham  e  Charters  (2007)  e  Brereton  et  al.  (2007)  como  relevantes  a 
pesquisas em ES.

RN 5. Os arquivos de importação de estudos para o sistema devem seguir o formato BibTeX.

RN 6. As listas de avaliação para estudos em engenharia de software proposta por Dybå e Dingsøyr (2008), 
Kitchenham  et. at. (2007) e o CRD Database of Abstracts of Reviews of Effects (Khan  et al.,  2001) 
devem estar presente como método de avaliação da qualidade dos estudos.
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4.4 PROJETO DA FERRAMENTA

A partir da identificação dos requisitos funcionais e regras de negócio, elaborou-se o projeto 

de desenvolvimento da ferramenta computacional ARS – Automatização de Revisões Sistemáticas, 

uma abordagem automatizada de apoio ao processo de RSL a pesquisadores na área de engenharia 

de software. Utilizou-se de um Diagrama Relacional como um modelo conceitual para o sistema 

proposto com alto nível de abstração, conforme ilustra a Figura 19. O detalhamento do diagrama é 

apresentado no Apêndice C – Visões do Diagrama Relacional.

Percebe-se  através  do  diagrama  que  a  abordagem  é  centralizada  na  entidade 

systematic_reviews e  seus  relacionamentos.  O  comissionamento  da  revisão  permite  o 

relacionamento  da  tabela  systematic_review com  os  usuários  através  da  tabela 

sytematic_review_users,  e a atribuição das atividades específicas de responsabilidade do usuário 

através  das  tabelas  jobs  e  job_users.  O  diagrama  demonstra  ainda,  os  relacionamentos  da 

systematic_review com o  protocolo  e  o  relatório  da  revisão  (review_protocol e  review_report, 

respecitvamente). Ambos podem possuir comentários (comments) segundo os estágios de validação 

propostos. O protocolo indexa ainda os critérios de seleção (selection_criteria), e o cronograma de 

pesquisa (activities). 

Na parte inferior do diagrama, a tabela  studies  representa os estudos primários coletados 

pela revisão sistemática, e que são endereçados pela seleção dos estudos, listas para avaliação de 

qualidade,  extração e síntese dos dados (selection_criteria,  quality_checklists e  data_extraction, 

respectivamente).  Os  estudos  são  relacionados  também  a  uma  base  de  busca  (search_base), 

indicando o repositório do qual ele foi coletado.
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Figura 19. Diagrama Relacional da Ferramenta ARS
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Este diagrama esquemático permitiu a criação do banco de dados que contempla a estrutura 

da ferramenta ARS, assim como os artefatos para o modelo de processo proposto por Kitchenham e 

Charters (2007). A implementação das classes8 realiza o comportamento proposto para a abordagem 

pelo  BPMN definido  na  Seção  4.1,  além de  contemplar  as  contribuições  e  automatizações  do 

processo detalhados na Seção 4.2 deste trabalho.

4.4.1 Tecnologia

Para  o  desenvolvimento  da  ferramenta  foram  utilizadas  diversas  tecnologias:  a 

implementação  foi  realizada  em PHP com a  adoção do  framework Symfony 1.4.  O PHP (um 

acrônimo recursivo para Hypertext Preprocessor) e o framework Symfony foram selecionados por 

permitirem a implementação simples da ferramenta em ambiente web segundo o paradigma MVC 

(model-view-controller).  Estas  características  resultaram  em  um  software  de  plataforma  web 

disponível  à  comunidade  de  pesquisa  que  permite  a  participação  de  diversos  pesquisadores 

concorrentemente na condução do processo.

Os dados modelados de acordo com o Diagrama Relacional são mantidos em uma estrutura 

PostgreSQL, um banco de dados objeto relacional desenvolvido como projeto de código aberto. O 

PostgreSQL  foi  adotado  por  contemplar  recursos  para  consultas  complexas,  integridade 

transacional, controle de concorrência multi-versão e suporte ao modelo híbrido objeto-relacional.

A ferramenta  utiliza  ainda  uma ontologia  baseada  no  acervo  de  conhecimentos  sobre  a 

engenharia de software - SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge), que contém os 

conceitos fundamentais relacionados à disciplina (WONGTHONGTHAM et al., 2009) para sugerir 

novos termos para a composição da questão de pesquisa, de acordo com a automatização #2.1.b.b 

detalhada no Quadro 5. A ontologia foi modelada pelo autor a partir  das diretrizes do Guia da 

SWEBOK (IEEE Computer Society, 2005) e o modelo ontológico apresentado por Wongthongtham 

et al. (2009) utilizando o Protégé (STANFORD UNIVERSITY, 2013), uma ferramenta para edição 

de  ontologias  open  source  e  framework para  modelagem  de  estruturas  de  conhecimento, 

desenvolvida e mantida pela Universidade de Stanford. Por fim, gerou-se um documento incluindo 

362 conceitos e 303 relações em uma representação OWL (Web Ontology Language) adequada à 

interpretação por máquinas do conteúdo da Web.
8Optou-se por não colocar neste texto devido ao grande volume de classes implementadas (107 classes de visão, 10 de 
controle e 50 de modelo), além das classes dispostas pelo framework.
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Os  estudos  coletados  durante  a  revisão  sistemática  são  gerenciados  e  indexados  pelo 

servidor  de  busca  Apache  Solr,  baseado  na  biblioteca  de  busca  Lucene  (THE  APACHE 

SOFTWARE FOUNDATION, 2013), que atende as funcionalidades previstas pela automatização 

#2.1.c.d  do  Quadro  5  através  da  representação  dos  documentos  em  um  formato  que  permita 

métodos para classificação, agrupamento e amostragem dos estudos.

Configurou-se o servidor de busca Solr para utilizar índices dos estudos segundo o formato 

BibTeX para permitir mecanismos de apoio automatizado a seleção de estudos. Conforme proposto 

pela automatização #2.2.b do Quadro 5, o servidor fornece um parâmetro de similaridade do estudo 

à um critério de seleção através da frequência de termos contidos no título e resumo do artigo em 

forma de uma bag-of-words, extraindo os estatisticamente mais significantes e comparando-os aos 

termos de estudos já selecionados.

Para tal, utiliza-se de um parâmetro estatístico, denominado tf-idf (term frequency–inverse  

document  frequency),  que  reflete  o  quão importante  é  cada  palavra  contida  no  documento  em 

questão. Para obtenção do parâmetro, considera-se o número de vezes que uma palavra aparece no 

documento  e  a  frequência  desta  palavra  no  corpus  linguístico9 (MANNING;  RAGHAVAN; 

SCHÜTZE, 2008). Compara-se então a similaridade entre o parâmetro obtido no estudo em análise 

com  os  parâmetros  de  estudos  já  classificados  em  cada  critério  de  seleção,  apresentando  um 

percentual de aderência resultante desta comparação.

A integração com as bases de pesquisa é feita através de APIs específicas (atualmente para a 

IEEE Xplore, IET Digital Library e SpringerLink), conforme demonstra a Figura 20. Para tanto, a 

ferramenta ARS utiliza-se da string de busca gerada automaticamente para compor os parâmetros 

da busca, que são enviados à API específica da base escolhida. Esta retorna então um documento 

em formato BibTeX com uma estrutura de dados adequada aos estudos mantidos pelo banco de 

dados e pelo servidor de pesquisa Solr, que é então avaliado e processado para coleta automática 

(conforme automatização #2.1.c.c, Quadro 5).

9O conjunto de textos escritos e registros orais em uma determinada língua (neste caso em inglês) que serve como base 
de análise para diversas técnicas de mineração de texto ou recuperação de informações.
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Figura 20. Diagrama de Sequência – integração com bases de pesquisa através de APIs

Quando não há uma API para acesso direto aos estudos (no caso da ACM Digital Library), a 

ferramenta utiliza-se de mecanismos de indexação automática (web crawling)  para a coleta  dos 

estudos. A ferramenta compõe uma URL (ou endereço de recurso web) a partir da string de busca, 

sobre a qual um agente navega de forma metódica e automatizada, identificando termos conhecidos 

(como título do artigo, autores e  abstract) e colhendo referências aos estudos pesquisados. Estas 

referências são então convertidas em um formato adequada aos estudos mantidos pelo banco de 

dados (conforme contribuição #2.1.c.a do Quadro 5) e incluídas automaticamente no sistema. A 

indexação  automática  faz  uso  do  application  framework Gearman  (GEARMAN,  2013)  para  a 

execução de tarefas em paralelo, impedindo a sobrecarga da base de pesquisa.

As tecnologias acima citadas foram selecionadas a fim de atender os seguintes critérios: (i) o 

suporte a todas as fases e estágios do processo; (ii) a redução de esforço na automatização de buscas 

e outras tarefas exaustivas; (iii) a participação de diversos pesquisadores (revisores e mediadores) 

na condução do processo; e (vi) a disponibilidade da ferramenta à comunidade de pesquisa; além de 

fundamentar-se em tecnologias  open-source, que favorecem à distribuição livre da ferramenta e a 

criação de trabalhos derivados.
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4.5 DEMONSTRAÇÃO DA FERRAMENTA

Com base no modelo de processo proposto na Seção 4.1, a ferramenta computacional ARS – 

Automatização de Revisões Sistemáticas10 permite, inicialmente, a gestão de usuários que possam 

participar como pesquisadores na condução de revisões sistemáticas,  assim como na gestão das 

mesmas. Através de um login individual, o usuário tem acesso a ferramenta ARS e aos processos de 

RSL que participa, conforme ilustrado na Figura 21.

Figura 21. Listagem de Revisões Sistemáticas em Andamento

A partir do acesso ao processo de revisão sistemática, o usuário pode acompanhar as três 

fases  do  processo,  com  seus  estágios  distintos  enumerados  no  menu  superior.  Cada  estágio 

concluído é marcada como tal,  permitindo que os revisores tenham uma noção do progresso na 

condução do método. Materiais de apoio dispostos no topo de cada interface fornecem diretrizes 

para a execução das atividades relacionadas.

4.5.1 Fase 1: Planejamento da Revisão

O primeiro estágio, ilustrado na Figura 22, identifica a necessidade da revisão através da 

consulta por estudos semelhantes no repositório da própria ferramenta, assim como no mecanismo 

de busca por literatura acadêmica Google Acadêmico. A abordagem permite ainda a análise destes 

estudos pelo critério de avaliação do CRD Database of Abstracts of Reviews of Effects (KHAN et  

al., 2001), garantindo a individualidade do estudo proposto.

10Disponível em http://ars.enova.com.br

http://ars.enova.com.br/
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Figura 22. Identificação da Necessidade de uma Revisão

O  comissionamento  da  revisão  permite  gerenciar  o  grupo  de  pesquisadores  e  suas 

atribuições: (i) o coordenador da pesquisa é responsável por criar e gerenciar a RSL na ferramenta; 

(ii) os pesquisadores conduzirão o processo de acordo com a orientação do coordenador; (iii) os 

mediadores  agem  como  especialistas,  resolvendo  divergências  e  avaliando  o  processo;  e  (iv) 

interessados podem acompanhar o processo sem atuar em suas atividades. Assim que definidas as 

atribuições, o sistema envia mensagens eletrônicas de convite e alerta o grupo sobre as definições 

do cronograma da pesquisa. A interface para comissionamento pode ser verificada na Figura 23.

Figura 23. Comissionamento da Revisão
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Embora  durante  a  criação  da  revisão  na  ferramenta  seja  necessário  o preenchimento  da 

questão de pesquisa, é possível também o endereçamento de seus cinco componentes (população, 

intervenção, comparação, resultados e contexto) que fundamentarão a  string de busca. É possível 

gerir estes componentes no estágio de especificação da questão de pesquisa.

A ferramenta dispõe ainda de um mecanismo para expansão dos termos de busca, que sugere 

automaticamente novos termos para a questão de pesquisa a partir da ontologia SWEBOK (IEEE 

Computer Society, 2005), contendo os principais conceitos em engenharia de software. O exemplo 

apontado pela Figura 24 demonstra as sugestões da ontologia para o termo “usability”.

Figura 24. Especificar Questões de Pesquisa

Posteriormente, segue-se o protocolo da revisão, que documenta o planejamento em seções 

específicas, conforme a Figura 25 e Figura 26: (i) primeiramente, o objetivo e a questão de pesquisa 

definidos  anteriormente  podem ser  revisados;  (ii)  concatenando  os  componentes  da questão  de 

pesquisa,  a  ferramenta  gera  automaticamente  a  string de  busca;  (iii)  critérios  para  inclusão  e 

exclusão  dos  estudos  são  registrados,  e  a  estratégia  para  a  resolução  de  divergências  entre  os 

pesquisadores é definida; (iv) o processo de pesquisa e seus vários componentes são documentado 

em formato  rich text;  (v) conjuntos de dados a serem extraídos são registrados, assim como os 

valores possíveis para cada qual; (vi) fontes de pesquisa integradas à ferramenta ARS podem ser 
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selecionados, assim como fontes de pesquisa manual podem ser incluídas individualmente; e (vii) 

ao fim do protocolo, o cronograma de pesquisa é construído com os pesquisadores responsáveis.

Figura 25. Desenvolver Protocolo da Revisão, parte 1

Cada uma destas seções é implementada na interface através de um elemento que possa ser 

consultado posteriormente, e constituem os atributos da classe protocolo da revisão. Os critérios de 

seleção  dos  estudos,  as  fontes  eletrônicas  de  pesquisa,  os  metadados  a  serem  extraídos  e  o 

cronograma são registrados individualmente em uma estrutura de classe adequada, com atributos e 

funções próprias de cada qual.



106

Figura 26. Desenvolver Protocolo da Revisão, parte 2

O  protocolo ou plano da revisão é então enviado aos mediadores para que façam suas 

considerações.  Estes  comentários  são  documentados  individualmente  na  seção de  planejamento 

correspondente e exibidas em um modelo de protocolo apresentado pela interface, conforme ilustra 

a Figura 27. A ferramenta ARS exporta ainda o protocolo na forma de um documento texto (.docx) 

contendo todas as informações preenchidas pelos pesquisadores.
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Figura 27. Validar Protocolo da Revisão

4.5.2 Fase 2: Execução da Revisão

Após a validação do protocolo, segue-se a fase de execução, que envolve cinco estágios 

distintos. A identificação da pesquisa, detalhada na Figura 28, compreende a gestão de bibliografia 

dos estudos primários em forma de lista de referências. Para tanto, são apresentadas três opções: (i) 

a  inclusão manual  dos  estudos;  (ii)  importação de estudos primários  através  de um arquivo de 

referência  BibTeX; e (iii)  a coleta  automatizada de estudos através  de APIs de bases de busca 

eletrônicas relacionadas à engenharia de software indicadas por Brereton et al. (2007) e Kitchenham 

e Charters (2007). Atualmente a ferramenta conecta-se automaticamente as bases de dados IEEE 

Xplore,  IET Digital  Library e SpringerLink,  e planeja-se a integração futura com outras quatro 

bases ACM Digital Library, CiteSeerX, Google Scholar, e ScienceDirect.
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Figura 28. Identificação da Pesquisa

A  seleção dos estudos contidos na lista de referência a partir dos critérios de inclusão e 

exclusão definidos no protocolo da revisão é realizada no estágio de seleção dos estudos primários. 

Cada pesquisador conduzindo a revisão sistemática pode selecionar  cada estudo a partir  de um 

critério de inclusão ou exclusão somente. Caso diferentes pesquisadores classifiquem um mesmo 

estudo  de  forma  distinta,  a  ferramenta  sinaliza  como  uma  seleção  divergente,  permitindo 

encaminhar  uma  solicitação  de  mediação  para  o  coordenador  da  pesquisa  ou  a  um  dos 

revisores/mediadores definidos no estágio de comissionamento.

Um mecanismo de apoio automatizado à seleção dos estudos contribui com a demonstração 

de um valor de aderência do estudo a cada critério de seleção. Este valor estatístico é obtido através  

de um cálculo de similaridade entre os termos contidos no título e resumo do artigo em relação aos 

termos de estudos já selecionados. No exemplo demonstrado pela Figura 29, um critério de inclusão 

e um de exclusão são apresentados a um estudo primário, e a aderência do estudo para cada critério 

é demonstrada percentualmente.
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Figura 29. Seleção dos Estudos Primários

Posteriormente, utiliza-se uma lista com critérios de avaliação que devem ser respondidos, 

conforme  Figura  30.  Desta  forma,  o  estudo  que  obtiver  uma  quantidade  maior  de  respostas 

verdadeiras, é mais significante frente à questão de pesquisa. O estágio de avaliação de qualidade 

dos estudos permite a criação ou seleção de listas de avaliação de qualidade pré-definidas  para 

estudos em engenharia de software proposta por Dybå e Dingsøyr (2008), Kitchenham et. at. (2007) 

e o CRD Database of Abstracts of Reviews of Effects (Khan et al., 2001), além do preenchimento 

dos critérios que apresentam uma pontuação na listagem dos estudos, ilustrado na Figura 31.

Figura 30. Avaliação da Qualidade dos Estudos, parte 1
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Figura 31. Avaliação da Qualidade dos Estudos, parte 2

O estágio de extração de dados envolve o registro de dados específicos de cada estudo que 

possam ser utilizados para síntese e nos resultados da revisão, conforme a Figura 32. A ferramenta 

apresenta formulários de extração de dados a partir dos metadados detalhados no desenvolvimento 

do protocolo da revisão,  validando o formato  conforme tipo definido anteriormente.  Durante o 

desenvolvimento  do  protocolo  de  pesquisa,  caso  tenha-se  cadastrado  um metadado  do formato 

BibTeX, a ferramenta realiza a extração automatizada deste dado através do atributo específicos do 

documento de referência do estudo.
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Figura 32. Extração e Monitoramento dos Dados

Finalmente, a  síntese dos dados contempla a sumarização dos dados extraídos no estágio 

anterior em forma de uma tabulação simples dos dados que demonstre de forma mais natural os 

resultados dos estudos primários, conforme a Figura 33. É prevista ainda a criação de tabelas e 

gráficos específicos para demonstrar ou comparar determinado metadado.

Figura 33. Síntese dos Dados
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4.5.3 Fase 3: Análise dos Resultados

A  última  fase  é  composta  por  três  estágios,  sendo  o  primeiro  a  especificação  de 

mecanismos de disseminação, no qual recomendações para comunicar os resultados da revisão e 

as estratégias de disseminação definidas no protocolo da revisão são apresentadas. O pesquisador 

deve então selecionar os formatos de disseminação (como artigo ou relatório técnico) adequados a 

revisão sistemática, conforme Figura 34.

Figura 34. Especificar Mecanismos de Disseminação

Então é apresentado o formulário para  formatação do relatório principal da pesquisa, 

demonstrado  na  Figura  35,  que  registra  os  resultados,  discussões  e  conclusões  obtidas  com a 

pesquisa em formato richt text. A partir do preenchimento destas informações, a ferramenta gera um 

documento texto (.docx) conforme o formato de publicação selecionado no estágio anterior.
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Figura 35. Formatar o Relatório Principal

Finalmente,  o  relatório  deve  ser  enviado  aos  revisores/mediadores  para  que  façam  a 

validação do relatório da revisão, conforme Figura 36. Este estágio segue diretrizes semelhantes a 

validação  do  protocolo,  em  que  comentários  são  documentados  individualmente  na  seção  do 

relatório correspondente e exibidos em um modelo de relatório, ilustrado pela Figura 36.

Figura 36. Validação do Relatório da Revisão

Depois que o relatório é aprovado pelos moderadores, a revisão sistemática é dada como 

concluída, e seus dados e artefatos gerados permanecem disponíveis na ferramenta como repositório 

para consulta futura.
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4.6 CONSIDERAÇÕES

A condução do processo de revisões sistemáticas em engenharia de software envolve uma 

série de atividades discretas. Além das atividades identificadas, diversos autores citados no capítulo 

3 (Estado da Arte) fornecem diretrizes adicionais para condução do processo em engenharia de 

software, mencionando técnicas e métodos específicos para contribuir com a qualidade do estudo 

empírico  produzido  ou  com  a  redução  de  esforço,  através  da  automatização  das  tarefas  mais 

exaustivas.

Este  capítulo  incrementa  os  estudos  realizados  pelos  autores  com a  proposição  de  uma 

abordagem automatizada que contemple o processo descrito, modelada e detalhada através de 29 

contribuições e 22 automatizações a partir de técnicas e métodos descritos por especialistas na área 

de engenharia de software. Posteriormente, são especificadas na forma de requisitos funcionais e 

não-funcionais que permitam o desenvolvimento de uma ferramenta computacional.

Até o momento da entrega deste trabalho foram implementados 41 dentre os 51 requisitos 

funcionais identificados para a abordagem automatizada, perfazendo cerca de 80,4% de completude 

das  atividades  propostas.  O requisito  RF  3.6,  relacionado  a  obtenção  automatizada  de  estudos 

primários  encontra-se  parcialmente  implementado,  tendo  três  dentre  as  sete  bases  de  busca 

propostas desenvolvidas. Entre os cerca de 18% propostos e ainda não implementados encontram-se 

requisitos para a automatização da fase de execução, especialmente, nos estágios de identificação da 

pesquisa (RFs 3.1, 3.3 e 3.4) e síntese dos dados (RFs 3.25, 3.26 e 3.27).

O  capítulo  apresenta  ainda  o  projeto  e  implementação  dos  recursos  que  compõem  a 

ferramenta de apoio a condução do modelo proposto, descreve algumas das tecnologias adotadas e 

um guia de demonstração de uso. A ferramenta está disponível à comunidade de pesquisa através de 

uma interface web (http://ars.enova.com.br), permitindo o uso e avaliação da mesma.

Embora não apresente a completude de sua implementação, a ferramenta ARS apresentada 

neste  capítulo  atende  o  objetivo  específico  deste  trabalho,  com o  projeto  e  implementação  de 

abordagem automatizada de suporte ao processo de condução de revisões sistemáticas. Caracteriza-

se como uma abordagem automatiza por aplicar técnicas computadorizadas para reduzir o esforço 

durante o processo; e seu enfoque na engenharia de software é evidenciado por implementar todas 

as fases e estágios de diretrizes específicas de condução do método nesta área de pesquisa. Além 
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disto, a contribuição de uma ontologia contendo o acervo de conhecimento na área fortalecem o 

posicionamento da ferramenta em sua área de atuação.

A  descrição  destas  contribuições  computacionais  permitem  ainda  o  planejamento  e 

realização de avaliações almejadas nos objetivos específicos deste trabalho (seção 1.2). Para tanto, o 

capítulo 5 avalia a abordagem através do paradigma GQM, detalhando seu planejamento através de 

objetivos, questões de pesquisa e métricas, realizando a coleta e medição de dados que permitam 

responder a estas questões e evidenciar os resultados alcançados.
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5 AVALIAÇÃO

Além da concepção e implementação de uma abordagem automatizada de apoio ao PCRSL, 

este trabalho almeja a avaliação da abordagem segundo critérios de produtividade e confiabilidade 

do processo. Este capítulo apresenta a seguinte organização: a seção 5.1 descreve o planejamento da 

avaliação  prevista  para  a  abordagem  automatizada;  enquanto  a  seção  5.2  discorre  sobre  as 

considerações para aplicação da avaliação, as métricas de análise e resultados esperados.

5.1 MODELO DE AVALIAÇÃO

O modelo de avaliação fundamenta-se no paradigma GQM (goal, question, metric) proposto 

por Basili et al. (1994), que consiste na definição de objetivos, dos quais são extraídas questões de 

pesquisa associadas a métricas que permitam a aquisição de um resultado mensurável.  O paradigma 

é composto por uma estrutura hierárquica que inicia com a definição, em um nível conceitual, dos 

objetivos a serem medidos (goals), que são então refinados em várias questões, a fim de decompor 

o problema em seus componentes principais. Estas perguntas constituem o nível operacional do 

modelo, que é finalmente refinado em métricas objetivas ou subjetivas (por exemplo, a quantidade 

de  estudos  selecionados,  e  a  percepção  do  pesquisador  a  respeito  da  produtividade  obtida, 

respectivamente). Uma única métrica pode ser utilizada para responder diferentes perguntas sob o 

mesmo objetivo (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994).

Conforme  descrito  na  problematização  (seção  1.1),  este  trabalho  pretende  avaliar  as 

contribuições  na  adoção  de  uma  abordagem  automatizada  de  apoio  à  condução  de  revisões 

sistemáticas no que se refere a produtividade e confiabilidade do processo. Almejando evidências 

relacionadas a esta questão de pesquisa e as hipóteses relacionadas, elaborou-se os objetivos (goals) 

do modelo GQM para avaliação, conforme descritos no Quadro 11 e Quadro 12:
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Quadro 11. Objetivo 1 (G1)

Analisar A abordagem proposta
Com o propósito de Caracterizar

Com respeito a Produtividade
No contexto de Processo de condução de revisões sistemáticas da literatura

Sob o ponto de vista de Pesquisadores em engenharia de software

Quadro 12. Objetivo 2 (G2)

Analisar A abordagem proposta
Com o propósito de Caracterizar

Com respeito a Confiabilidade
No contexto de Processo de condução de revisões sistemáticas da literatura

Sob o ponto de vista de Pesquisadores em engenharia de software

Hipóteses: planejou-se a avaliação para testar as seguintes hipóteses (nula e alternativa) a 

respeito dos indicadores de produtividade e confiabilidade:

• H01:  A  abordagem  automatizada  proposta  não  contribui  para  o  incremento  da 

produtividade na condução do processo em engenharia de software.

• HA1: A abordagem automatizada proposta contribui para o incremento da produtividade 

na condução do processo em engenharia de software.

• H02:  A  abordagem  automatizada  proposta  não  contribui  para  o  incremento  da 

confiabilidade na condução do processo em engenharia de software.

• HA2: A abordagem automatizada proposta contribui para o incremento da confiabilidade 

na condução do processo em engenharia de software.

Desta  forma,  consideram-se  como  métricas  a  produtividade,  evidenciada  por  fatores  de 

redução  do esforço  empregado  na  condução  do  processo;  e  a  confiabilidade,  evidenciada  pela 

completude  na  execução  e  documentação  das  fases  e  estágios  do  processo  segundo  o  modelo 

proposto na seção 4.1. Deste modo, a fim de obter as questões de pesquisa, optou-se por analisar as 

contribuições  e  automatizações  propostas  para  a  abordagem  sob  a  ótica  destes  fatores.  Estas 

questões são detalhadas no Quadro 13.
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Quadro 13. Questões para avaliação da abordagem

Questões* Descrição Objetivo

Planejam
ento

QP1 O  documento  de  protocolo  gerado  pela  abordagem  automatizada  é  tão 
confiável quando o documento redigido manualmente? Confiabilidade

QP2
A execução sistemática de todos os estágios  na fase de planejamento da 
abordagem está de acordo com os procedimentos para a condução de uma 
revisão sistemática?

Confiabilidade

QP3 A execução sistemática da fase de planejamento da revisão na abordagem 
automatizada contribui na redução do esforço neste estágio do processo? Produtividade

QP4
A expansão dos termos de busca de modo automatizado apresenta 
confiabilidade na utilização de acervo de conhecimento na área de 
engenharia de software?

Confiabilidade

Execução

QE1
A  execução  sistemática  de  todas  as  atividades  na  fase  de  execução  da 
abordagem está de acordo com os procedimentos para a condução de uma 
revisão sistemática?

Confiabilidade

QE2 A execução sistemática da fase de execução da revisão na abordagem 
automatizada contribui na redução do esforço neste estágio do processo? Produtividade

QE3 O  resultado  da  busca  de  estudos  primários  através  da  string  gerada 
automaticamente é tão confiável quanto a busca realizada manualmente? Confiabilidade

QE4 Os mecanismos de suporte à seleção automatizada são tão confiáveis quanto 
a seleção manual dos estudos? Confiabilidade

QE5 A coleta dos estudos automaticamente através de uma API ou da importação 
de um arquivo de referência reduz o esforço na condução do processo? Produtividade

QE6
A coleta dos estudos automaticamente através de uma API ou da importação 
de  um  arquivo  de  referência  é  tão  confiável  quanto  a  realizada 
manualmente?

Confiabilidade

QE7 A extração de dados do estudo de forma automatizada reduz o esforço no 
estágio de extração de dados? Produtividade

A
nálise de 

R
esultados

QA1 O  documento  de  relatório  gerado  pela  abordagem  automatizada  é  tão 
confiável quando o documento redigido manualmente? Confiabilidade

QA2
A  execução  sistemática  de  todas  as  atividades  na  fase  de  análise  dos 
resultados  da  abordagem  está  de  acordo  com  os  procedimentos  para  a 
condução de uma revisão sistemática?

Confiabilidade

QA3 A execução sistemática da fase de análise dos resultados na abordagem 
automatizada contribui na redução do esforço neste estágio do processo? Produtividade

* O acrônimo QP identifica questão relacionada à fase de Planejamento, assim como QE se relaciona a Execução, e QA 
a Análise dos Resultados do processo de condução de revisões sistemáticas

As questões de pesquisa são associadas a métricas, conforme Quadro 14 e Quadro 15. São 

utilizadas  métricas  objetivas  para  objetos  de  medição  mais  maduros  (BASILI;  CALDIERA; 

ROMBACH, 1994), como a quantidade de estudos obtidos com a automatização da string de busca, 

e da coleta dos estudos primários. Em outros casos, avaliações subjetivas lidam com métricas mais 

informais  ou  instáveis,  exigindo  a  avaliação  de  especialistas  através  de  um  questionário.  A 

distribuição das métricas entre as avaliações objetivas e subjetivas é ilustrada na Figura 37.
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Quadro 14. Métricas para avaliação subjetiva da abordagem

Métrica Descrição

M1 Quantidade de respostas “Concordo amplamente”

M2 Quantidade de respostas “Concordo parcialmente”

M3 Quantidade de respostas “Discordo parcialmente”

M4 Quantidade de respostas “Discordo amplamente”

Quadro 15. Métricas para avaliação objetiva da abordagem

Questões Descrição

M5 Quantidade de sugestões semelhantes à amostra / quantidade de sugestões realizadas * 100

M6 Quantidade de estudos retornados com a string de busca automatizada / quantidade de estudos 
retornados com a string de busca identificada * 100

M7 Quantidade de estudos selecionado de modo semelhante à amostra / quantidade de estudos 
selecionados na amostra * 100

M8 Relação tempo dispendido por estudo com a coleta automatizada dos estudos / relação tempo 
dispendido por estudo conforme a documentação do processo * 100

M9 Quantidade de estudos obtidos com a coleta automatizada / quantidade de estudos obtidos com a coleta 
manual * 100

M10 Quantidade de metadados extraídos de modo semelhante à amostra / quantidade de metadados 
extraídos * 100

Figura 37. Distribuição das métricas de avaliação objetivas e subjetivas
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Uma  vez  desenvolvido  o  modelo  de  avaliação  GQM,  faz-se  necessário  selecionar  as 

técnicas,  ferramentas  e  procedimentos  apropriados  para  coleta  dos  dados.  Neste  estudo,  os 

procedimentos  para  obtenção  das  métricas  subjetivas  fundamentam-se  na  realização  de  um 

questionário com ao menos 10 pesquisadores que possuam publicações de RSL em engenharia de 

software.  Cada uma das  questões  possui  um conjunto de resultados  possíveis  classificados  por 

importância conforme o Quadro 14 e o questionário apresentado no Apêndice D.

Os  seguintes  procedimentos  de  avaliação  serão  adotados  na  obtenção  de  dados  sobre  a 

utilização da abordagem para a avaliação das métricas objetivas:

M5. A partir de uma amostra de revisões sistemáticas publicadas e disponíveis na web 

que tenham como foco a engenharia de software e que apresentem a questão de pesquisa 

descrita  através  de  termos  no  método  PICOC,  serão  coletados  os  termos  para  a 

composição de pesquisa. Posteriormente, estes termos serão cadastrados na ferramenta e 

identificados àqueles relacionados à área de pesquisa. O procedimento de avaliação será 

realizado mediante a execução do mecanismo de expansão dos termos de busca sobre o 

componente do método PICOC identificado e, caso ele sugira um termo de expansão que 

tenha  relação  evidenciada  através  da  ontologia  SWEBOK (IEEE Computer  Society, 

2005), o procedimento será considerado um sucesso. A métrica será então obtida através 

da divisão da quantidade de sucessos obtidos sobre os procedimentos realizados.

M6. A partir  de uma amostra  de revisões sistemáticas realizadas e documentadas,  que 

apresentem a questão de pesquisa descrita através de termos no método PICOC, serão 

coletados os termos para a questão de pesquisa e a string de busca identificadas (SI) no 

estudo. Posteriormente, uma string de busca será gerada (SG) na ferramenta a partir da 

mesma  questão  de  pesquisa.  Será  realizada  então  uma  busca  nas  bases  de  pesquisa 

adequadas a engenharia de software, conforme citado por Kitcheham e Charters (2007) e 

Brereton  et al.  (2007) utilizando SI e SG comparativamente. A quantidade de estudos 

retornados pela SG será então dividida pela quantidade de estudos com a SI, fornecendo 

a métrica de confiabilidade com a string gerada automaticamente pela abordagem.

M7. A  partir  de  uma  revisão  sistemática  realizada  e  documentada,  que  demonstre 

referências  de  estudos  coletados  e  posteriormente  dos  estudos  selecionados,  serão 

obtidos os parâmetros para o atendimento das métricas. Os estudos coletados serão então 

cadastrados na ferramenta proposta, e um mecanismo de classificação automatizada será 
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aplicado  a  partir  dos  parâmetros  dos  estudos.  Cada  seleção  obtida  pela  abordagem 

automatizada será documentada e, caso o estudo selecionado possua uma classificação 

idêntica  na  amostragem,  o  procedimento  será  considerado  como  bem  sucedido.  A 

quantidade  de  sucessos  obtidos  será  então  dividida  pela  quantidade  de  seleções 

realizadas, o que fornecerá a métrica.

M8. A partir  de  uma  amostra  de  documentação  do processo  de  busca,  que  apresente 

medições  de  tempo  consumido  na  coleta  de  dados,  serão  extraídas  a  quantidade  de 

minutos  despendidos,  a  quantidade  de  estudos  coletados  e  a  fonte  de  pesquisa.  Os 

estudos serão registrados então na ferramenta para cada base de dados que permita a 

coleta  através  de  uma  API  ou  através  da  importação  através  de  um documento  de 

referência  no  formato  BibTeX  para  as  bases  de  pesquisa  que  o  forneçam,  e  a 

funcionalidade de coleta automatizada dos estudos será iniciada. Cada processo de coleta 

será  documentado  em  tempo  consumido  e  quantidade  de  estudos  coletados  e  uma 

relação tempo dispendido por estudo será obtida ao dividir-se estes dois valores.  De 

modo semelhante, será obtida a relação a partir da amostra de revisões documentadas. A 

métrica  será  inferida  através  das  relações  tempo  por  estudo  coletado  obtidas  com 

automatização comparadas à amostra.

M9. A partir de uma amostra de revisões sistemáticas realizadas e documentadas, em que 

sejam  demonstradas  strings de  busca  específicas  e/ou  genéricas  e  a  quantidade  de 

estudos coletados, serão obtidos os parâmetros para o procedimento. Serão realizadas 

duas coletas comparativas: a coleta automatizada (CA) através de uma API ou através da 

importação através de um documento de referência  no formato BibTeX, e uma nova 

coleta manual (CM) na interface dos mecanismos de busca. Cada processo de coleta será 

realizado e registrado. A quantidade de estudos obtidos com a coleta automatizada será 

então dividida pela quantidade de estudos obtidos na coleta manual, o que fornecerá a 

métrica.

M10. A partir de uma amostra de revisões sistemáticas realizadas e documentadas, em que 

sejam demonstradas as referências  de estudos selecionados e os metadados obtidos a 

partir da publicação do estudo (no mínimo: título, autores, ano e tipo), serão obtidos os 

parâmetros para a avaliação. Os estudos serão registrados então na ferramenta através da 

importação de um documento BibTeX, e a funcionalidade de extração automatizada de 
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dados  será  iniciada.  Cada  metadado  é  extraído  automaticamente  através  de  um 

procedimento  e,  caso  este  seja  compatível  aos  metadados  presentes  na  amostra  será 

considerado  um sucesso.  A quantidade  de  sucessos  obtidos  será  então  dividida  pela 

quantidade de dados extraídos, fornecendo a métrica.

Cada uma das métricas subjetivas é obtida através da soma das respostas para a questão 

específica.  E, para possibilitar  as avaliações subjetivas pelo questionário a ser realizado com os 

pesquisadores, adota-se um conjunto de atributos classificados por importância conforme o Quadro 

16 - Atributos de avaliação da abordagem. 

Quadro 16. Atributos de avaliação da abordagem

Atributos Classificação subjetiva Correspondência numérica

A1 Concordo amplamente > 75%

A2 Concordo parcialmente 51~75%

A3 Discordo parcialmente 26~50%

A4 Discordo amplamente < 26%

Sem opinião definida* -
* não contribui para a avaliação, atuando como uma possibilidade ao respondente em isentar-se daquela questão

Para computar o valor atribuído a cada métrica em cada questão, é realizado um somatório 

das respostas para cada atributo no questionário com os pesquisadores. Para obter a classificação a 

partir  dos  dados  numéricos  da  avaliação  objetiva,  assume-se  o  atributo  numericamente 

correspondente ao resultado evidenciado com o procedimento como verdadeiro, considerando-se os 

outros atributos como falsos.

Assim que cada uma das questões tenha um valor computado, realiza-se a interpretação da 

contribuição  da abordagem proposta  através  das  configurações  descritas  no Quadro 17 para  os 

fatores  de  produtividade,  alinhados  ao  objetivo  G1;  e  no  Quadro  18  para  a  confiabilidade  do 

processo, abordada no objetivo G2. Cada uma das métricas descritas anteriormente conduz a um 

atributo de comparação, que subtraído a média dos outros atributos, permite a interpretação daquela 

questão específica dentro do contexto avaliado.
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Quadro 17. Interpretação da avaliação de produtividade da abordagem*

Expressão Interpretação

A1 > MÉDIA(A2, A3, A4) A abordagem automatizada proposta contribui amplamente na produtividade do 
processo.

A2 > MÉDIA(A1, A3, A4) A abordagem automatizada proposta contribui de modo parcial na produtividade 
do processo.

A3 > MÉDIA(A1, A2, A4) A abordagem automatizada contribui de modo negativo na produtividade do 
processo.

A4 > MÉDIA(A1, A2, A3) A abordagem automatizada impede ou restringe a produtividade do processo.
* lido da seguinte forma: “Se Expressão então Interpretação”

Quadro 18. Interpretação da avaliação de confiabilidade da abordagem*

Expressão Interpretação

A1 > MÉDIA(A2, A3, A4) A abordagem automatizada proposta contribui amplamente na confiabilidade do 
processo.

A2 > MÉDIA(A1, A3, A4) A abordagem automatizada proposta contribui de modo parcial na confiabilidade 
do processo.

A3 > MÉDIA(A1, A2, A4) A abordagem automatizada contribui de modo negativo na confiabilidade do 
processo.

A4 > MÉDIA(A1, A2, A3) A abordagem automatizada acrescenta vieses à confiabilidade do processo e do 
produto da revisão.

* lido da seguinte forma: “Se Expressão então Interpretação”

Caso exista uma igualdade no somatório de algum destes atributos, é possível realizar uma 

análise estatística sobre a distribuição das respostas obtidas, verificando o desvio padrão a partir da 

variação dos dados, obtendo-se a tendência da amostragem para cada um dos valores divergentes e 

assim solucionando o impasse.

5.2 RESULTADOS

Após o planejamento de avaliação da abordagem automatizada, aplicou-se o questionário e 

realizou-se uma série de procedimentos de avaliação que endereçassem as métricas identificadas. 

Neste  ínterim  a  ferramenta  foi  disponibilizada  aos  pesquisadores  para  que  pudessem avaliar  a 

abordagem proposta quanto às métricas subjetivas, e se pudesse executar os procedimentos sobre as 

funcionalidades disponibilizadas com o intuito  da obtenção das métricas  objetivas,  conforme as 

seções que se seguem.
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5.2.1 Métricas Subjetivas

Através  do  questionário  de  avaliação  da  abordagem  apresentado  no  Apêndice  D,  os 

respondentes  relataram  suas  impressões  a  respeito  das  contribuições  obtidas  em  termos  de 

confiabilidade  e  produtividade  com  a  adoção  da  ferramenta  ARS  de  suporte  automatizado  ao 

processo  de  condução  de  revisões  sistemáticas  em  engenharia  de  software.  Cada  questionário 

acompanhava um link para acesso à ferramenta11 e um vídeo de apresentação da mesma12.

Foram  realizados  dois  questionários  em  momentos  distintos:  o  primeiro13,  com  a 

disponibilidade  da  ferramenta  na  fase  de  Planejamento  da  Revisão,  contemplando  seus  cinco 

estágios  e  a  geração  de  um  documento  de  Protocolo  da  Revisão;  e  o  segundo14,  com  a 

disponibilidade plena da ferramenta, contemplando todas as fases do processo.

Os questionários foram divulgados por e-mail a uma lista de 82 pesquisadores em ES com 

publicações em revisões sistemáticas da literatura, entre os alunos de mestrado da UNIVALI que 

participaram de, ao menos, um processo de condução de revisão sistemática da literatura na área de 

pesquisa da ES e, posteriormente, na lista da SBC – Sociedade Brasileira de Computação.

5.2.1.1 Perfil dos Respondentes

O primeiro  questionário obteve  12 respostas  distintas,  e  o segundo 8,  sendo um grande 

número destes de respondentes que já haviam previamente participado do questionário anterior. 

Após a tabulação dos dados, verificou-se um total de 14 participantes, 8 dos quais vinculados a 

UNIVALI – Universidade  do Vale  do  Itajaí  como instituição  de  pesquisa,  outros  participantes 

citaram também as universidades PUC-RS, UFBA, UNISUL, UNIASSELVI e USP.

Com relação a seu conhecimento com revisões sistemáticas, 2 dos respondentes citou ter 

coordenado o processo de revisão, 9 relataram ter participado do processo, 2 somente ter lido a 

respeito do método e um outro indivíduo não respondeu à questão. A média de revisões sistemáticas 

realizadas pelo grupo de pesquisa é de 2,16 por respondente (sendo 2,08 especificamente na área de 

engenharia de software) e de 1,16 publicações por indivíduo, conforme demonstra a Tabela 10. É 

11Disponível em http://ars.enova.com.br
12Disponíveis em http://youtu.be/jK24jZUv7y4 e http://youtu.be/f1k21hY2VKM
13Disponível em http://goo.gl/axrdJ
14Disponível em http://goo.gl/SsrfG

http://goo.gl/SsrfG
http://goo.gl/axrdJ
http://ars.enova.com.br/
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possível resumir que, dentre o grupo de pesquisa, 96% das revisões sistemáticas conduzidas são na 

área de engenharia de software, e destas 56% foram publicadas.

Estes  dados  demonstram a  aderência  do  grupo de  respondentes  à  área  de  pesquisa.  No 

entanto,  uma experiência  isolada não é suficiente  para fornecer evidências definitivas sobre um 

determinado fenômeno (GOULÃO; BRITO; ABREU, 2007) e cerca de 64% do grupo demonstra 

ter  participado de um único ou nenhum processo de revisão;  e  somente 50% dos respondentes 

possuem RSLs publicadas.

Tabela 10. Quantidade de RSL por indivíduo respondente

Quantidade de RSLs...
Número de indivíduos

que participou que participou em ES que publicou

0 1 1 7

1 8 8 4

2 2 3 1

3 1 0 1

4 0 0 0

5 1 1 1

6 1 1 0

Média 2,16 2,08 1,16

Por  fim,  com  relação  à  experiência  com  a  abordagem  automatizada  ARS,  91,6%  dos 

respondentes relataram ter assistido aos vídeos de apresentação da ferramenta, cerca de 66,7% deles 

executaram a ferramenta, 33,3% finalizou o protocolo da RSL através da abordagem automatizada, 

e 33,3% leu a documentação do projeto relacionada. Estes dados são ilustrados na Figura 38.

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Assistiu o v ídeo de apresentação

Executou a f erramenta

Concluiu o planejamento atrav és da 
f erramenta

Leu a documentação do projeto

Figura 38. Distribuição dos indivíduos conforme experiência com a abordagem automatizada ARS
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5.2.1.2 Resultados das Métricas Subjetivas

Com relação a obtenção das métricas de produtividade e confiabilidade,  os respondentes 

demonstraram uma tendência em considerar o atributo A1, assinalando “concordo amplamente” em 

aproximadamente  67,86%  das  questões,  conforme  detalhado  na  Figura  39.  Os  atributos  A2  - 

“concordo  parcialmente”,  “sem  opinião  definida”  e  A3  -  “discordo  parcialmente”  obtiveram 

respectivamente 19,64%, 9,15% e 3,35% de respostas. Nenhuma resposta foi obtida para o atributo 

A4, “discordo amplamente”, conforme ilustra o gráfico.

Concordo 
amplamente

Concordo 
parcialmente

Discordo 
parcialmente

Discordo 
amplamente

Sem opinião 
def inida

0%

25%

50%

75%

100%

QP1. Conf iabilidade do Protocolo da Rev isão

QP2. Conf iabilidade no Planejamento

QP3. Produtiv idade no Planejamento

QE1. Conf iabilidade na Execução

QE2. Produtiv idade na Execução

QA1. Conf iabilidade do Relatório

QA2. Conf iabilidade na Análise de Resultados

QA3. Produtiv idade na Análise de Resultados

Figura 39. Distribuição das respostas de acordo com a classificação

Com  relação  à  distribuição  dos  resultados  entre  as  questões,  ilustrado  pela  Figura  40, 

àquelas  relacionadas  à  fase  de  Planejamento  demonstraram  uma  concordância  ampla  tanto  na 

confiabilidade (71,4%) quanto a produtividade (57,1%). O estágio de desenvolvimento do protocolo 

foi considerada não adequada no critério de confiabilidade por um respondente, e em produtividade 

por dois outros, um respondente assinalou também que a validação do protocolo da revisão não está 

adequadamente  produtiva.  O  protocolo  gerado  pela  abordagem  automatizada  também  foi 

considerado adequado (ampla ou parcialmente) por 64,3% dos respondentes.

A fase de Execução da Revisão demonstrou numericamente os melhores resultados, sendo 

citada como concordância ampla no critério de confiabilidade por 87,5% dos respondentes, e em 

produtividade por 75%. Nenhum dos indivíduos discordou do atendimento dos critérios nesta fase 

específica. Apesar disto, os respondentes que consideraram concordância parcial citaram a seleção 

dos  estudos  como  não  plenamente  adequada  em confiabilidade,  e  que  todas  os  estágios,  com 

exceção da identificação da pesquisa poderiam ser aprimorados em critério de produtividade.
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Por fim, a fase de Análise dos Resultados foi considerada também amplamente confiável por 

62,5% dos  respondentes,  e  amplamente  produtiva  por  50% destes.  Um único  respondente  não 

demonstrou uma opinião definida. Entre os estágios considerados parcialmente adequados, foram 

mencionados a especificação dos mecanismos de busca e formatação do relatório com relação a 

produtividade  e  a  validação  do  relatório  quanto  a  confiabilidade.  A  Figura  40  demonstra  a 

distribuição das respostas de acordo com a percentagem de votos recebidos.

QP1. Conf iabilidade do Protocolo da Rev isão

QP2. Conf iabilidade no Planejamento

QP3. Produtiv idade no Planejamento

QE1. Conf iabilidade na Execução

QE2. Produtiv idade na Execução

QA1. Conf iabilidade do Relatório

QA2. Conf iabilidade na Análise de Resultados

QA3. Produtiv idade na Análise de Resultados

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Sem opinião def inida

Discordo amplamente

Discordo parcialmente

Concordo parcialmente

Concordo amplamente

Figura 40. Distribuição das respostas conforme cada questão

A interpretação de avaliação da abordagem em termos de confiabilidade e produtividade 

pode ser obtida através da comparação dos resultados das respostas A1 de cada atributo com a 

média simples do resultado das outras respostas, conforme previsto no Quadro 17 e 18. Para cada 

questão de pesquisa, a percentagem de respostas A1 frente a média de outras respostas é calculada e 

comparada para obter a métrica deste atributo, tendo seu resultado apresentado no Quadro 19.

Quadro 19. Interpretação da avaliação subjetiva da abordagem*

Questão A1 MÉDIA(A2, A3, A4)

QP1 64,3% 7,1%

QP2 71,4% 4,8%

QE1 87,5% 4,2%

QA1 75% 4,2%

QA2 62,5% 8,3%

Confiabilidade 72,1% 8,3%

QP3 57,1% 11,9%

QE2 75% 8,3%

QA3 50% 12,5%

Produtividade 60,7% 10,9%
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Uma análise adicional realizada a partir das respostas fornecidas pelos respondentes consiste 

em organizar os principais comentários e críticas realizadas, de modo a facilitar o entendimento 

destas e propor soluções que atendam as limitações identificadas pelos pesquisadores. O Quadro 20 

expõe  os  comentários  realizados  pelos  participantes,  relacionando  o  questionário  aplicado  (1  - 

contemplando somente a fase de Planejamento da Revisão; e 2 - contemplando todas as fases do 

processo) e o perfil de cada respondente.

Quadro 20. Comentários realizados pelos respondentes

Questionário Comentário Perfil do Respondente

1 - planejamento No vídeo demonstrativo as questões de pesquisas foram inseridas 
no campo "objetivo da pesquisa". Na minha opinião, nesse 
campo, deveria ter um texto direto informando qual é o 
objetivo/motivação para a realização da RS. Deveria ter um outro 
campo para as questões de pesquisa da RS.

Participou do PCRSL, possui 
2 RSLs publicadas em ES

1 - planejamento Desenvolver um protocolo de revisão é necessário mas é preciso 
tomar cuidado para não deixar a revisão "muito aberta", sem 
questões bem definidas para não correr o risco de não conseguir 
dados interessantes após a sua execução.

Participou do PCRSL, possui 
1 RSL publicada em ES

1 - planejamento "A produtividade pode ser alcançada com a experiência no uso 
da ferramenta. A primeira vez que é usada, por falta de 
conhecimento na ferramenta ARS, a produtividade não é 
aumentada. A string de busca gerada está alinhada ao formato de 
qual repositório? O formato da string pode ser diferente para cada 
repositório selecionado para a pesquisa. Seria interessante deixar 
claro para qual repositório ela está adequada."

Participou do PCRSL, possui 
3 RSLs publicada em ES

1 - planejamento "Especificamente sobre a ferramenta achei muito útil como um 
roteiro para o pesquisador iniciante aprender a fazer a RSL e 
como um roteiro para o pesquisador experiente na RSL não 
esquecer de nenhum passo, validar as atividades e gerar uma 
versão preliminar do artigo. Também parece ser fácil de aprender 
a usar. Sugestão para trabalhos futuros: Incluir funcionalidades 
de integração da ferramenta com os repositórios para realizar a 
busca efetivamente e extrair dados dos artigo para apoiar na 
bibliometria."

Participou do PCRSL, possui 
3 RSLs publicada em ES

1 - planejamento A automatização facilita muito a execução da revisão sistemática, 
mas como citei anteriormente, pode acontecer do protocolo 
gerado não satisfazer totalmente a pesquisa em algum aspecto, 
que o pesquisador e o orientador juntos, podem achar necessário 
incluir. Por exemplo, a inclusão de gráficos.

Participou do PCRSL, não 
possui publicações em RSL

1 - planejamento "Acredito que com pequenos ajustes, a ferramenta pode ser ainda 
mais útil. Apesar de ter usado rapidamente a ferramenta, acho 
que pode ajudar bastante na gestão das informações que são 
muitas, durante o processo de realização da revisão sistemática."

Participou do PCRSL, não 
possui publicações em RSL
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1 - planejamento A ferramenta auxiliou muito o processo de planejamento. 
Acredito que ela irá ajudar muito uma pessoa em elaborar na 
construção de um protocolo de revisão sistemática. O sistema 
construí (sic) a string usando o PICOC, acredito que uma 
contribuição valiosa para o projeto seja a entrada de informação 
para construção da string de busca. Isso é possível de ser feito, 
mais não ficou claro.

Coordenou o PCRSL, possui 
1 RSL publicada em ES

1 - planejamento A proposta em questao nao automatiza o processo de revisao 
sistematica, mas sim o processo de planejamento. Neste caso, 
sinceramente nao vejo muita contribuicao. Gostei sim da parte de 
apoio na analise da necessidade de nova revisao. Isto sim tem 
contribuicao nova. O resto me parece apenas automatizar algo 
simples, mas nada mais do que isso (sic).

Coordenou o PCRSL, possui 
5 RSLs publicada em ES

2 - completo A ferramenta auxilia principalmente na organização das 
informações e na organização da execução das etapas do 
desenvolvimento da revisão sistemática. Outro aspecto que 
considerei importante é que para quem não tem muita 
experiência em realizar a revisão sistemática, a ferramenta 
auxilia bastante.

Participou do PCRSL, não 
possui publicações em RSL

2 - completo O orientador e o pesquisador podem chegar a conclusão de que o 
planejamento gerado não é suficiente, necessitando incluir mais 
conteúdo, limitando assim o resultado da ferramenta.

Coordenou o PCRSL, possui 
1 RSL publicada em ES

2 - completo Apesar da ferramenta ser muito interessante e completa, a 
experiência de uso, de acordo com o vídeo apresentado, parece 
ser um tanto complexa, quando comparada à abordagem típica de 
uso de uma planilha.

Participou do PCRSL, possui 
1 RSL publicada em ES

2 - completo Na verdade acho não consegui entender muito bem como é 
realizada a análise dos dados coletados. E se for necessário 
realizar outros tipos de correções entre os resultados obtidos e 
não somente a tabulação?

Participou do PCRSL, possui 
1 RSL publicada em ES

2 - completo O sistema é muito interessante e completo e será bem útil para os 
pesquisadores. Parabéns pela iniciativa e pela pesquisa realizada!

Participou do PCRSL, possui 
1 RSL publicada em ES

2 - completo O processo de automação, além da agilidade, contribui para 
execução metódica de cada etapa. 

Participou do PCRSL, não 
possui publicações em RSL

De  um  modo  geral,  os  principais  comentários  dos  respondentes  estão  relacionados  à 

dificuldade em documentar ou personalizar determinados campos do protocolo,  especialmente a 

questão de pesquisa e a geração automatizada da string de busca. Embora seja possível editar estes 

campos durante todo o processo de condução da revisão, os comentários evidenciam a preocupação 

com estes fatores. Outro fator importante ressaltado pelos respondentes refere-se à utilização da 

ferramenta  como  uma  diretriz  para  guiar  pesquisadores  iniciantes  ou  experientes  na  condução 

sistemática do processo.

Alguns  comentários  apontaram  o  desconhecimento  do  respondente  quanto  a  aspectos 

específicos  da ferramenta.  Este fato relaciona-se às respostas sobre a experiência  obtida com a 

abordagem, em que 66,7% dos respondentes afirmaram utilizar a ferramenta, sendo que somente 



130

50%  destes  concluiu  o  planejamento  da  revisão.  De  modo  semelhante,  somente  33%  dos 

respondentes leu a documentação do projeto, que contém detalhes de uso da ferramenta.

Com relação ao questionário 1, foram sugeridas funcionalidades para (i) personalização da 

string  de busca; (ii) integração com bases ou repositórios de pesquisa; (iii) execução das buscas; 

(iv) extração dos dados do estudo; e (v) inclusão de gráficos para o relatório da pesquisa. Estas 

funcionalidades foram implementadas e disponibilizadas em conjunto com o segundo questionário, 

a  exceção  da  execução  das  buscas,  uma  automatização  parcialmente  implementada  pelos 

mecanismos de integração às bases da IEEE Xplore, IET Digital Library e SpringerLink (RF 3.6) e 

a geração de gráficos, uma contribuição proposta ainda não implementada (RF 3.26).

No questionário 2, a incidência deste desconhecimento quanto às funcionalidades dispostas 

é menor, evidenciando que, após o contato progressivo com a ferramenta, o pesquisador está mais 

consciente  das  contribuições  e  automatizações  atendidas.  Apesar  disso,  um  dos  respondentes 

questiona a inclusão de conteúdo adicional no planejamento da revisão, que indica o entendimento 

equivocado de que, uma vez concluída o estágio, não se pode retornar a ele. Outro respondente 

questiona  a  correção  dos  resultados  obtidos,  uma prática  que  não condiz  com as  diretrizes  de 

Kitchenham e Charters (2007) para a condução do processo em engenharia de software.

Entre  as  contribuições  dos  pesquisadores  que  serão  incorporadas  à  abordagem  como 

trabalhos futuros: (i) uma revisão dos campos objetivo e questão de pesquisa, segundo as diretrizes 

de especialistas; (ii) a geração de gráficos para a síntese de dados, conforme requisito proposto; (iii)  

uma pesquisa mais extensa sobre síntese e meta-análise dos dados, a fim de atender de forma plena 

os requisitos relacionados a automatização deste estágio (RFs 3.25, 3.26 e 3.27).

5.2.2 Métricas Objetivas

Considerando a necessidade em se avaliar a produtividade e confiabilidade obtidas com a 

implementação de funcionalidades específicas da abordagem automatizada, realizou-se uma série 

de procedimentos para aquisição de métricas objetivas que contribuíssem para a avaliação GQM 

planejada.
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M5. Expansão dos Termos de Busca

O primeiro  procedimento  de avaliação  visa responder  a  questão  “QP4.  A expansão dos 

termos  de  busca  de  modo  automatizado  apresenta  confiabilidade  na  utilização  de  acervo  de 

conhecimento na área de engenharia de software?” a partir de revisões sistemáticas publicadas, com 

ênfase em engenharia de software, que possuam a questão de pesquisa documentada nos termos do 

método PICOC (PETTICREW; ROBERTS, 2006).

A partir de uma amostra de 8 estudos publicados fez-se a coleta das questões de pesquisa 

segundo  seus  componentes  para  população,  intervenção,  comparação,  resultados  e  contexto. 

Posteriormente  estes  componentes  foram  cadastrados  na  ferramenta  e  fez-se  a  identificação 

daqueles  que  relacionam-se  à  área  de  engenharia  de  software.  Nestes  componentes  indicados 

acionou-se o mecanismo para expansão dos termos de busca que, através da busca por similaridade, 

identifica classes ontológicas num acervo de conhecimento registrado na ferramenta e sugere-os, 

assim como suas classes afiliadas, como termos adicionais a serem inclusos nos componentes da 

questão  de  pesquisa,  e  consequentemente  na  string de  busca.  Os  resultados  obtidos  com  o 

mecanismo de expansão dos termos de busca são apresentados no Apêndice E – Dados para o 

Procedimento M5.

Visto que a ontologia cadastrada na ferramenta foi elaborada com base no SWEBOK (IEEE 

Computer  Society,  2005),  utilizou-se  este  material  como  referência  para  inferir  se  os  termos 

recomendados relacionam-se aos termos propostos para o componente da questão de pesquisa. Cada 

componente que possua uma recomendação adequada foi considerado como um sucesso (S) para o 

procedimento,  enquanto  àquelas  consideradas  inadequadas  foram identificadas  como  falha  (F), 

conforme  documentado  na  Tabela  11.  Os  componentes  que  não  foram  identificados  como 

relacionados a engenharia de software ou não possuíam termos descritos na amostra são indicados 

por um hífen (-) por não serem considerados para a medição deste procedimento.
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Tabela 11. Avaliação da Expansão de Busca através de Ontologias

Estudos População Intervenção Comparação Resultados Contexto Total

Estudo A [1] - - - S -

Estudo B [2] S S - - -

Estudo C [3] S S - - -

Estudo D [4] F S - - S

Estudo E [5] - - F - -

Estudo F [6] S - - - -

Estudo G [7] - S - S -

Estudo H [8] - S - F -

Sucessos 3 5 0 2 1 11

Falhas 1 0 1 1 0 3
* Referências para estes estudos são apresentadas no Apêndice E – Dados para o Procedimento M5

É possível verificar pela Tabela 11 uma frequência de 11 sucessos em 14 procedimentos 

realizados, contabilizando 78,6% de atendimento da métrica e consequentemente uma contribuição 

ampla da ferramenta na confiabilidade na utilização do acervo de conhecimento da ontologia como 

fundamento para a expansão dos termos de busca. Como resultados parciais é possível identificar 

que o componente de intervenção obteve a melhor frequência e os melhores resultados em termos 

relacionados  à engenharia  de software.  De modo inverso,  um único estudo destacou termos  da 

engenharia de software no componente de comparação, e este não foi identificado na ontologia.

As três falhas ocorridas no procedimento foram identificadas no componente de população 

do Estudo D, em que o termo “SE education” não foi devidamente endereçado; na comparação do 

Estudo  E,  em  que  os  acrônimos  para  Model  driven  development (MDD),  Service  oriented  

architecture  (SOA), e  Component-based development (CBD) também não foram identificados; e 

nos resultados do Estudo H, com os termos “software metrics” e “prediction metrics”.  Pode-se 

evidenciar através destes resultados que a ontologia cadastrada na ferramenta possui deficiências, 

especialmente  quanto  ao  endereçamento  de  acrônimos.  Fez-se  uma  nova  análise,  seguindo  o 

procedimento proposto sobre os seis termos identificados como falhas, de modo isolado, conforme 

demonstra o Quadro 21.
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Quadro 21. Procedimento de Expansão dos Termos obtidos com as Falhas

Falhas Documentadas Termos obtidos com a Expansão de Busca
software engineering education Software Engineering Tools, Software Engineering Methods, Software Engineering 

Process, Software Engineering Management, Software Engineering Measurement

model driven development Test-driven development, Test environment development, Model Implementation 
Process, Assessment Models, Requirement modeling tools

service oriented architecture Software Structure and Architecture, Architectural Styles, Function-Oriented 
(Structured) Design, Architectural Structures and Viewpoints, Object-Oriented 
Design

component-based development Component-Based Design (CBD), Component-based testing, Test environment 
development, Code-based, Test-driven development

software metrics Software Ergonomics, Software Design, Software Library, Software Testing, 
Software Quality

prediction metrics Parametric models, Interaction and Presentation, Construction Measurement, 
Process Definition, Process Adaptation

Através  da  execução  do  procedimento  sobre  os  termos  obtidos  com as  falhas,  pôde-se 

evidenciar que a ferramenta apresenta resultados melhores caso a descrição do componente não 

utilize  acrônimos.  Verifica-se  também  um  atendimento  melhor  do  termo  component-based 

development comparado a outras palavras ausentes da ontologia como  education  e  metrics. Esta 

avaliação  sugere  duas  oportunidades  futuras:  a  evolução  da  ontologia,  com  a  identificação  e 

aquisição de novos termos referentes à área de atuação, e uma nova execução dos procedimentos a 

respeito de expansão de termos de busca, considerando uma valoração de precisão ou eficácia dos 

termos sugeridos.

M6. String de Busca Gerada pela Abordagem

Com intuito de atender a questão “QE3. O resultado da busca de estudos primários através 

da  string gerada  automaticamente  é  tão  confiável  quanto  a  busca  realizada  manualmente?”, 

executou-se um procedimento de avaliação a partir de revisões sistemáticas publicadas, comparando 

resultados obtidos com as strings de busca identificadas nestes estudos (denominada SI) frente aos 

resultados obtidos com strings de busca geradas pela abordagem (denominadas SG).

A string de busca gerada pela ferramenta foi obtida pela concatenação de termos descritos 

para os critérios população, intervenção, comparação, resultados e contexto do acrônimo PICOC. 

Desta forma, para obter uma amostra adequada, realizou-se uma busca por revisões sistemáticas 

publicadas na área de engenharia de software que apresentem a questão de pesquisa descrita pelo 

acrônimo PICOC (referenciadas no Apêndice F).



134

Percebeu-se, no entanto, que oito dentre as RSL identificadas utilizam sentenças ao invés de 

termos  para  o  endereçamento  do  PICOC,  dificultando  a  geração  de  uma  string  adequada  pela 

abordagem. Foram selecionados, portanto, quatro dentre estes estudos que apresentam uma string 

de busca (SI) e descrevem a questão de pesquisa em forma de uma lista de termos para o PICOC, 

permitindo assim a geração de uma string de busca comparativa (SG) na ferramenta ARS. Tanto as 

strings  SI  quanto  SG obtidas  são  apresentadas  no  Apêndice  F  –  Estudos  Identificados  para  o 

Procedimento M6.

Para  obter  evidências  a  respeito  da  confiabilidade  das  strings  de  busca  geradas  em 

comparação a string identificada no estudo, executou-se cada uma destas em seis bases de pesquisa, 

a  saber:  ACM Digital  Library,  CiteSeerX,  Google  Scholar,  IEEE Xplore,  IET Digital  Library,  

ScienceDirect  e  SpringerLink.  Desconsiderou-se  o  número  de  estudos  mencionados  pelas 

publicações,  visto  não ser  possível  reproduzir  variações  específicas  da  string em cada  base no 

momento de sua execução.

Algumas bases automatizadas apresentam particularidades em relação à utilização de termos 

compostos, comandos e operadores. Desta forma, tornou-se necessária a verificação de cada string 

antes da execução: para a SI do estudo 2 foi necessária a inclusão de um operador AND ausente e a 

exclusão de um parêntese incluído em excesso; para todas as strings executadas na CiteSeerX foi 

necessária a substituição de aspas simples ('  ') por aspas duplas ("  "). Fez-se então a coleta dos 

resultados obtidos com as buscas, tabulados conforme a Tabela 12.

Tabela 12. Avaliação da String de Busca por Estudo

Estudo A [2]* Estudo B [7]* Estudo C [8]* Estudo D [9]*

Bases Automatizadas SI SG SI SG SI SG SI SG

ACM Digital Library 5 8 0 0 0 0 146 119

CiteSeerX 3 3 1 440266 1 3 676 4992

Google Scholar 727 727 130 777 16700 13000 21100 15500

IEEE Xplore 12 12 14 4 17 115 1482 938

ScienceDirect 1817 1817 22 44 24066 20034 89283 13821

SpringerLink 3398 3398 14 9 7886 1516 81917 48915
* Referências para estes estudos são apresentadas no Apêndice F – Estudos identificados para o Procedimento M6

Embora  não tenha sido possível  realizar  a comparação individual  para verificar  se  cada 

estudo coletado com a SI era apresentado também na busca com a SG, verificou-se nos casos que 
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retornaram poucos estudos (como exemplo, o Estudo A para ACM Digital Library, e os Estudos A e 

B  para  IEEE Xplore)  que  os  estudos  presentes  na  busca  de  menor  retorno  estavam presentes 

também naquela que retornou uma quantidade maior. Os dados fornecidos ao fim do procedimento 

permitiram  a  obtenção  de  uma  métrica  de  atendimento,  dividindo-se  a  quantidade  de  estudos 

obtidos  com  a  string  identificada  (SI)  pelos  obtidos  com  a  string gerada  (SG),  conforme 

apresentado na Tabela 13.

Dentre as revisões sistemáticas consideradas no procedimento, o Estudo A obteve o melhor 

aproveitamento, com 100% dos resultados coletados na maioria das bases de pesquisa, excluindo-se 

a ACM Digital Library, e perfazendo amplamente o objetivo da pesquisa. Os estudos B, C e D se 

classificaram na faixa entre 26%~50% de atendimento. Isto se deve especialmente ao fato de que 

alguns procedimentos retornaram um valor muito díspar e foram, portanto, considerados como 0% 

de atendimento.

Com relação as bases de pesquisa, a ACM Digital Library apresentou uma correspondência 

maior a string de busca gerada pela ferramenta ARS, perfazendo 80,4% dos resultados dos estudos 

com  a  string de  busca  identificada.  Posteriormente  a  ela,  as  bases  Google  Scholar  (62,8%), 

SpringerLink (60,8%) obtiveram um atendimento parcial. ScienceDirect, IEEE Xplore e CiteSeerX 

obtiveram valores abaixo do considerado adequado, sendo que esta última retornou, em geral, muito 

mais resultados com a string de busca gerada pela ferramenta ARS.

Tabela 13. Avaliação da String de Busca por Estudo

Bases de Pesquisa Estudo A [2]* Estudo B [7]* Estudo C [8]* Estudo D [9]* Média por Base

ACM Digital Library 40% 100% 100% 81,5% 80,4%

CiteSeerX 100% 0% 0% 0% 25%

Google Scholar 100% 0% 77,8% 73,5% 62,8%

IEEE Xplore 100% 28,6% 0% 63,3% 48,0%

ScienceDirect 100% 0% 83,2% 15,5% 49,7%

SpringerLink 100% 64,3% 19,2% 59,7% 60,8%

Média por Estudo 90% 32,2% 46,7% 48,9% 54,4%
* Referências para estes estudos são apresentadas no Apêndice F – Estudos identificados para o Procedimento M6

Como resultado do procedimento de avaliação,  pode-se relacionar  o valor  obtido com a 

média dos estudos obtidos por base (54,4%) com a tabela de classificação apontada pelo Quadro 16, 

para  afirmar  que  o resultado  da  busca  de  estudos  primários  através  da  string  gerada 
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automaticamente  é  parcialmente confiável quando comparado a busca  realizada  manualmente. 

Este procedimento identifica também a necessidade de trabalhos futuros a fim de adequar a string 

de busca gerada às bases de pesquisas ScienceDirect,  IEEE Xplore e CiteSeerX especialmente. 

Contudo,  o sucesso das busca nas bases ACM Digital  Library,  Google Scholar  e  SpringerLink 

demonstram a viabilidade da automatização proposta, sendo necessários aprimoramentos a respeito 

das especificidades de cada base a fim de obter resultados mais expressivos.

M7. Classificação automática dos estudos

A fim de responder a questão “QE4. Os mecanismos de suporte à seleção automatizada são 

tão confiáveis quanto a seleção manual dos estudos?”, realizou-se um procedimento a partir de duas 

revisões sistemáticas publicadas que apresentam uma lista de estudos incluídos e excluídos durante 

o estágio de seleção dos estudos. A referência a estas revisões e os dados dos estudos coletados são 

dispostos no Apêndice G – Dados para o Procedimento M7.

A preparação da avaliação envolveu a identificação e coleta dos estudos mencionados pelo 

autor das revisões na ferramenta ARS. Ao total, uma lista de 36 estudos únicos foram identificados 

e coletados na primeira revisão, sendo que dentre estes, o autor selecionou 6 incluídos segundo o 

critério  “apresentam padrões  para  escrita  dos  requisitos  de  forma  a  permitir  a  sua  aplicação  e 

evidenciam a aplicação do padrão proposto em projetos reais ou acadêmicos”, e 30 estudos foram 

excluídos. Com relação a segunda revisão, foram coletados 44 estudos, 22 dos quais inclusos sob o 

critério “estudos que aplicam SOA, CBD ou MDD”, sendo 22 outros artigos excluídos por não 

aplicarem estas técnicas. No relatório das revisões sistemáticas publicadas, os autores mencionam 

critérios de inclusão ou exclusão adicionais, mas não situam os estudos segundo cada qual, de modo 

que optamos pela utilização de um único critério de inclusão e outro de exclusão.

A partir destes estudos coletados, iniciou-se a funcionalidade de apoio à seleção dos estudos, 

que apresenta um número de similaridade do estudo para cada critério de seleção a partir de termos 

contidos no título e resumo do artigo que são extraídos e comparados estatisticamente a termos de 

estudos  já  selecionados.  Inicialmente  a  ferramenta  não  apresentou  resultados  para  a  primeira 

revisão,  visto  que  os  10  primeiros  estudos  foram  selecionados  segundo  o  mesmo  critério  de 

exclusão, não tendo portanto base para comparação com o critério de inclusão. O 11o estudo foi 

selecionado  como  incluso,  permitindo,  portanto,  a  utilização  do  mecanismo  de  apoio.  Para  a 
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segunda revisão, com uma distribuição melhor de estudos incluídos e excluídos, a geração de uma 

base de comparação para o mecanismo de apoio se deu a partir do 3o estudo selecionado.

Desta  forma,  o  mecanismo sugeriu  valores  de similaridade  para  os  estudos  12 a  36 na 

primeira  amostra,  e dos estudos 3 a  44 na segunda revisão.  Estes valores foram comparados a 

seleção realizada pelo autor da revisão, e considerou-se como um procedimento de sucesso quando 

a abordagem respondeu de maneira idêntica ao mencionado pelo autor original do artigo. Dentre 

estes 25 procedimentos realizados na primeira revisão, a abordagem respondeu de modo semelhante 

ao pesquisador  somente  em 9 (36%) das  seleções  realizadas.  A segunda revisão apresentou 26 

sucessos (61,9%) entre as seleções realizadas. Somando-se todos os estudos classificados, temos 35 

sucessos entre 67 procedimentos realizados, resultando em 52% de atendimento da métrica M7.

Um fator  observado durante  a  realização  do procedimento  demonstra  que  o mecanismo 

obteve  mais  sucessos  na  seleção  dos  últimos  estudos,  evidenciando  que,  com  uma  base  de 

comparação  mais  ampla,  a  ferramenta  tende  a  obter  sucessos  mais  representativos  no  apoio 

automatizado.  Em virtude  desta  evidência,  realizou-se uma segunda série  de avaliações,  com a 

coleta de dados realizada após a seleção de todos os estudos, em que a base de comparação está 

completamente disponível para o mecanismo de avaliação automatizada.

Nesta segunda coleta de dados verificou-se todos os 36 estudos da primeira revisão e os 44 

da  segunda  revisão,  conforme  a  seleção  realizada  pelo  autor  do  estudo  original,  obtendo  uma 

métrica  de  seleção  com sucesso  em 30 (83,3%) e  36  (81,8%)  dos  estudos  já  selecionados  na 

primeira  e  segunda revisão,  respectivamente.  Desta  forma,  os  6 estudos selecionados  de modo 

distinto na primeira revisão e os 8 na segunda revisão podem ser considerados divergências entre o 

pesquisador e a abordagem, indicando seleções que necessitam de uma revisão mais detalhada, ou a 

intervenção de um mediador segundo as diretrizes do processo.

Como  resultado  do  procedimento,  pode-se  relacionar  o  valor  obtido  com  seleção 

automatizada dos estudos (52%) com a tabela de classificação (Quadro 17), para afirmar que os 

mecanismos de suporte à seleção automatizada são parcialmente confiáveis quando comparados à 

seleção manual dos estudos. Apesar deste resultado, o procedimento evidencia também indícios de 

que o uso do mecanismo de seleção automatizada através de uma bag-of-words em um estágio de 

“reavaliação” pode ser mais vantajoso do que como mecanismo de seleção inicial dos estudos.



138

É importante ressaltar que somente o título e resumo dos estudos primários foram utilizados 

como parâmetros para a classificação automatizada. Cohen  et al.  (2006) e Wallace  et al.  (2010) 

mencionam ainda a utilização do texto completo do estudo como um parâmetro a ser considerado 

em uma segunda atividade de seleção, a fim de distinguir estudos que não puderam ser excluídos 

somente pelo título e resumo. A adoção deste mecanismo pode apresentar resultados diferentes do 

exposto, e sugere-se portanto a reexecução deste procedimento segundo estas recomendações como 

trabalho futuro.

Pode-se  apontar  como  viés  na  execução  deste  procedimento  a  ausência  de  estudos  que 

indiquem claramente os critérios de inclusão e exclusão e tabelas de seleção dos estudos segundo 

estes  critérios.  Verificou-se  que  muitas  revisões  identificaram  centenas  de  estudos,  tornando 

impraticável a divulgação destes resultados em conjunto com o relatório da revisão. No entanto, 

mecanismos  de classificação automatizada  conforme o proposto aqui  necessitam de  volume de 

dados  para  a  aplicação  correta  de  seus  mecanismos  de  inferência.  Propõe-se,  portanto,  uma 

execução  futura  destes  procedimentos  sobre  as  revisões  sistemáticas  cadastradas  pelos 

pesquisadores na ferramenta ARS.

M8. Produtividade na coleta automatizada de estudos primários

O procedimento  de avaliação para a  métrica  M8 foi realizado para responder  a  questão 

experimental “QE5. A coleta dos estudos automaticamente através de uma API ou da importação de 

um arquivo de referência reduz o esforço na condução do processo?”. Para tal, faz-se necessária 

como amostra  a  documentação de processos  de busca  que contenha as  medições  de  tempo no 

estágio de identificação de estudos. Não foram encontrados relatórios de revisão publicados que 

apresentassem estes dados, portanto utilizou-se como amostra a revisão sistemática realizada neste 

trabalho (seção 4.2), além da documentação de um processo em andamento. Os dados relacionados 

a esta avaliação são apresentados no Apêndice H – Dados do Procedimento M8.

A preparação da avaliação incluiu a identificação dos seguintes dados relacionados à revisão 

sistemática:  string  de busca  específica,  base  ou repositório  de  pesquisa,  quantidade  de  estudos 

coletados e tempo de coleta dos estudos. A partir destes dados pôde-se inferir a relação tempo por 

estudo, alvo de comparação do procedimento. Este procedimento foi realizado mediante o cadastro 

da  string  de  busca  específica  na  ferramenta  ARS,  sobre  a  qual  o  mecanismo  para  coleta 
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automatizada de estudos foi executado, coletando-se novamente a quantidade de estudos coletados, 

e tempo de coleta no procedimento, apresentados na Tabela 14.

Tabela 14. Avaliação da Coleta Automatizada de Estudos Primários (Produtividade)

Bases de Pesquisa

Coleta Documentada Procedimento Realizado

ComparaçãoTempo* Estudos Relação* Tempo* Estudos Relação*

Estudo A [1]**

IEEE Xplore 15:30,0 21 00:44,3 00:15,0 33 00:00,5 1/89

IET Digital Library 01:30,0 2 00:45,0 00:03,0 5 00:00,6 1/75

ScienceDirect 1:10:00,0 305 00:13,8 01:20,0 431 00:00,2 1/69

SpringerLink 28:00,0 95 00:17,7 02:38,0 899 00:00,2 1/89

Estudo B [2]**

IEEE Xplore 2:30:00,0 120 01:15,0 00:06,0 14 00:00,4 1/187

ScienceDirect 00:30,0 44 00:40,9 00:56,0 56 00:01,0 1/41

SpringerLink 2:00:00,0 208 00:34,6 02:52,0 1000 00:00,2 1/173

Média 00:38,8 00:00,4 1/81
* lê-se horas : minutos : segundos, décimos de segundo
** Referências para estes estudos são apresentadas no Apêndice H – Dados para o Procedimento M8

Para  obter  evidências  a  respeito  da  produtividade  na  coleta  automatizada  dos  estudos, 

utilizou-se as interfaces de integração (API) com as bases de busca disponíveis na ferramenta até o 

momento de realização do procedimento, a saber: IEEE Xplore, IET Digital Library e SpringerLink, 

e  a  importação  do  arquivo  BibTeX  para  a  ScienceDirect.  Considerando-se  que  estas  bases 

constituem somente 57,1% das fontes de pesquisa propostas para este trabalho (conforme RN 4, na 

seção 5.3.1), faz-se necessária uma nova execução deste procedimento assim que novas interfaces 

de integração às bases de pesquisa forem disponibilizados.

Como  resultado  da  avaliação,  comparou-se  a  relação  tempo  por  estudo  obtido  com  o 

procedimento realizado dividido pelo mesmo dado coletado na documentação do processo de busca, 

que indica uma relação de tempo aproximada de 81 estudos coletados de modo automatizado para 

cada estudo coletado manualmente. O primeiro estudo utilizou-se de técnicas computacionais para 

auxiliar a coleta manual dos estudos primários da ScienceDirect e SpringerLink, fator evidenciado 

pela relação de tempo abaixo de 20 segundos para a coleta de um estudo.
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Com relação às bases,  a IEEE Xplore obteve os estudos em maior  velocidade,  cerca de 

1/120 do tempo da coleta manual), taxa semelhante a obtida com a SpringerLink (1/118 da coleta 

manual). IET Digital Library (1/75) e ScienceDirect (1/51) foram um pouco menos representativas, 

embora  em  todas  coletas  automatizadas  verificou-se  uma  relação  tempo  por  estudo  coletado 

superior a 100%. Deve-se considerar que podem ocorrer variações nos tempos coletados em função 

da estrutura de rede.

Estes  valores  relacionados  à  tabela  de  classificação  (Quadro  17)  representam  que  a 

abordagem  automatizada  proposta  contribui  amplamente  na  produtividade com  a  coleta 

automatizada  dos  estudos.  Apesar  da  ausência  de  dados  com  relação  a  outras  bases,  pode-se 

perceber que a automatização do processo ou a importação de um arquivo BibTeX para coleta dos 

estudos primários apresenta números expressivos comparado ao processo realizado manualmente.

M9. Confiabilidade na coleta automatizada de estudos primários

O procedimento para avaliação da M9 também refere-se a coleta automatizada dos estudos, 

mas está relacionado ao critério de confiabilidade, visando responder a questão “QE6. A coleta dos 

estudos automaticamente através de uma API ou da importação de um arquivo de referência em 

formato  BibTeX é  tão  confiável  quanto  a  realizada  manualmente?”.  Para  tanto,  executou-se  o 

procedimento a partir de revisões sistemáticas publicadas, que contivessem uma  string  de busca 

documentada,  específica  para  cada  fonte  de  pesquisa,  ou  a  string  genérica  quando  a  string 

específica não estiver disponível. O Apêndice I identifica os estudos utilizados para execução deste 

procedimento de avaliação.

Realizou  o  procedimento  através  da  execução  manual  da  string  de  busca  identificada, 

coletando a quantidade de estudos coletados manualmente (CM). Posteriormente, fez-se o cadastro 

desta  string  na ferramenta  ARS,  sobre  a  qual  o  mecanismo para  coleta  automatizada  (CA) de 

estudos foi executado, posteriormente comparando-se a quantidade de estudos coletados com as 

interfaces  de  integração  (API)  disponíveis  na  ferramenta:  IEEE Xplore,  IET  Digital  Library  e 

SpringerLink, e a importação de arquivos de referência obtidos na ScienceDirect.

Um viés  anteriormente  documentado  foi  evidenciado  novamente  neste  procedimento:  as 

bases de pesquisa utilizadas constituem somente 57,1% das propostas para este trabalho (conforme 

RN 4, na seção 5.3.1). A fim de garantir o atendimento dos procedimentos propostos com relação às 
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ferramentas  de  busca,  torna-se  necessária  uma  nova  aplicação  do  procedimento  assim  que  as 

funcionalidades previstas para o atendimento das todas as bases de pesquisa sejam implementadas.

A partir da tabulação dos dados, exposta na Tabela 15, pode-se observar um atendimento de 

97% na coleta dos estudos a partir da EI Compendex, 99,2% na IEEE Xplore, 100% a partir da IET 

Digital Library e SpringerLink, e 96,5% a partir da ScienceDirect, fornecendo uma média de 98,5% 

no atendimento da métrica para este procedimento. Pôde-se evidenciar ainda, a partir dos dados 

coletados, a existência de limitações na coleta de estudos através da interface de integração com a 

IEEE Xplore e IET Digital Library (100 e 350 estudos, respectivamente).

Tabela 15. Avaliação da Coleta Automatizada de Estudos Primários (Confiabilidade)

Bases

Estudos EI Compendex IEEE Xplore IET Digital Library ScienceDirect SpringerLink Média por Estudo

Estudo A [1] 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 100,0% 99,80%

Estudo B [2] 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%

Estudo C [3] 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%

Estudo D [4] 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%

Estudo E [5] 100,0% 95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 99,09%

Estudo F [6] 81,8% 100,0% 100,0% 79,8% 100,0% 92,33%

Média por Base 97,0% 99,2% 100,0% 96,5% 100,0% 98,54%

* Referências para estes estudos são apresentados no Apêndice I – Estudos identificados para o Procedimento M9.

A partir destes dados é possível evidenciar que a coleta automática de estudos através de 

interfaces de integração aos mecanismos atende amplamente ao proposto (98,5%) com relação a 

confiabilidade,  conforme a tabela de classificação dos resultados do procedimento (Quadro 16). 

Apesar  deste  resultado,  o  procedimento  evidencia  uma  necessidade  de  estudos  futuros  na 

implementação  e  avaliação  de  interfaces  de  integração  com  mecanismos  de  busca  adicionais 

(conforme proposto pelo RN 4, seção 5.3.1). Também evidenciou-se que as interfaces de coleta 

através de arquivos BibTeX (EI Compendex e ScienceDirect) não coletaram de modo automatizado 

a totalidade de estudos identificados, apresentando por vezes uma falha na interpretação do formato, 

o que apoia a necessidade de revisão e aprimoramento deste mecanismo.
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M10. Extração Automatizada de Dados

A fim de responder a questão “QE7. A extração de dados do estudo de forma automatizada 

reduz o esforço no estágio de extração de dados?”, realizou-se o procedimento 5 a partir de revisões 

sistemáticas  publicadas  que apresentam extração de dados bibliográficos  do artigo,  semelhantes 

àqueles disponíveis na estrutura BibTeX.

Foram selecionadas três revisões sistemáticas para o procedimento (conforme Apêndice J – 

Estudos Identificados para o Procedimento M10), a primeira contendo 6 estudos selecionados ao 

qual foram extraídos título, autores e ano de publicação. De modo semelhante, na segunda revisão 

extraiu-se  os  dados  título,  autores  e  ano de  publicação  em 60 diferentes  estudos  primários.  A 

terceira  revisão considerou além destes dados a extração do tipo de publicação (conferência  ou 

periódico) em 24 estudos distintos. Para a primeira revisão identificada, considerou-se os 6 estudos 

selecionados,  e  para  as  seguintes  optou-se  por  uma  amostra  aleatória  de  10  dentre  os  estudos 

selecionados.  Utilizou-se a tabela  de extração de dados de cada revisão como base. Os estudos 

selecionados para o procedimentos foram identificados em suas bases de pesquisa, e um documento 

no formato BibTeX foi exportado da base para cada qual.

Posteriormente, estes arquivos de referência foram importados para a ferramenta ARS e seus 

dados  foram  extraídos  de  modo  automatizado  pela  funcionalidade  adequada.  A  extração 

automatizada dos dados é realizada a partir dos valores de atributos específicos do formato BibTeX, 

a saber:  title, author, year e  booktitle. As tags  foram então comparadas às tabelas de extração de 

dados  de  sua  respectiva  revisão  sistemática,  considerando  ajustes  realizados  para  extração  dos 

dados  autores  (em  muitas  revisões  é  citado  somente  o  autor  principal  do  artigo  seguido  da 

abreviação et al.) e tipo (o documento retornou a conferência ou periódico específico que o estudo 

foi publicado). É importante destacar que a extração automatizada considera somente atributos no 

formato BibTeX e que quaisquer dados distintos deste modelo não podem ser extraídos de modo 

automatizado por esta funcionalidade.

Posteriormente estes dados foram tabulados e comparados (conforme Tabela 16), onde a 

quantidade de extrações bem sucedidas é expressa em um formato percentual. Pode-se verificar que 

a  maior  parte  dos  dados  (93,8%)  foi  extraída  com  sucesso.  Dentre  as  revisões  sistemáticas 
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consideradas no procedimento, o Estudo B obteve o melhor aproveitamento, com 100% dos dados 

extraídos conforme a tabela de extração.

Tabela 16. Avaliação da Extração Automatizada de Dados

Estudos*

Extrações Válidas

Título Autores Ano Tipo Média por Estudo

Estudo A [1] 100% 100% 66,7% - 88,9%

Estudo B [2] 100% 100% 100% - 100%

Estudo C [3] 100% 100% 100% 70% 92,5%

Média por Dado 100% 100% 88,9% 70% 93,8%
* Referências para estes estudos são apresentadas no Apêndice J – Estudos identificados para o Procedimento M9

No caso do Estudo A, houve um documento BibTeX que não apresentou o ano [E23] e outro 

que apresentou uma edição mais  recente do trabalho considerado [E25].  Para o Estudo C, dois 

documentos não apresentaram dados relacionados ao tipo de publicação [S6][S20] e um documento 

apresentou uma referência distinta daquela mencionada na revisão sistemática [S11]. A extração 

automatizada de dados incorretos obtida neste procedimento aponta divergências entre a referência 

do  estudo  na  revisão  sistemática  de  amostra,  daquela  apresentada  com a  obtenção  do arquivo 

BibTeX nos repositórios de estudos. 

As  referências  para  os  dados  extraídos  podem ser  encontradas  no  Apêndice  J,  junto  a 

referência  das  revisões  sistemáticas  utilizadas  como  amostragem.  Considera-se,  a  partir  destes 

resultados comparados à tabela de classificação (Quadro 16), que a extração automatizada de dados 

a partir de um documento BibTeX contribui para o critério da produtividade do processo. Em 

ambos  os  estudos  verificou-se  um valor  superior  a  75%,  considerado como  uma  concordância 

ampla a este fator.

5.2.2.1 Resultados das Avaliações Objetivas

A interpretação dos resultados obtidos com a avaliação objetiva em termos de confiabilidade 

e  produtividade  pode ser  expressa através  dos  coeficientes  percentuais  de atendimento  de  cada 

questão.  O  Quadro  22  apresenta  cada  uma  das  questões  endereçadas  por  esta  avaliação,  seu 

resultado com relação à métrica, e a interpretação deste atributo conforme Quadro 17.
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Quadro 22. Interpretação da avaliação objetiva da abordagem*

Questão Métrica Interpretação
QE3 54,5% contribui de modo parcial

QE4 36% contribui de modo negativo

QE6 98,5% contribui amplamente

Confiabilidade 63% contribui de modo parcial na confiabilidade

QE5 100% contribui amplamente

QE7 93,8% contribui amplamente

Produtividade 96,9% contribui amplamente na produtividade

É possível perceber que os resultados da avaliação objetiva apontam para uma contribuição 

parcial (63%) com relação a confiabilidade, enquanto que para a produtividade há uma contribuição 

ampla (96,9%). Importante notar que esta avaliação considera algumas atividades específicas do 

processo e que não deve substituir a avaliação subjetiva realizada com a realização do questionário, 

que  evidencia  a  percepção  dos  pesquisadores  a  respeito  dos  mesmos  critérios  de  modo  mais 

abrangente, sobre todas as fases do processo.

5.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS

Tendo  finalizados  os  procedimentos  de  avaliação  para  coleta  das  métricas  subjetivas  e 

objetivas, é possível sintetizar o resultado obtido na Tabela 17. Nela são apresentados os objetivos 

da avaliação (G1 – produtividade e G2 – confiabilidade), suas questões relacionadas e as métricas 

que as compõem. São demonstradas também as medições obtidas através do questionário (na forma 

de uma expressão matemática de comparação) e nos procedimentos de avaliação (na forma de um 

coeficiente percentual) que representa o atendimento de um determinado atributo de resposta que 

aponta, por sua vez, a síntese obtida para aquela questão e objetivo.
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Tabela 17. Avaliação da Extração Automatizada de Dados

Objetivo Questão Métrica(s) Medição Resposta Síntese

G2 QP1 M1, M2, M3, M4 64,3% > 7,1% A1 contribui amplamente na confiabilidade

G2 QP2 M1, M2, M3, M4 71,4% > 4,8% A1 contribui amplamente na confiabilidade

G1 QP3 M1, M2, M3, M4 57,1% > 11,9% A1 contribui amplamente na produtividade

G2 QP4 M5 78,5% A1 contribui amplamente na confiabilidade

G2 QE1 M1, M2, M3, M4 87,5% > 4,2% A1 contribui amplamente na confiabilidade

G1 QE2 M1, M2, M3, M4 75% > 8,3% A1 contribui amplamente na produtividade

G2 QE3 M6 54,4% A2 contribui parcialmente na confiabilidade

G2 QE4 M7 52% A2 contribui parcialmente na confiabilidade

G1 QE5 M8 > 100% A1 contribui amplamente na produtividade

G2 QE6 M9 98,5% A1 contribui amplamente na confiabilidade

G1 QE7 M10 93,8% A1 contribui amplamente na produtividade

G2 QA1 M1, M2, M3, M4 75% > 4,2% A1 contribui amplamente na confiabilidade

G2 QA2 M1, M2, M3, M4 62,5% > 8,3% A1 contribui amplamente na confiabilidade

G1 QA3 M1, M2, M3, M4 50% > 12,5% A1 contribui amplamente na produtividade

Considerando a síntese exposta, é possível listar os resultados obtidos com relação a cada 

uma das questões de avaliação, realizar uma interpretação da medição obtida, do procedimento de 

avaliação e lacunas evidenciadas durante o processo:

• QP1. O documento de protocolo gerado pela abordagem automatizada é tão confiável 

quando  o  documento  redigido  manualmente,  visto  que  64,3%  dos  respondentes 

concordou amplamente com esta afirmação. Apesar disto, um dos comentários ressalta a 

necessidade de seções adicionais para distinguir as questões do objetivo de pesquisa.

• QP2. A execução sistemática de todos os estágios na fase de planejamento da abordagem 

está  de  acordo  com os  procedimentos  para  a  condução  de  uma  revisão  sistemática, 

segundo  concordância  de  71,4%  dos  respondentes.  A  ausência  de  discordâncias  a 

respeito  deste  critério  e  os  comentários  dos  respondentes  reforçam  a  utilização  da 

ferramenta como guia para pesquisadores na condução sistemática do método.

• QP3.  A  execução  sistemática  da  fase  de  planejamento  da  revisão  na  abordagem 

automatizada contribui  amplamente  na redução do esforço neste estágio do processo 

segundo 57,1% dos respondentes. Duas avaliações mencionaram que o desenvolvimento 
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do protocolo da revisão é pouco produtivo, especialmente na inexperiência de uso da 

ferramenta, como citado por um dos respondentes.

• QP4.  A  utilização  de  ontologias  em  engenharia  de  software  como  acervo  para 

mecanismos  de  expansão  de  busca  obteve  um  resultado  78,5%  de  atendimento  da 

métrica  proposta,  evidenciando  uma contribuição  ampla  desta  funcionalidade  para  o 

critério  de  confiabilidade  do  processo.  Apesar  destes  resultados,  identificou-se 

limitações  na  ontologia,  especialmente  quanto  ao  uso  de  acrônimos,  que  apontam a 

necessidade de trabalhos futuros no aprimoramento do acervo de conhecimento.

• QE1. A execução sistemática de todas as atividades na fase de execução da abordagem 

está  de  acordo  com os  procedimentos  para  a  condução  de  uma  revisão  sistemática, 

evidência afirmada por 87,5% dos respondentes do questionário de avaliação. Apesar de 

não haver respostas negativas a respeito desta questão,  um respondente mencionou a 

seleção de estudos primários parcialmente adequada ao processo.

• QE2.  A  execução  sistemática  da  fase  de  execução  da  revisão  na  abordagem 

automatizada  contribui  na  redução  do  esforço  neste  estágio  do  processo,  afirmação 

confirmada em 75% das respostas ao questionário. Com relação a este critério, vários 

respondentes  sugeriram contribuições  para  a  obtenção de  produtividade  no processo, 

demonstrando  que  os  mesmos  possuem  percepção  quanto  aos  requisitos  de 

automatização não atendidos nesta fase.

• QE3.  O  resultado  da  busca  de  estudos  primários  através  da  string  gerada 

automaticamente  não é tão confiável  quanto a  busca realizada  manualmente,  visto  o 

resultado de 54,4% de atendimento segundo o procedimento para obtenção da métrica 

M6. Com o procedimento foi possível evidenciar também uma correspondência melhor 

da string de  busca com as  bases  de pesquisa  digitais  ACM Digital  Library,  Google 

Scholar, SpringerLink, respectivamente, do que o evidenciado na ScienceDirect, IEEE 

Xplorer e CiteSeerX.

• QE4. Os mecanismos de suporte à seleção automatizada são parcialmente confiáveis 

quando comparados a seleção manual dos estudos, considerando o valor de 52% com a 

execução do procedimento para M7.  Apesar deste resultado, o procedimento apontou 

que  a  seleção  automatizada  pode  contribuir  para  uma  revisão  dos  estudos  já 

selecionados, identificando estudos que precisam de uma segunda avaliação.
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• QE5. A coleta dos estudos automaticamente através de uma API ou da importação de 

um arquivo de referência reduz amplamente o esforço na condução do processo, visto os 

resultados  superiores  a  100%  na  relação  tempo  dispendo  por  estudo  coletado 

evidenciados na avaliação da métrica M8. Embora o procedimento de avaliação tenha se 

realizado  sobre  apenas  duas  interfaces  de  integração  com  mecanismos  de  busca,  é 

possível evidenciar que a automação desta atividade apresenta diferença significativa ao 

processo realizado manualmente.

• QE6. A coleta dos estudos automaticamente através de uma API ou da importação de 

um arquivo de referência é tão confiável quanto a realizada manualmente,  de acordo 

com o procedimento para a métrica M9, que obteve um resultado de 98,5% com relação 

a  quantidade  de estudos coletados. Apesar  deste  resultado,  a  quantidade  reduzida de 

amostras  evidencia  também  a  necessidade  de  procedimentos  adicionais  para  avaliar 

outras interfaces de integração com mecanismos de busca.

• QE7. A extração de dados do estudo de forma automatizada reduz o esforço no estágio 

de extração de dados, visto que a avaliação da métrica M10 evidenciou um total  de 

93,8% dos dados extraídos  com sucesso.  Vale ressaltar  que a  extração automatizada 

apoia-se em um formato adequado das referências gerenciadas pela abordagem.

• QA1. O documento de relatório gerado pela abordagem automatizada é tão confiável 

quando  o  documento  redigido  manualmente,  segundo  75%  dos  respondentes  do 

questionário de avaliação. Uma das respostas a esta questão acusou uma discordância de 

confiabilidade do documento, embora sem comentários adicionais.

• QA2. A execução sistemática de todas as atividades na fase de análise dos resultados da 

abordagem está parcialmente de acordo com os procedimentos para a condução de uma 

revisão sistemática, segundo concordância de 62,5% dos respondentes. Com relação a 

esta  questão,  dois  respondentes  avaliaram o  estágio  de  validação  do  relatório  como 

insuficientemente adequado.

• QA3.  A  execução  sistemática  da  fase  de  análise  dos  resultados  na  abordagem 

automatizada contribui amplamente na redução do esforço neste estágio do processo, 

segundo  avaliação  de  50%  dos  respondentes  do  questionário.  Outros  37,5%  dos 

respondentes ainda consideram este estágio com uma contribuição parcial a redução de 
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esforço, citando a ausência de funcionalidades que promovam a produtividade durante a 

especificação dos mecanismos de disseminação.

De  um modo  geral,  a  interpretação  dos  resultados  da  avaliação  responde  à  questão  de 

pesquisa apontada  na problematização  deste  trabalho (seção 1.1)  ao afirmar  que “a abordagem 

automatizada proposta contribui para a produtividade e a confiabilidade do processo em engenharia 

de software”, possibilitando a condução do método de revisão sistemática de modo íntegro, com a 

redução do esforço através da automatização de suas atividades.

Este  resultado  rejeita  a  hipótese  nula  e  aceita  a  alternativa,  visto  a  concordância  dos 

pesquisadores e a obtenção de resultados positivos com os procedimentos de avaliação. Percebe-se, 

no entanto, que os procedimentos com os mecanismos para automatização da coleta e seleção dos 

estudos contribuíram de modo parcial (como demonstrado pelas métricas M6 e M7), caracterizando 

uma dispersão dos resultados que pode ser alvo de aprimoramentos futuros.

5.4 AVALIAÇÃO DE USO

Embora  não  se  tenha  previsto  inicialmente  uma  avaliação  de  uso  da  ferramenta  pela 

comunidade,  a disponibilidade da mesma e o convite realizado em maio/2013 para ingresso de 

usuários  dentro  da  comunidade  de  pesquisa  em  engenharia  de  software  para  a  avaliação  da 

ferramenta motivou a descrição destas características em uma seção específica do trabalho. Faz-se 

aqui, portanto, um breve resumo das condições atuais da ferramenta ARS no que diz respeito a 

utilização da mesma.

Até o momento de redação deste trabalho, a ferramenta ARS15 apresenta uma comunidade 

ativa de 69 usuários, cada um participando de, ao menos, uma revisão sistemática cadastrada. Estes 

usuários dividem-se em várias instituições de pesquisa no Brasil, a destacar UFBA – Universidade 

Federal  da  Bahia  com 22 usuários  cadastrados,  a  UNIVALI com 10 e  a  UFC –  Universidade 

Federal do Ceará com 5. Cerca de 23% dos usuários não cadastrou a instituição de ensino/pesquisa 

a que está vinculado. As distribuições são sumarizadas na Figura 41.

15Disponível em http://ars.enova.com.br

http://ars.enova.com.br/
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UFAM 3%USP 3%
UFC 7%

UNIVALI 14%

UFBA 32%

N/A 23%

Outras 17%

Figura 41. Distribuição de usuários conforme instituição de pesquisa

Existem  20  revisões  sistemáticas  em  andamento,  com  uma  média  de  3,45  usuários 

cadastrados por revisão. Uma das RSLs já se encontra no estágio de avaliação da qualidade dos 

estudos obtidos, e outra na seleção de estudos primários. Dentre as 18 revisões que ainda estão na 

fase de planejamento, 50% já possuem o documento de protocolo gerado pela ferramenta.

A  utilização  gerou  algumas  dificuldades  e  sugestões  de  aprimoramentos  que  foram 

encaminhadas  por  usuários  através  de  e-mail.  O  Quadro  20  expõe  alguns  dos  comentários 

recebidos,  e  posteriormente  faz-se  uma  análise  da  contribuição  destes  com  o  estágio  atual  e 

propostas futuras para a ferramenta.

Quadro 23. Comentários recebidos dos usuários da ferramenta

Comentários
Olá Jefferson,
Ficou muito boa a ferramenta, está de parabéns. No entanto, relato abaixo algumas coisa que observei durante o uso da 
ferramenta:
- Identificação da Pesquisa.
(na aba estudos incluídos) Nesta interface seria interessante opção de selecionar mais de um estudo para excluir do 
protocolo.
(na aba bases automatizadas) Não funcionou comigo a importação da base de dados da IEEE Xplore, e a consulta na 
base de dados da IET não trouxe resultados corretos que foram incluídos no protocolo.
É ótima a ideia de realizar a busca automatizada em algumas bases de dados que prestam suporte para isso, no entanto, 
as strings de busca de cada base de dados são distinta.
- Interface de extração dos dados
Tive um retorno de erro ao salvar os dados. Acredito que a informação que coloquei nos campos era maior que a 
prevista no modelo de dados. Achei também que os campos são pequenos, acredito que seria interessante colocar 
componentes visuais como os utilizados nas interfaces iniciais com recursos de edição (listas, formatação).



150

Olá Jefferson,
Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo projeto, contanto (sic), após cadastro no site surgiu uma dúvida: na 
página principal do projeto informa que a ARS é uma ferramenta para pesquisas na área de Engenharia de SW.
Entretanto, gostaria de saber se podemos utilizá-la para revisão sistemática de outras áreas, como por exemplo Redes 
de Computadores?

Jefferson,
Quando incluímos uma pessoa na revisão e ela vai fazer seu cadastro inicial o sistema acusa que já existe na base esse 
e-mail. Ok, mas então como ela recuperaria sua senha?

Olá,
Parabéns pela excelente ferramenta.
Entretanto, alguns BUGs estão impedindo que usemos a ferramenta para a nossa RS.
1) Não há opção de recuperar senha.
2) Ao convidar um usuário, quando ele clica no link "Aceitar", ele cai numa página de cadastro (já aparece com erros 
de validação). Entretanto, se ele tentar se cadastrar diz "E-mail já cadastrado".
3) Em "Execução da Revisão" > "Identificação da pesquisa", ao editar um item o abstract não aparece. Já em 
"Execução da revisão" > "Seleção dos estudos primários", ao clica no botão "Selecionar" o abstract é exibido 
normalmente.

Mais algumas questões:
1) Em "Execução da Revisão" > "Identificação da pesquisa", o caractere "<" presente no abstract causa erro na 
importação de um ".BIB". Tive que criar um script para remover todos os caracteres "<" do meu texto BIB para 
conseguir importar.
2) Em "Execução da revisão" > "Seleção dos estudos primários" a quantidade de artigos por página é muito pequena.
3) "Execução da revisão" > "Seleção dos estudos primários": Ao abrir um artigo usando o botão "Selecionar", avaliar 
ele e clicar em "Avaliar Próximo", o artigo que é aberto não é o mesmo que aparece como próximo na lista paginada. 
Isso confunde o usuário e está dificultando o nosso processo, pois dividimos a avaliação dos artigos pelas páginas.

Desculpe o excesso de mensagens, é porque estamos usando a ferramenta e vendo muito potencial!
Mais um BUG, esse é super-importante:
1) A Solicitação de mediação não está funcionando. Ao clicar no botão "Solicitar" nada acontece!

Jefferson,
Parabéns pela ferramenta. Sei que ainda está em "BETA" (e por isso tem alguns problemas), mas estamos usando ela 
para nossa RS e tem ajudado muito o processo.
Creio que se vocês ajustarem esses pequenos problemas terão em mãos uma excelente ferramenta que ganhará 
visibilidade nacional e (se traduzida) internacional.

Quando se seleciona um artigo para avaliar e escolhe-se uma das opções cadastradas a opção que você escolheu só 
mostra ao lado em seleção quando se atualiza a página.
Isso deveria ser feito logo depois que um artigo fosse avaliado.

Estes comentários motivaram a execução de tarefas corretivas tão logo as solicitações foram 

feitas,  com respostas  encaminhadas  aos  solicitantes.  Tornou-se clara  também a necessidade em 

implementar um mecanismo de recuperação de senha, que permitisse ao usuário retomar o acesso a 

sua conta, especialmente quando convidado através do estágio de comissionamento da revisão, que 

foi implementado e efetivamente disponibilizado na ferramenta. 

Percebeu-se também várias mensagens positivas de avaliação da ferramenta, quanto a sua 

contribuição ao processo de condução de revisões sistemáticas. Embora não sejam respondentes do 

questionário de avaliação e, portanto, não contribuam para a avaliação da abordagem proposta em 

seus critérios  de confiabilidade e produtividade,  reforçam a afirmação de que a comunidade de 
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pesquisa em engenharia de software necessita de uma abordagem automatizada de apoio à revisão 

sistemática que facilite a aplicação do método e contribua para a qualidade do processo.

Finalmente,  dois comentários  indicam oportunidades de aprimoramentos  futuros a  serem 

realizados: a internacionalização da interface da ferramenta, expandindo-a para a comunidade de 

pesquisa internacional; e a disponibilidade de mecanismos específicos para a realização de revisões 

sistemáticas da literatura em outras áreas de pesquisa relacionadas à computação, como redes de 

computadores,  inteligência  artificial,  etc.  Esta  avaliação  demonstra  também  que  os  usuários 

necessitam  de  suporte  a  suas  dúvidas  através  de  um  contato  com  o  desenvolvedor  e/ou  um 

profissional especializado na utilização da abordagem para métodos de pesquisa empírica, e um 

mecanismo de comunicação eficaz torna-se imprescindível.

5.5 CONSIDERAÇÕES

Neste capítulo apresentou-se o procedimento de avaliação das contribuições da abordagem 

proposta sobre os fatores de produtividade e confiabilidade esperados para o processo. A avaliação 

foi planejada através da metodologia GQM (goal, question, metric)  que almeja a interpretação de 

métricas a partir de objetivos ou metas estabelecidos (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994). A 

partir  da  aplicação  de  um  questionário  com  pesquisadores  em  engenharia  de  software  e  de 

procedimentos de avaliação realizados sobre a abordagem, adquiriu-se resultados mensuráveis para 

a  aplicação  das  métricas  do  modelo  de  avaliação,  inferindo  assim  a  interpretação  almejada  e 

confirmando ou refutando as hipóteses previstas.

Com relação as métricas subjetivas, o questionário de avaliação da ferramenta evidenciou 

uma tendência a uma contribuição ampla tanto em fatores de confiabilidade quanto produtividade 

no processo de condução da revisão através da adoção da abordagem automatizada ARS. Apesar 

disto, alguns comentários dos respondentes sugerem uma revisão das funcionalidades relativas à 

documentação  da  questão  de  pesquisa  e  a  geração  automatizada  da  string de  busca.  Também 

ressaltou-se a utilização da ferramenta como conteúdo instrucional para pesquisadores iniciantes na 

condução do processo.

As  métricas  objetivas  foram  obtidas  através  de  procedimentos  realizados  sobre  as 

funcionalidades  dispostas  pela  ferramenta  ARS e,  embora  se  tenha  encontrado  dificuldades  na 

obtenção de amostras para os procedimentos, foi possível determinar que a ferramenta contribuir 
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parcialmente para a confiabilidade e amplamente para a produtividade na condução do processo em 

engenharia de software. Vale ressaltar que os procedimentos não tem pretensão de substituir, mas 

complementar a percepção do pesquisador com relação às contribuições.

Avaliações  GQM  precisam  de  refinamento  e  adaptação  constante,  portanto  as  métricas 

definidas devem auxiliar não só na avaliação do objeto de estudo, mas também na confiabilidade do 

modelo utilizado para avaliação (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994). Deste modo, almeja-

se ainda a utilização dos resultados obtidos como modelo para avaliações futuras realizadas sobre a 

abordagem automatizada  ARS,  a  fim  de  obter  dados  mais  abrangentes  sobre  as  contribuições 

possíveis da ferramenta a processos empíricos em engenharia de software.

Os resultados obtidos com a avaliação da abordagem, alinhados aos objetivos deste trabalho 

(seção 1.2) serve, ainda para apontar evidências das contribuições obtidas, verificar as hipóteses 

formuladas, além de identificar lacunas e oportunidades de pesquisa ou manutenção da abordagem 

em situações futuras. Estas oportunidades são detalhadas no capítulo a seguir.

Finalmente,  realizou-se um estudo sobre a  utilização da ferramenta  pela  comunidade de 

pesquisadores  que se reuniu  a  partir  da  disponibilidade  de  suas  funcionalidades.  Evidenciou-se 

através de estatísticas de acesso e uso que a ferramenta já dispõe de usuários ativos, que conduzem 

seus processos de revisão sistemática e comunicam seu interesse nas contribuições que a adoção de 

uma abordagem automatizada possa permitir.
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6 CONCLUSÕES

Este  trabalho  realizou  um  estudo  para  planejamento,  elaboração  e  avaliação  de  uma 

abordagem  automatizada  que  apoie  a  condução  de  revisões  sistemáticas  integralmente  em 

engenharia de software, através do atendimento das suas fases e estágios propostos especialmente 

por Kitchenham e Charters (2007), dentre outros autores, e na automatização das atividades mais 

morosas do processo. Para tanto, foram necessários estudos específicos sobre a área envolvendo 

pesquisas  empíricas  em engenharia  de  software,  o  detalhamento  do  processo  de  condução  de 

revisões sistemáticas e a identificação de ferramentas para suporte deste processo.

Durante estes estudos em que se evidenciou o estado da arte das ferramentas disponíveis, foi 

possível identificar métodos específicos de atendimento a determinados estágios do processo dentro 

da engenharia de software, além de uma série de lacunas na pesquisa. Apesar disto, não foram 

obtidos resultados a respeito de execução de avaliações sobre a produtividade ou confiabilidade 

com a adoção destes métodos para o processo de condução de revisões sistemáticas.

A fim de alcançar  os objetivos  propostos  com este  trabalho,  optou-se pela  definição da 

abordagem automatizada desde seu planejamento, apresentando uma visão geral do processo sob a 

ótica da modelagem de processos, a identificação e categorização de cada uma das contribuições e 

automatizações obtidas mediante uma revisão do estado da arte em ferramentas, técnicas e métodos 

de suporte ao processo em engenharia de software. Este trabalho envolveu ainda compreender as 

técnicas  propostas por uma série de especialistas,  suas contribuições previstas para o campo de 

pesquisa, a fim de realizar o projeto da abordagem automatizada.

Posteriormente,  realizou-se  a  elicitação  dos  requisitos  que  definem  a  abordagem 

contemplando cada uma das técnicas e métodos observados. A partir do projeto de implementação, 

realizou-se  o  desenvolvimento  da  ferramenta  computacional  ARS  que  atende  a  abordagem 

proposta,  na execução de todas  as  suas  fases e  estágios,  em cada uma das  atividades  discretas 

propostas por Kitchenham e Charters (2007). Apesar do desenvolvimento não ter, até o momento, 

implementado todas as funcionalidades previstas, a abordagem proposta já pode ser executada na 

completude do processo de condução de revisões sistemáticas em engenharia de software.

A tecnologia adotada se mostrou adequada para atender os critérios definidos para validação 

da abordagem, a saber:  o suporte a todas as fases e estágios do processo; na automatização de 
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buscas,  coleta  e  seleção  de  estudos;  a  participação  de  diversos  pesquisadores  (revisores  e 

mediadores) na condução do processo; e a disponibilidade da ferramenta à comunidade de pesquisa. 

Ressalta-se especialmente a utilização de APIs de integração com as bases de pesquisa mais comuns 

à engenharia de software, a adoção do servidor de buscas Solr para indexação dos estudos primários 

e utilização de técnicas de comparação entre estudos; e na ontologia em engenharia de software 

definida pelo SWEBOK (IEEE Computer Society,  2005) que permite a classificação da revisão 

realizada e dos estudos identificados segundo as classes e subclasses de domínio da engenharia de 

software.

Tendo por fundamento as contribuições e automatizações implementadas pela ferramenta, 

tornou-se possível a elaboração de uma avaliação para a abordagem, tratando dos impactos destas 

em fatores de produtividade e confiabilidade do processo. Neste contexto, a produtividade é obtida 

em revisões sistemáticas com a redução do esforço na condução do processo, e a confiabilidade 

mediante a execução sistemática de todas as suas fases, especialmente àquelas que asseguram a 

qualidade do estudo produzido. Para tal avaliação, optou-se pela obtenção de métricas com adoção 

da método GQM através de um questionário direcionado a pesquisadores na área de engenharia de 

software e em procedimentos realizados sobre a utilização dos componentes da abordagem.

A execução da avaliação evidenciou que a adoção da abordagem proposta,  na forma da 

ferramenta computacional ARS, apresentou tendência ao incremento em aspectos de confiabilidade 

e produtividade na condução do processo sob a ótica dos pesquisadores em engenharia de software 

empírica e fundamentado nos procedimentos realizados. A união de duas abordagens distintas de 

avaliações  (subjetiva  e  objetiva)  permitiu  evidenciar  resultados  complementares,  identificando 

também lacunas na pesquisa realizada.

Por fim, pode-se afirmar que os objetivos gerais e específicos propostos para este trabalho 

foram  alcançados,  embora  seja  importante  destacar  que  os  resultados  apresentados  não  são 

definitivos,  sendo passíveis de aprimoramentos  e revisões, conforme identificados na seção 7.2, 

trabalhos futuros.
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6.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

As principais contribuições apresentadas por este trabalho foram:

• Uma  revisão  informal  que  identificou  cinco  ferramentas  de  apoio  ao  processo  de 

condução de revisões sistemáticas disponíveis a pesquisadores e permitiu a comparação 

destas a outras ferramentas de suporte ao método especificamente na área de engenharia 

de software, identificadas por meio de fundamentação teórica;

• Uma revisão formal e sistemática da literatura, que evidenciou, por meio de publicações 

acadêmicas, o atual estado da arte das abordagens automatizadas de apoio à condução de 

estudos  secundários  em  engenharia  de  software.  A  revisão  sistemática  evidenciou 

também uma lacuna nos processos de avaliação com relação aos impactos de utilização 

das  abordagens  automatizadas.  A revisão  sistemática  da literatura  foi  posteriormente 

publicada como artigo na conferência internacional em engenharia de software SEKE 

2012 (International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering), 

de estrato Qualis B1;

• Planejamento de uma abordagem automatizada de apoio ao processo de condução de 

revisões sistemáticas na engenharia de software, modelado por meio de uma notação de 

modelagem de processos de negócio e publicado através de um artigo de conferência 

internacional na SEKE 2013, de classificação Qualis B1;

• Identificação de uma série de contribuições e automatizações propostas por especialistas 

na  área  de  engenharia  de  software  para  os  processos  de  condução  automatizada  de 

revisões  sistemáticas  da  literatura.  Análise  destas  contribuições  e  automatizações  na 

forma de requisitos de software e como fundamentos para o projeto de uma ferramenta 

computacional de apoio ao processo, que podem ser utilizados por outros pesquisadores 

para o desenvolvimento de suas próprias soluções;

• Desenvolvimento  de  uma  ferramenta  computacional  que  atendesse  ao  modelo  de 

abordagem  proposto,  considerando  os  requisitos  e  estrutura  de  desenvolvimento 

definidas, e disponível para a comunidade de pesquisa, possuindo até o momento um 

registro de 69 usuários ativos; e
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• Avaliação da abordagem automatizada  através  de um questionário  de avaliação com 

pesquisadores e procedimentos realizados sobre a ferramenta implementada, objetivando 

demonstrar  as  melhorias  obtidas  em  fatores  de  produtividade  e  confiabilidade  na 

condução  do  processo,  que  podem  ser  utilizados  por  outros  pesquisadores  para  a 

avaliação de suas próprias soluções.

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Ao  término  da  pesquisa  que  resultou  neste  trabalho,  foram  identificadas  as  seguintes 

oportunidades de trabalhos futuros:

• Desenvolvimento das recomendações realizadas pelos participantes da avaliação através 

do questionário e pelos usuários do sistema através do contato por e-mail. Muitas das 

solicitações realizadas já encontram-se atendidas, especialmente quanto a dificuldades 

de uso e  automatização na fase de execução do processo.  Considera-se as seguintes 

sugestões de aprimoramento futuro:

• A revisão dos campos relacionados a objetivo e questão de pesquisa,  segundo as 

diretrizes de especialistas;

• A  internacionalização  da  ferramenta,  contemplando  as  opções  para  interface  e 

material de apoio em Português ou Inglês; e

• Pesquisa e identificação de mecanismos e técnicas específicos para a realização de 

revisões sistemáticas da literatura em outras áreas de pesquisa relacionadas à ciência 

da computação, a fim de propor projetos para expansão da ferramenta;

• Implementação e avaliação das funcionalidades relacionadas aos 11 requisitos ainda não 

atendidos ou parcialmente atendidos, especialmente quanto a  automatização da fase de 

execução, nos estágios de identificação da pesquisa e síntese dos dados;

• A integração com as APIs para as bases de dados ACM Digital  Library,  CiteSeerX, 

Google Scholar  e ScienceDirect  para a  coleta  automatizada  de estudos primários,  de 

modo semelhante ao que é realizado atualmente para a IEEE Xplore, IET Digital Library 

e SpringerLink;
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• Estudo  de  técnicas  de  snowballing  sample como  contribuição  à  coleta  dos  estudos 

primários,  utilizando  como parâmetros  as  referências  em estudos  de  comparação  ou 

estudos primários já coletados e/ou selecionados;

• Revisão do mecanismos de buscas das bases de dados a fim de identificar características 

individuais que possam servir de material de apoio aos pesquisadores na formulação de 

suas strings de busca específicas;

• Aprimoramento  da  ontologia  inclusa  na  ferramenta  para  a  engenharia  de  software 

através de estudos para pesquisa e inclusão de sinônimos e acrônimos que se relacionem 

às classes já documentadas para o SWEBOK (IEEE Computer Society, 2013);

• Sugere-se ainda a inclusão de material de apoio contendo exemplos para preenchimento 

dos diferentes formulários da ferramenta, auxiliando usuários inexperientes na realização 

de revisões sistemáticas;

• Utilização  do  mecanismo  de  similaridade  entre  os  estudos  incluídos  para  apontar 

divergências na seleção, incentivando assim uma segunda avaliação destes estudos, de 

modo semelhante ao proposto por Felizardo et al. (2009);

• Utilização  do  texto  completo  do  estudo  como  um parâmetro  para  o  mecanismo  de 

obtenção  dos  parâmetros  de  similaridade  em uma  segunda atividade  de  seleção  dos 

estudos, segundo recomendação de Cohen et al. (2006) e Wallace et al. (2010);

• Projeto  e  implementação  de  um  mecanismo  de  comunicação  com  os  usuários  da 

ferramenta,  que permita a obtenção de métricas de uso da mesma, e suporte de uma 

comunidade ativa de pesquisadores em estudos empíricos;

• Planejamento  e  realização  de  novos  estudos  de  avaliação  da  abordagem  proposta 

considerando um conjunto maior de pesquisadores em ESE, em âmbito internacional;

• Almeja-se ainda a utilização dos resultados obtidos para modelar uma avaliação sobre os 

critérios  de  produtividade  e  confiabilidade  propostos,  que  possa  ser  utilizada  sobre 

outras ferramentas de suporte a processos empíricos em engenharia de software; e

• Sugere-se ainda a realização de novos procedimentos de avaliação visando evidências a 

respeito  dos  critérios  de  confiabilidade  e  produtividade  em  processos  de  revisão 
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sistemática  com a  adoção de  técnicas  específicas  a  área  de  engenharia  de  software, 

especialmente  quanto  aos  mecanismos  para  automatização  da  coleta  e  seleção  dos 

estudos.

• Por fim, a avaliação da usabilidade da ferramenta para determinar se a comunidade de 

pesquisadores  executa  de  forma  eficiente  as  funcionalidades  disponibilizadas  pela 

abordagem automatizada.
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APÊNDICE D   – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA 
ABORDAGEM AUTOMATIZADA

Caro pesquisador,

Esta pesquisa faz parte de um projeto de mestrado e pretende avaliar as contribuições na adoção de 
uma abordagem automatizada para apoio a condução de revisões sistemáticas.

São cerca de 8 questionamentos, que devem tomar cerca de 5 a 10 minutos do seu tempo, além de 
um vídeo de 5 minutos que apresenta a ferramenta.

Acesse também:

• Ferramenta ARS (http://ars.enova.com.br)

• Vídeo de apresentação (http://youtu.be/jK24jZUv7y4)

• Documentação do projeto (http://goo.gl/p5Plv)

Gostaríamos de contar com a sua colaboração.
Fabiane Barreto Vavassori Benitti
Jefferson Seide Molléri

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí
Mestrado em Computação Aplicada

Prezado pesquisador, favor preencher as seguintes informações a respeito de seu perfil:

Nome: ___________.

E-mail: ___________.

Universidade ou Instituição de Pesquisa: ___________.

Conhecimento em revisões sistemáticas da literatura:
□ Leu a respeito
□ Participou do processo
□ Coordenou o processo
□ Outro: ___________.

Quantidade de revisões sistemáticas da literatura que participou:
Resposta: ___________.
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Quantidade de revisões sistemáticas em Engenharia de Software que participou:
Resposta: ___________.

Quantidade de revisões sistemáticas da literatura que publicou:
Resposta: ___________.

Em relação à abordagem automatizada de suporte ao processo de revisões sistemáticas apresentada, 
relacione a escala abaixo com as questões a seguir.

1. Concordo amplamente

2. Concordo parcialmente

3. Discordo parcialmente

4. Discordo amplamente

5. Sem opinião definida

1. Confiabilidade do Protocolo da Revisão

O documento de protocolo gerado pela abordagem automatizada é tão confiável quando o 

documento redigido manualmente?

Resposta: ___________.

2. Confiabilidade no Planejamento

A fase de planejamento da abordagem está de acordo com os procedimentos para a 

condução de uma revisão sistemática?

Resposta: ___________.

3. Produtividade no Planejamento

A fase de planejamento da revisão na abordagem automatizada contribui na redução do 

esforço neste estágio do processo?

Resposta: ___________.
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4. Confiabilidade na Execução

A fase de execução da abordagem está de acordo com os procedimentos para a condução de 

uma revisão sistemática?

Resposta: ___________.

5. Produtividade na Execução

A fase de execução da revisão na abordagem automatizada contribui na redução do esforço 

neste estágio do processo?

Resposta: ___________.

6. Confiabilidade do Relatório da Revisão

O documento de relatório gerado pela abordagem automatizada é tão confiável quando o 

documento redigido manualmente?

Resposta: ___________.

7. Confiabilidade na Análise de Resultados

A fase de análise dos resultados da abordagem está de acordo com os procedimentos para a 

condução de uma revisão sistemática?

Resposta: ___________.

8. Produtividade na Análise de Resultados

A fase de análise dos resultados na abordagem automatizada contribui na redução de esforço 

neste estágio do processo?

Resposta: ___________.

9. Considerações Finais

Adicione comentários adicionais neste espaço (opcional): ___________.
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APÊNDICE E   – DADOS PARA O PROCEDIMENTO M5

[1] Afzal W., Torkar R. . “On the application of genetic programming for software engineering 
predictive modeling: A systematic review”, Expert Systems with Applications, vol.38, no.9, 
pp.11984,11997, September 2011.

PICOC Termos na Documentação Termos Sugeridos pela Ferramenta

População: Software, application, product, web, Internet, 
World-Wide Web, project, development.

Intervenção: Symbolic regression, genetic programming.

Comparação: Regression, machine learning, machine-
learning, model, modeling, modelling, system 
identification, time series, time-series.

Cost estimation, Process Assessment, Process 
Assessment Models, Process Assessment 
Methods, Maintenance Cost Estimation

Resultados: Prediction, assessment, estimation, forecasting.

Contexto: -

[2] Sulayman, M.; Mendes, E. . A Systematic Literature Review of Software Process 
Improvement in Small and Medium Web Companies, Advances in Software Engineering, 
Communications in Computer and Information Science, vol.59, pp 1-8, 2009.

PICOC Termos na Documentação Termos Sugeridos pela Ferramenta

População: Small & Medium Web Development 
Organizations Using Software Process 
Improvement 

Software Quality Improvement, Software 
Process Management, Cycle Maintenance 
Process Software Configuration Management, 
Implementation of measurement process, 
Software Quality Management Processes

Intervenção: Various Practices of Software Process 
Improvement, Corporate Software Process 
Improvement Models i.e. CMMI, ISO, SPICE 
etc., Quality Assurance Activities Used by 
Small and Medium Web Organizations 

Software Quality Improvement, Software 
Process Management, Cycle Software Quality 
Management Processes, Process Quality and 
Improvement, In-Process Audits of a Software 
Baseline

Comparação: -

Resultados: Measure of success showing how successful 
SPI approaches have been to small and medium 
Web organizations 

Contexto: Industry, practitioners and consultants from 
Small & Medium Web Development 
Organizations, small & large-scale tasks 

[3] Kitchenham, B.; Mendes, E.; Travassos, G. H. . A systematic review of cross-vs. within-
company cost estimation studies. Proceedings of Empirical Assessment in Software 
Engineering, p.89-98, 2006.

PICOC Termos na Documentação Termos Sugeridos pela Ferramenta
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População: cross-company benchmarking data bases of 
software projects, and Web projects

Project planning and tracking tools, Software 
Project, Planning In-Process Audits of a 
Software Baseline, Project Management, 
Software Project Enactment

Intervenção: effort estimation models constructed from 
cross-company data, used to predict single 
company project effort

Construction Modals, Effort, schedule and cost 
estimation, Cost/effort estimation and other 
process measures, Construction Testing, Cost 
estimation

Comparação: effort estimation models constructed from the 
single company data only

Resultados: the accuracy of the cross- and within-company 
models

Contexto: -

[4] Chiam, N.; Ghazali, M. . A Systematic Literature Review on The Role of Usability in 
Software Engineering Education. Disponível em: <http://www.ipcsit.com/vol45/033-
ICIKM2012-M0070.pdf>. Acesso em: julho 2013.

PICOC Termos na Documentação Termos Sugeridos pela Ferramenta

População: Papers proposing model or framework for SE 
education 

Intervenção: Usability Usability testing, Testability, Maintainability, 
Reliability growth models, Feasibility analysis

Comparação: -

Resultados: Suggest how usability can be injected into SE 
education 

Contexto: Usability in SE education Usability testing, Life test, reliability 
evaluation, Testability, Integration, Reliability 
achievement and evaluation by testing

[5] Pons, C.; Giandini R.; Arévalo G. . "A systematic review of applying modern software 
engineering techniques to developing robotic systems Revisión sistemática de la aplicación 
de técnicas modernas de ingeniería de software al desarrollo de sistemas robóticos." 
Ingeniería e Investigación, vol.32, no.1, pp.58-63, 2012.

PICOC Termos na Documentação Termos Sugeridos pela Ferramenta

População: the robotic domain, reflected in the query's first 
sub-expression

Intervenção: software and system development specified in 
the query's second sub-expression

Comparação: MDD, SOA and CBD software engineering 
methodologies were compared or analysed, 
indicated in the query's third sub-expression

The Software Requirements Specification, 
System Requirements and Software 
Requirements, The System Requirements 
Specification, The System Definition 
Document, Software Design Quality Analysis 
and Evaluation
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Resultados: the query did not restrict the kind of outcomes 
(as many outcomes as possible were needed by 
collecting all the available information in the 
study domain)

Contexto: -

[6] Jamshidi, P.; Ghafari, M.; Aakash, A.; Pahl, C. . A framework for classifying and comparing 
architecture-centric software evolution research. In: 17th European Conference on Software 
Maintenance and Reengineering, 5-8 Mar 2013, Genova, Italy.

PICOC Termos na Documentação Termos Sugeridos pela Ferramenta

População: Type of Evolution, Type of Specification, Type 
of Reasoning, Runtime Issues, Tool Support 

Specification-based, Evolution of Software, 
Requirements Specification, Key Issues, 
Specification languages and notation

Intervenção: Taxonomical classification; Internal/external 
validation; Extracting data and Synthesis 

Comparação: A comparison by mapping the primary studies 
to the classification framework 

Resultados: A classification framework; A comparison 
framework; Hypotheses for future research 

Contexto: A systematic investigation to consolidate the 
peer-reviewed research 

[7] Riaz, M.; Mendes, E.; Tempero, E. . A systematic review of software maintainability 
prediction and metrics. In: Proceedings of the 2009 3rd International Symposium on 
Empirical Software Engineering and Measurement, pp.367-377. IEEE Computer Society, 
October 2009.

PICOC Termos na Documentação Termos Sugeridos pela Ferramenta

População: software applications

Intervenção: methods/techniques to predict maintainability 
and maintainability predictors

Maintainability, Techniques for Maintenance, 
Quality Analysis and Evaluatio,n Techniques 
Process Measurement, Techniques Selecting 
and Combining Techniques

Comparação: -

Resultados: accuracy of maintainability prediction 
methods/techniques and successful 
maintainability predictors

Quality Analysis and Evaluation Techniques, 
Maintainability, Process Measurement 
Techniques, Selecting and Combining 
Techniques, Techniques for Maintenance

Contexto: all kinds of empirical studies

[8] Radjenovic, D.; Herico, M.; Torkar, R.; Zivkovic, A. . Software fault prediction metrics: A 
systematic literature review. Information and Software Technology, vol.55, pp.1397-1418, 
2013.

PICOC Termos na Documentação Termos Sugeridos pela Ferramenta

População: software, software application, software 
system, software project, information system.
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Intervenção: software fault prediction models, methods, 
techniques, software metrics.

Test Techniques, SQM Techniques, Other 
Methods, Enabling Techniques, Formal 
Methods

Comparação: -

Resultados: prediction accuracy of software metrics, 
successful fault prediction metrics.

Evolution of Software, Software Construction, 
Definition of a Software Requirement, 
Software configuration, Software Construction 
Practical Considerations

Contexto: empirical studies in academia and industry, 
small and large data sets.
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APÊNDICE F   – ESTUDOS IDENTIFICADOS PARA O 
PROCEDIMENTO M6

[1] Salleh, N.; Mendes, E.; Grundy, J. . Empirical Studies of Pair Programming for CS/SE 
Teaching in Higher Education: A Systematic Literature Review, Software Engineering, 
IEEE Transactions on , vol.37, no.4, pp.509,525, July-Aug. 2011

[2] Afzal W., Torkar R. . “On the application of genetic programming for software engineering 
predictive modeling: A systematic review”, Expert Systems with Applications, vol.38, no.9, 
pp.11984,11997, September 2011.

População: Software, application, product, web, Internet, World-Wide Web, project, development.

Intervenção: Symbolic regression, genetic programming.

Comparação: Regression, machine learning, machine-learning, model, modeling, modelling, system 
identification, time series, time-series.

Resultados: Prediction, assessment, estimation, forecasting.

Contexto: -

String Identificada (SI): (software OR application OR product OR Web OR Internet OR “World-Wide Web” OR 
project OR development) AND (“symbolic regression” OR “genetic programming”) AND 
(regression OR “machine learning” OR machine-learning OR model OR modeling OR 
modelling OR “system identification” OR “time series” OR time-series) AND (prediction 
OR assessment OR estimation or forecasting)

String Gerada (SG): (software OR application OR product OR web OR Internet OR "World-Wide Web" OR 
project OR development) AND ("Symbolic regression" OR "genetic programming") AND 
(Regression OR "machine learning" OR machine-learning OR model OR modeling OR 
modelling OR "system identification" OR "time series" OR time-series) AND (Prediction 
OR assessment OR estimation OR forecasting) 

[3] Silva, F. Q. B.; Santos, A. L. M.; Soares, S.; França, A. C. C.; Monteiro, C. V. F. ; Maciel, 
F. F. . Six years of systematic literature reviews in software engineering: An updated tertiary 
study, Information and Software Technology, vol.53, no.9, September 2011.

[4] Pons, C.; Giandini R.; Arévalo G. . "A systematic review of applying modern software 
engineering techniques to developing robotic systems Revisión sistemática de la aplicación 
de técnicas modernas de ingeniería de software al desarrollo de sistemas robóticos." 
Ingeniería e Investigación, vol.32, no.1, pp.58-63, 2012.

[5] Monteiro, C.; Arcoverde, D. F.; da Silva, F. Q. B.; Ferreira, H. S. . Software support for the 
Fuzzy Front End stage of the innovation process: a systematic literature review, 
Management of Innovation and Technology (ICMIT), 2010 IEEE International Conference 
on , vol., no., pp.426,431, 2-5 June 2010.

[6] Jamshidi, P.; Ghafari, M.; Aakash, A.; Pahl, C. . A framework for classifying and comparing 
architecture-centric software evolution research. In: 17th European Conference on Software 
Maintenance and Reengineering, 5-8 Mar 2013, Genova, Italy.



180

[7] Sulayman, M.; Mendes, E. . A Systematic Literature Review of Software Process 
Improvement in Small and Medium Web Companies, Advances in Software Engineering, 
Communications in Computer and Information Science, vol.59, pp 1-8, 2009.

População: Small & Medium Web Development Organizations Using Software Process Improvement 

Intervenção: Various Practices of Software Process Improvement, Corporate Software Process 
Improvement Models i.e. CMMI, ISO, SPICE etc., Quality Assurance Activities Used by 
Small and Medium Web Organizations 

Comparação: -

Resultados: Measure of success showing how successful SPI approaches have been to small and 
medium Web organizations 

Contexto: Industry, practitioners and consultants from Small & Medium Web Development 
Organizations, small & large-scale tasks 

String Identificada (SI): (Software Process Improvement OR Software Process Enhancement OR Software Process 
Enrichment OR Software Maturity Attitude) AND (Software Process Assessment OR 
Software Process Evaluation OR Software Process Appraisal OR Software Process 
Review) AND (Software Process Estimation OR Software Process Measurement OR 
Software Process Capacity OR Software Process Capability) AND (Software Process 
Improvement Goals OR Software Process Improvement Objectives OR Software Process 
Improvement Targets ) AND (Measurement OR Estimation OR Assessment) AND
(CMMI OR SW-CMM) AND (Web OR Internet OR WWW OR World Wide Web) AND 
(Small & Medium Web Development Organizations OR Small & Medium Web 
Companies OR Small & Medium Web Development Organisations)

String Gerada (SG): ('Small and Medium Web Development Organizations' OR 'Small & Medium Web 
Companies' OR Web OR Internet OR WWW OR 'World Wide Web Companies' OR 
'Software Process Improvement' OR 'Software Process Enhancement' OR 'Software 
Process Enrichment' OR 'Software Maturity Attitude' OR 'Software Process Assessment' 
OR 'Software Process Evaluation' OR 'Software Process Appraisal' OR 'Software Process 
Review' OR 'Software Process Estimation' OR 'Software Process Measurement' OR 
'Software Process Capacity' OR 'Software Process Capability' OR 'Software Process 
Improvement Goals' OR 'Software Process Improvement Objectives' OR 'Software 
Process Improvement Targets' OR 'Software Process Improvement Purpose') AND 
('Software Process Improvement' OR 'Software Process Enhancement' OR 'Software 
Process Enrichment' OR 'Software Maturity Attitude' OR 'Software Quality Assurance' 
OR 'Small and Medium Web Development Organizations/Companies' OR 'Software 
Process Improvement Models' OR 'Software Process Improvement Techniques' OR 
CMMI OR 'SW-CMM SPICE' OR ISO-15504 OR 'PRINCE II') AND ('SPI Success' OR 
'Measures of SPI success') AND (Industry OR practitioners OR consultants OR 'small & 
large-scale tasks')

[8] Kitchenham, B.; Mendes, E.; Travassos, G. H. . A systematic review of cross-vs. within-
company cost estimation studies. Proceedings of Empirical Assessment in Software 
Engineering, p.89-98, 2006.

População: cross-company benchmarking data bases of software projects, and Web projects

Intervenção: effort estimation models constructed from cross-company data, used to predict single 
company project effort

Comparação: effort estimation models constructed from the single company data only

Resultados: the accuracy of the cross- and within-company models

Contexto: -
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String Identificada (SI): (software OR application OR product OR Web OR WWW OR Internet OR "World-Wide 
Web" OR project OR development) AND (method OR process OR system OR technique 
OR methodology OR procedure) AND ("cross company" OR "cross organisation" OR 
"cross organization" OR "cross organizational" OR "cross organisational" OR 
crosscompany OR cross-organisation OR cross-organization OR cross-organizational OR 
cross-organisational OR "multi company" OR "multi organisation" OR "multi 
organization" OR "multi organizational" OR "multi organisational" OR multicompany OR 
multi-organisation OR multi-organization OR multi-organizational OR multi-
organisational OR "multiple company" OR "multiple organisation" OR "multiple 
organization" OR "multiple organizational" OR "multiple organisational" OR multiple-
company OR multiple-organisation OR multiple-organization OR multiple-organizational 
OR multipleorganisational OR "within company" OR "within organisation" OR "within 
organization" OR "within organizational" OR "within organisational" OR within-company 
OR within-organisation OR within-organization OR within-organizational OR within-
organisational OR "single company" OR "single organisation" OR "single organization" 
OR "single organizational" OR "single organisational" OR single-company OR single-
organisation OR single-organization OR single-organizational OR single-organisational 
OR company-specific) AND (model OR modeling OR modelling) AND (effort OR cost 
OR resource) AND (estimation OR prediction OR assessment)

String Gerada (SG): (software OR application OR product OR Web OR WWW OR Internet OR 'WorldWide 
Web' OR project OR development) AND ('cross company' OR 'cross organisation' OR 
'cross organization' OR multipleorganizational OR 'multiple-organisational model' OR 
modeling OR 'modelling effort' OR cost OR 'resource estimation' OR prediction OR 
assessment) AND (within-organisation OR within-organization OR within-organizational 
OR withinorganisational OR 'single company' OR 'single organisation ') AND (Accuracy 
OR 'Mean Magnitude Relative Error')

[9] Chiam, N.; Ghazali, M. . A Systematic Literature Review on The Role of Usability in 
Software Engineering Education. Disponível em: <http://www.ipcsit.com/vol45/033-
ICIKM2012-M0070.pdf>. Acesso em: julho 2013.

População: Papers proposing model or framework for SE education 

Intervenção: Usability

Comparação: -

Resultados: Suggest how usability can be injected into SE education 

Contexto: Usability in SE education

String Identificada (SI): (Software Engineering OR SE) AND (Education OR Curriculum OR Syllabus)

String Gerada (SG): ('proposing model' OR framework) AND (Usability OR 'SE education')

[10] Brito, M.; Felizardo, K.; Souza, P.; Souza, S. . Concurrent Software Testing: A 
Systematic Review . on Testing Software and Systems: Short Papers, p.79, 2010.⋆

[11] Riaz, M.; Mendes, E.; Tempero, E. . A systematic review of software maintainability 
prediction and metrics. In: Proceedings of the 2009 3rd International Symposium on 
Empirical Software Engineering and Measurement, pp.367-377. IEEE Computer Society, 
October 2009.

[12] Radjenovic, D.; Herico, M.; Torkar, R.; Zivkovic, A. . Software fault prediction 
metrics: A systematic literature review. Information and Software Technology, vol.55, 
pp.1397-1418, 2013.
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APÊNDICE G   – DADOS PARA O PROCEDIMENTO M7

[1] da Silva, R. C. & Benitti, F. B. V. (2011), Padrões de Escrita de Requisitos: um 
mapeamento sistemático da literatura., in Maria Lencastre; Hugo Estrada-Esquivel & 
Eduardo Figueiredo, ed., 'WER'

Durante a Seleção Após a Seleção

I/E I E Suc. I E Suc.

E1 Isazadeh, A., Macewen, G. H., Malton, A. Behavioral patterns for 
software requirement engineering (1995) 

E - - - 0,044 0,057 x

E2 Maiden, N. A. M., Bright, B. P. Recurrent Communication Patterns in 
Requirements Engineering Meetings (1996) 

E - - - 0,053 0,079 x

E3 Gaska, M. T., Gause, D. C. An Approach for Cross-Discipline 
Requirements Engineering Process Patterns (1998) 

E - - - 0,033 0,044 x

E4 Maiden, N. A. M., Hare, M. Problem domain categories in 
requirements engineering (1998) 

E - - - 0,015 0,041 x

E5 Gotzhein, R., Kronenburg, M., Peper, C. Reuse in Requirements 
Engineering Discovery and Application of a Real Time Requirement 
Pattern* (1998) 

E - - - 0,033 0,061 x

E6 Fredj, M., Roudiès, O. A Pattern Based Approach for Requirements 
Engineering (1999) 

E - - - 0,042 0,058 x

E7 Hatebur, D., Heisel, M., Schmmidt, H. A Pattern System for Security 
Requirements Engineering (2007) 

E - - - 0,052 0,056 x

E8 Sikkel, K., Wieringa, R., Engmann, R. A Case Base for Requirements 
Engineering: Problem Categories and Solution Techniques (2000) 

E - - - 0,028 0,069 x

E9 Wahono, R. S. On the Requirements Pattern of Software Engineering 
(2002) 

E - - - 0,067 0,098 x

E10 Pavan, P., Maiden, N. A. M., Zhu, X. Towards a Systems Engineering 
Pattern Language: Applying i* to Model Requirements-Architecture 
Patterns (2003) 

E - - - 0,066 0,080 x

E11 Tsumaki, T. Requirements Engineering Pattern Structure. APSEC'04, 
(2004)

I - - - 0,060 0,051 x

E12 Merrick, P., Barrow, P. Testing a Requirements Pattern Language 
through Reverse Engineering (2004) 

E 0,043 0,033 0,030 0,046 x

E13 Hagge, L., Houdek, F., Lappe, K., Paech, B. Using Patterns for 
Sharing Requirements Engineering Process Rationales (2006) 

E 0,063 0,058 0,064 0,070 x

E14 Zlatev, Z., Daneva, M., Wieringa, R. Multi-Perspective Requirements 
Engineering for Networked Business Systems: A Framework for 
Pattern Composition (2005) 

E 0,046 0,049 x 0,059 0,062 x

E15 Hagge, L., Lappe, K., Schmidt, T. REPARE: The Requirements 
Engineering Patterns Repository (2005) 

E 0,080 0,057 0,086 0,073

E16 Hagge, L., Lappe, K. Sharing Requirements Engineering Experience 
Using Patterns (2005) 

E 0,084 0,076 0,071 0,080 x

E17 Hagge, L., Lappe, K. Using Requirements Engineering (RE) Patterns 
for Organizational Learning, Journal of Universal Knowledge 
Management, vol. 1, no. 2 (2006), p.137-148 (2006)

I 0,193 0,181 x 0,203 0,154 x

E18 Graf, C. A Requirements Engineering Perspective to Repositories for 
Interaction Patterns (2007) 

E 0,120 0,115 0,119 0,119

E19 Falbo, R. A., Martins, A. F., Segrini, B. M., Baiôco, G., Dal Moro, R., 
Nardi, J. C. Um Processo de Engenharia de Requisitos Baseado em 
Reutilização de Ontologias e Padrões de Análise (2007) 

E 0,086 0,073 0,063 0,123 x

E20 Hermoye, L. A., Lamsweerde, A., Perry, D. E. Attack Patterns for 
Security Requirements Engineering (2008) 

E 0,025 0,038 x 0,032 0,044 x
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E21 Compagna, L., Khoury, P. E., Krausová, A., Massacci, F., Zannone, 
N. How to integrate legal requirements into a requirements 
engineering methodology for the development of security and privacy 
patterns (2008) 

E 0,082 0,054 0,068 0,064

E22 Issa, A. A., Al-Ali, A. Use Case Patterns Driven Requirements 
Engineering (2010) 

E 0,038 0,056 x 0,052 0,063 x

E23 Franch, X., Palomares, C., Quer, C., Renault, S. A Metamodel for 
Software Requirement Patterns*, REFSQ 2010, Springer-Verlag: 
Berlin, p.85-90 (2010) 

I 0,029 0,028 x 0,044 0,032 x

E24 Toledo, D. E. F. Um Processo Ágil de Engenharia de Requisitos com 
Apoio de Padrões de Software (2008) 

E 0,041 0,037 0,036 0,048 x

E25 Withall, S. Software Requirement Patterns. Washington: Microsoft 
Press.Appendix: Springer-Author Discount (2007)

I 0,016 0,025 0,023 0,028

E26 Ang, A. Improving the quality of knowledge representation for 
requirements engineering through natural language requirements 
patterns (2010). 

E 0,080 0,061 0,081 0,080

E27 Silva, O., Garcia, A., Lucena, C. The Reflective Blackboard Pattern: 
Architecting Large Multi-agent Systems (2003) 

E 0,012 0,021 x 0,016 0,026 x

E28 Xuan, H., Bin, L., Yichen, W. Application of software requirement 
error pattern based on ontology (2009) 

E 0,052 0,049 0,050 0,064 x

E29 Gaska, M. T. Cross-discipline identification of a unified set of 
requirements engineering process patterns (1999) 

E 0,342 0,295 0,317 0,397 x

E30 Renault, S., Méndez-Bonilla, Ó., Franch, X., Quer, C. PABRE: 
Pattern-Based Requirements Elicitation, Third International 
Conference on Research Challenges in Information Science, RCIS 
2009 (2009b) 

I 0,031 0,057 0,049 0,063

E31 Toro, A. D., Bernárdez, B., Ruíz, A., Toro, M. A Requirements 
Elicitation Approach Based in Templates and Patterns, In Proceedings 
2nd Workshop on Requirements Engineering (WER’99) (1999)

I 0,023 0,038 0,045 0,039 x

E32 Hironori, W., Atsuto, K., Yoshiaki, F. A Pattern Language for 
Requirements Elicitation in System Development (2006) 

E 0,138 0,108 0,138 0,143 x

E33 Kozima, A., Kiguchi, T., Yaegashi, R., Kinoshita, D., Hayashi, Y., 
Hashiura, H., Komiya, S. A System To Guide Interview-Driven 
Requirements Elicitation Work: Domain -- Specific Navigation Using 
The Transition Pattern Of Topics (2005) 

E 0,054 0,048 0,054 0,066 x

E34 Watahiki, K., Saeki, M. Scenario Evolution in Requirements 
Elicitation Processes: Scenario Pattern and Framework Approach 
(2001) 

E 0,028 0,036 x 0,028 0,042 x

E35 Whittle, J ; Araujo,J. Scenario modelling with aspects (2004) E 0,029 0,036 x 0,029 0,037 x

E36 Maiden, N. CREWS validation frames: validating systems 
requirements (1998)

E 0,051 0,063 x 0,051 0,072 x

[2] Pons, C., Giandini, R., & Arévalo, G. (2012). A systematic review of applying modern 
software engineering techniques to developing robotic systems. Ingeniería e Investigación, 
32(1), 58-63.

Durante a Seleção Após a Seleção

I/E I E Suc. I E Suc.

ACM1 Monadic robotics I 0,0214 0,0179 x 0,0218 0,0202 x

ACM2 Functional reactive programming as a framework for hybrid systems 
and robot programming

I 0,0209 0,0201 x 0,0225 0,0178 x

ACM3 Generalized landmark recognition in robot navigation E 0,0068 0,0087 x 0,0079 0,0118 x

ACM4 A systematic testing approach for autonomousm mobile robots using 
domain-specific languages

I 0,0184 0,019 0,0234 0,0208 x
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ACM5 Experiments on quality evaluation of embedded software in Japan 
robot software design contest

I 0,013 0,0176 0,0199 0,017 x

ACM6 Template design and automatic generation of controllers for 
industrial robots

I 0,0306 0,0357 0,04 0,0351 x

ACM7 Design, development and locomotion control of bio-fish robot with 
undulating anal fins

E 0,0092 0,0216 x 0,0128 0,0267 x

ACM8 A state diagram creation and code generation tool for robot 
programming

I 0,0089 0,0163 0,0212 0,0183 x

ACM9 Model-Driven Interactive System Design for Therapy Robots I 0,0162 0,0167 0,0176 0,0181

ACM10 Hierarchical Evidence Accumulation in the Pseiki System and 
Experiments in Model-Driven Mobile Robot Navigation

E 0,015 0,0178 x 0,0198 0,0416 x

ACM11 A Fail-Safe Dual Channel Robot Control for Surgery Applications E 0,0043 0,0156 x 0,0162 0,0306 x

ACM12 A model-driven approach for generating embedded robot navigation 
control software

I 0,0107 0,0155 0,0202 0,0219

ACM23 Design principles of the component-based robot software framework 
Fawkes

I 0,017 0,0197 0,0226 0,0187 x

ACM24 Component-based robot system design for grasping tasks I 0,0233 0,0412 0,0396 0,0456

ACM27 A model-based approach to robot fault diagnosis E 0,0098 0,012 x 0,015 0,0218 x

ACM28 Architectural paradigms for robotics applications E 0,0153 0,0203 x 0,0209 0,0173

ACM29 Development of a WS-ECA Rule Management System for a 
Healthcare Robot

E 0,0208 0,0211 x 0,0215 0,0307 x

IEEE1 Composable robot controllers I 0,0306 0,0103 x 0,0279 0,0184 x

IEEE2 A Generative Approach to the Development of Autonomous Robot 
Software

I 0,0031 0,0491 0,0301 0,026 x

IEEE3 Design of service robots I 0,0185 0,0163 x 0,018 0,0195

IEEE4 Model-Based Programming of Modular Robots I 0,017 0,0242 0,0181 0,0251

IEEE5 ROBOSIM: a CAD-based off-line programming and analysis system 
for robotic manipulators

E 0,0146 0,0152 x 0,0173 0,0227 x

IEEE6 Semi-automatic Software Development Based on MDD for 
Heterogeneous Multi-joint Robots

I 0,0134 0,0193 0,0249 0,0189 x

IEEE7 Introducing Safety Requirements Traceability Support in Model-
Driven Development of Robotic Applications

I 0,0162 0,0229 0,0248 0,0224 x

IEEE8 Robotic software systems: From code-driven to model-driven designs I 0,0248 0,0232 0,0277 0,0227 x

IEEE9 Model driven developed machine vision system for service robotics I 0,0259 0,0319 0,0323 0,0356

IEEE10 A data structure and data base design for model driven robot 
programming

E - - 0,0373 0,0386 x

IEEE11 Development of a Novel HyRoHILS System and Its Application to 
Parameter Identification of an Industrial Robot

E 0,0143 0,0197 x 0,0148 0,0223 x

IEEE12 Model Driven Design of Reliable Robot Control Programs Using the 
jABC

I 0,0171 0,021 0,0203 0,022

IEEE13 A structured methodology for the design and implementation of 
control and supervision systems for robotic applications

E 0,0299 0,0374 x 0,0246 0,0336 x

IEEE14 Inverse kinematics of a humanoid robot based on conformal 
geometric algebra using optimized code generation

E 0,0133 0,016 x 0,0133 0,0325 x

IEEE15 Robot assembly trajectory generation using form feature driven robot 
process model

E 0,014 0,0234 0,0145 0,0272 x

IEEE16 The NIST robotic architectures and the command and control 
architecture for a European mobile robotics project (PANORAMA)

E 0,0169 0,0207 x 0,0169 0,0216 x

IEEE17 A Collaborative Service-Oriented Simulation Framework with 
Microsoft Robotic Studio #x0AE;

I - - 0,0308 0,02 x
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IEEE18 Coordinated motion control of robot arm based on virtual internal 
model

E 0,0135 0,0219 x 0,015 0,0475 x

IEEE19 Coordinated motion control of robot arms based on the virtual 
internal model

E 0,0145 0,0464 x 0,0144 0,044 x

IEEE20 Product modeling based integration of robot related engineering 
activities

E 0,0244 0,0358 x 0,0245 0,0395 x

IEEE21 Automatic code generation for actuator interfacing from a declarative 
specification

I 0,0152 0,0103 x 0,0205 0,0163 x

IEEE22 Rigorous Component-Based System Design Using the BIP 
Framework

I 0,0572 0,0431 x 0,0803 0,0422 x

IEEE23 Creating a smarter membrane: automatic code generation for modular 
self-reconfigurable robots

E 0,0261 0,0196 0,0253 0,05 x

IEEE24 A structured methodology for the design and implementation of 
hybrid robot controllers

E 0,0356 0,0416 x 0,0273 0,0331 x

IEEE25 Model-driven determination of object pose for a visually servoed 
robot

E 0,0191 0,0337 x 0,0211 0,0392 x

IEEE26 Autonomous, teleoperated, and shared control of robot systems E 0,0303 0,0131 0,0187 0,0303 x

IEEE27 Development of a Cross-Compatible Micro-Avionics System for 
Aerorobotics

E 0,0104 0,014 x 0,009 0,0203 x
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APÊNDICE H   – DADOS PARA O PROCEDIMENTO M8

[1] Molléri, J. S. & Benitti, F. B. V. (2012), Automated Approaches to Support Secondary 
Study Processes: a Systematic Review., in 'SEKE' , Knowledge Systems Institute Graduate 
School, pp. 143-147.

Base String de Busca Estudos Tempo*

ACM Digital 
Library

(secondary study OR systematic review OR literature review) AND 
(software OR tool OR application) AND (planning OR conducting) 
AND (productivity OR reliability OR effort reduction OR quality)

39 00:38:00

CiteSeerX: abstract:(('secondary study' OR 'systematic review' OR 'literature 
review' OR 'mapping review') AND (software OR application)) AND 
(planning OR conducting OR reporting OR 'research question' OR 
'review protocol' OR 'study selection' OR 'quality assessment' OR 'data 
extraction' OR 'data synthesis' OR 'meta analysis' OR meta-analysis) 
AND (productivity OR reliability OR 'effort reduction')

4 00:02:55

IEEE Xplore: ('secondary study' OR 'systematic review' OR 'literature review' OR 
'mapping review') AND (software OR application) AND (planning OR 
conducting OR reporting OR 'research question' OR 'review protocol' 
OR 'study selection' OR 'quality assessment' OR 'data extraction' OR 
'data synthesis' OR 'meta analysis' OR meta-analysis) AND 
(productivity OR reliability OR 'effort reduction')

21 00:15:30

IET Digital 
Library:

(('secondary study' OR 'systematic review' OR 'literature review') AND 
(software OR application) AND (planning OR conducting) AND 
(productivity OR reliability OR 'effort reduction'))

2 00:01:30

SpringerLink: ab:("secondary study" OR "systematic review" OR "literature review") 
AND ab:(software OR application) AND (planning OR conducting) 
AND (productivity OR reliability OR "effort reduction")

95 01:10:00

ScienceDirect: tak("secondary study" OR "systematic review" OR "literature review" 
OR "mapping review") AND tak(software OR application) AND 
(planning OR conducting OR reporting OR "research question" OR 
"review protocol" OR "study selection" OR "quality assessment" OR 
"data extraction" OR "data synthesis" OR "meta analysis" OR meta-
analysis) AND (productivity OR reliability OR "effort reduction")

305 00:28:00

Total 508 02:51:25
* lê-se horas : minutos : segundos

[2] Estudo em Andamento (ainda não publicado)

Base String de Busca Estudos Tempo*

ACM Digital 
Library

(Title:usability) AND (Abstract:attribute OR Abstract:factor OR 
Abstract:criteria OR Abstract:metric OR Abstract:measurement OR 
Abstract:method OR Abstract:evaluation OR requirement) AND 
(Abstract:web OR Abstract:internet OR Abstract:www OR 
Abstract:desktop OR Abstract:"mobile device")

120 03:00:00
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IEEE Xplore: ("Document Title":usability) AND ("Abstract":attribute OR 
"Abstract":factor OR "Abstract":criteria OR "Abstract":metric OR 
"Abstract":measurement OR "Abstract":method OR 
"Abstract":evaluation OR "Abstract":requirement) AND 
("Abstract":web OR "Abstract":internet OR "Abstract":www OR 
"Abstract":desktop OR "Abstract":"mobile device")

120 02:30:00

SpringerLink 
(múltiplas strings):

(attribute OR factor OR criteria OR metric OR measurement OR 
method OR evaluation) AND (web)
(requirement) AND (web)
(attribute OR factor OR criteria OR metric OR measurement OR 
method OR evaluation) AND (www)
(requirement) AND (www)
(attribute OR factor OR criteria OR metric OR measurement OR 
method OR evaluation) AND (internet)
(requirement) AND (internet)
(attribute OR factor OR criteria OR metric OR measurement OR 
method OR evaluation) AND (desktop)
(requirement) AND (desktop)
(attribute OR factor OR criteria OR metric OR measurement OR 
method OR evaluation) AND (mobile)
(requirement) AND (mobile)

54

13
0

2
19

5
10

4
73

28

02:00:00

ScienceDirect: TITLE(Usability) and ABSTRACT((attribute OR factor OR criteria 
OR metric OR measurement OR method OR evaluation OR 
requirement) AND (web OR internet OR www OR desktop OR 
"mobile device"))

44 00:30:00

Total 492 08:00:00
* lê-se horas : minutos : segundos
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APÊNDICE I   – ESTUDOS IDENTIFICADOS PARA O 
PROCEDIMENTO M9

[1] Molléri, J. S. & Benitti, F. B. V. (2012), Automated Approaches to Support Secondary 
Study Processes: a Systematic Review., in 'SEKE' , Knowledge Systems Institute Graduate 
School, pp. 143-147.

String EI Compendex: ("secondary study" OR "systematic review" OR "literature review" OR "mapping review") 
AND (software OR application) AND (planning OR conducting OR reporting OR 
"research question" OR "review protocol" OR "study selection" OR "quality assessment" 
OR "data extraction" OR "data synthesis" OR "meta analysis" OR meta-analysis) AND 
(productivity OR reliability OR "effort reduction")

String IEEE Xplore: ('secondary study' OR 'systematic review' OR 'literature review' OR 'mapping review') 
AND (software OR application) AND (planning OR conducting OR reporting OR 
'research question' OR 'review protocol' OR 'study selection' OR 'quality assessment' OR 
'data extraction' OR 'data synthesis' OR 'meta analysis' OR meta-analysis) AND 
(productivity OR reliability OR 'effort reduction')

String IET Digital 
Library:

(('secondary study' OR 'systematic review' OR 'literature review') AND (software OR 
application) AND (planning OR conducting) AND (productivity OR reliability OR 'effort 
reduction'))

String ScienceDirect: tak("secondary study" OR "systematic review" OR "literature review" OR "mapping 
review") AND tak(software OR application) AND (planning OR conducting OR reporting 
OR "research question" OR "review protocol" OR "study selection" OR "quality 
assessment" OR "data extraction" OR "data synthesis" OR "meta analysis" OR meta-
analysis) AND (productivity OR reliability OR "effort reduction")

String SpringerLink: ("secondary study" OR "systematic review" OR "literature review") AND (software OR 
application) AND (planning OR conducting) AND (productivity OR reliability OR "effort 
reduction")

[2] da Silva, R. C. & Benitti, F. B. V. (2011), Padrões de Escrita de Requisitos: um 
mapeamento sistemático da literatura., in Maria Lencastre; Hugo Estrada-Esquivel & 
Eduardo Figueiredo, ed., 'WER'

String EI Compendex: (pattern or catalog or category) and ("software requirement" or "Requirements 
Engineering" or "Requirements Elicitation")

String IEEE Xplore: (("Document Title":pattern OR "Document Title":catalog OR "Document Title":category) 
AND ("Document Title":"software requirement" OR "Document Title":"Requirements 
Engineering" OR "Document Title":"Requirements Elicitation"))

String IET Digital 
Library:

((pattern or catalog or category <IN> (abstract,title,keywords)) <and>("software 
requirement" or "requirements engineering" or "requirements elicitation" <IN> 
(abstract,title,keywords)))

String ScienceDirect: TITLE(pattern OR catalog OR category) AND TITLE("software requirement" OR 
"Requirements Engineering" OR "Requirements Elicitation")

String SpringerLink: ((ti:(pattern) OR ti:(catalog) OR ti:(category)) AND (ti:("software requirement") OR ti:
("Requirements Engineering") OR ti:("Requirements Elicitation")))
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[3] Sulayman, M.; Mendes, E. . A Systematic Literature Review of Software Process 
Improvement in Small and Medium Web Companies, Advances in Software Engineering, 
Communications in Computer and Information Science, vol.59, pp 1-8, 2009.

String Genérica: (Software Process Improvement OR Software Process Enhancement OR Software Process 
Enrichment OR Software Maturity Attitude) AND (Software Process Assessment OR 
Software Process Evaluation OR Software Process Appraisal OR Software Process 
Review) AND (Software Process Estimation OR Software Process Measurement OR 
Software Process Capacity OR Software Process Capability) AND (Software Process 
Improvement Goals OR Software Process Improvement Objectives OR Software Process 
Improvement Targets ) AND (Measurement OR Estimation OR Assessment) (CMMI OR 
SW-CMM) AND (Web OR Internet OR WWW OR World Wide Web)) AND (Small & 
Medium Web Development Organizations OR Small & Medium Web Companies OR 
Small & Medium Web Development Organisations)

[4] Kitchenham, B.; Mendes, E.; Travassos, G. H. . A systematic review of cross-vs. within-
company cost estimation studies. Proceedings of Empirical Assessment in Software 
Engineering, p.89-98, 2006.

String EI Compendex: (Software Process AND (Improvement OR Enhancement OR Enrichment) AND 
(Assessment OR Evaluation OR Appraisal OR Review) AND (Estimation OR 
Measurement OR Capacity OR Capability)) AND (Software Process Improvement AND 
(Goals OR Objectives OR Targets)) AND (Measurement OR Estimation OR Assessment) 
AND (CMMI OR SW-CMM) AND (Web OR Internet OR WWW OR World Wide Web) 
AND (Small & Medium Web Development AND (Organizations OR Companies OR 
Organisations))

String IEEE Xplore: (Software Process Improvement OR Software Process Enhancement OR Software Process 
Enrichment OR Software Maturity Attitude) AND (Software Process Assessment OR 
Software Process Evaluation OR Software Process Appraisal OR Software Process 
Review) AND (Software Process Estimation OR Software Process Measurement OR 
Software Process Capacity OR Software Process Capability) AND (Software Process 
Improvement Goals OR Software Process Improvement Objectives OR Software Process 
Improvement Targets ) AND (Measurement OR Estimation OR Assessment) AND 
(CMMI OR SW-CMM) AND (Web OR Internet OR WWW OR World Wide Web) AND 
(Small & Medium Web Development Organizations OR Small & Medium Web 
Companies OR Small & Medium Web Development Organisations)

String IET Digital 
Library:

(Software Process AND (Improvement OR Enhancement ) AND (Assessment OR 
Evaluation) AND (Estimation OR Measurement) AND (Improvement Goals OR 
Improvement Objectives)) AND (Measurement OR Estimation) AND (CMMI OR SW-
CMM) AND (Web OR Internet) AND (Web Development AND (Organizations OR 
Companies))

String ScienceDirect: (Software Process AND (Improvement OR Enhancement OR Enrichment) AND 
(Assessment OR Evaluation OR Appraisal OR Review) AND (Estimation OR 
Measurement OR Capacity OR Capability)) AND (Software Process Improvement AND 
(Goals OR Objectives OR Targets)) AND (Measurement OR Estimation OR Assessment) 
AND (CMMI OR SW-CMM) AND (Web OR Internet OR WWW OR World Wide Web) 
AND (Small & Medium Web Development AND (Organizations OR Companies OR 
Organisations))
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String SpringerLink: (Software Process Improvement OR Software Process Enhancement OR Software Process 
Enrichment OR Software Maturity Attitude) AND (Software Process Assessment OR 
Software Process Evaluation OR Software Process Appraisal OR Software Process 
Review) AND (Software Process Estimation OR Software Process Measurement OR 
Software Process Capacity OR Software Process Capability) AND (Software Process 
Improvement Goals OR Software Process Improvement Objectives OR Software Process 
Improvement Targets ) AND (Measurement OR Estimation OR Assessment) AND 
(CMMI OR SW-CMM) AND (Web OR Internet OR WWW OR World Wide Web) AND 
(Small & Medium Web Development Organizations OR Small & Medium Web 
Companies OR Small & Medium Web Development Organisations)

[5] SILVA, D. A. . Uma Abordagem Para Apoiar A Garantia Da Qualidade De Software A 
Partir De Um Processo Definido. 2012. 162f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em 
Computação Aplicada) - Universidade do Vale do Itajaí, São José. 2012.

String Genérica: "garantia da qualidade de software" AND checklist

[6] SILVEIRA, J. L. . Jogo educacional para apoiar o ensino de melhoria de processo de 
software com foco no nível G de maturidade do MPS.BR. 2012. 243f. Dissertação 
(Mestrado em Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade do Vale do Itajaí, São 
José. 2012..

String EI Compendex: (game) AND (education OR learning OR teaching OR training OR teach OR learn) AND 
("software engineering" OR "software project" OR "software requirements" OR "software 
design" OR "software construction" OR "software testing" OR "software maintenance" 
OR "software configuration management" OR "requirements engineering" OR "software 
process" OR "software measurement" OR "software quality" OR "software process 
improvement" OR "CMMI" OR "MPS.BR" OR "15504" OR "12207")

String IEEE Xplore: (game) AND (education OR learning OR teaching OR training OR teach OR learn) AND 
("software engineering" OR "software project" OR "software requirements" OR "software 
design" OR "software construction" OR "software testing" OR "software maintenance" 
OR "software configuration management" OR "requirements engineering" OR "software 
process" OR "software measurement" OR "software quality" OR "software process 
improvement" OR "CMMI" OR "MPS.BR" OR "15504" OR "12207")

String IET Digital 
Library:

game AND (education OR learn OR teach OR training) AND ('software engineering' OR 
'software project' OR 'software requirements' OR 'software design' OR 'software 
construction' OR 'software testing' OR 'software maintenance' OR 'requirements 
engineering')

String ScienceDirect: pub-date > 1989 and TITLE-ABSTR-KEY(game AND(education OR learning OR 
teaching OR training OR teach OR learn)AND ("software engineering" OR "software 
project" OR "software requirements" OR "software design" OR "software construction" 
OR "software testing" OR "software maintenance" OR "software configuration 
management" OR "requirements engineering" OR "software process" OR "software 
measurement" OR "software quality" OR "software process improvement" OR "cmmi" 
OR "MPS.BR" OR "15504" OR "12207"))

String SpringerLink: ab:(game and ("software process" or "software measurement" or "software
quality" or "software process improvement" or "CMMI" or"MPS.BR" or
"15504" or "12207"))
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APÊNDICE J   – ESTUDOS IDENTIFICADOS PARA O 
PROCEDIMENTO M10

[1] da Silva, R. C. & Benitti, F. B. V. (2011), Padrões de Escrita de Requisitos: um 
mapeamento sistemático da literatura., in Maria Lencastre; Hugo Estrada-Esquivel & 
Eduardo Figueiredo, ed., 'WER'

# Título Autor(es) Ano
[E11] Requirements engineering pattern structure T. Tsumaki 2004

[E17] Using Requirements Engineering (RE) Patterns for Organizational 
Learning

L. Hagge, K. Lappe 2006

[E23] A Metamodel for Software Requirement Patterns Xavier Franch, Cristina Palomares, 
Carme Quer, Samuel Renault, 
François Lazzer

-

[E25] Software requirement patterns Stephen Withall 2010

[E30] PABRE: Pattern-based Requirements Elicitation S. Renault, O. Mendez-Bonilla, X. 
Franch C. Quer

2009

[E31] A Requirements Elicitation Approach Based in Templates and 
Patterns

A. Durán Toro, B. Bernárdez 
Jiménez Antonio Ruiz Cortés, M. 
Toro Bonilla

1999

[2] Monteiro, C.; Arcoverde, D. F.; da Silva, F. Q. B.; Ferreira, H. S. . Software support for the 
Fuzzy Front End stage of the innovation process: a systematic literature review, 
Management of Innovation and Technology (ICMIT), 2010 IEEE International Conference 
on , vol., no., pp.426,431, 2-5 June 2010.

# Título Autor(es) Ano
[S8] A case study in re-engineering to enforce architectural control flow 

and data sharing
Marwan Abi-Antoun, Jonathan 
Aldrich, Wesley Coelho

2007

[S13] A type-centric framework for specifying heterogeneous Georg Jung, John Hatcliff 2010

[S22] P/S-CoM: Building correct by design Publish/Subscribe 
architectural styles with safe reconfiguration

Imen Loulou, Mohamed Jmaiel, 
Khalil Drira, Ahmed Hadj Kacem

2010

[S31] Style-based refinement of dynamic software architectures L. Baresi, R. Heckel, S. Thone, D. 
Varro

2004

[S32] A survey of self-management in dynamic software architecture 
specifications

Jeremy S. Bradbury, James R. 
Cordy, Juergen Dingel, Michel 
Wermelinger

2004

[S35] Modeling architectural patterns using architectural primitives Uwe Zdun, Paris Avgeriou 2005

[S47] Describing Software Architecture Styles Using Graph Grammars Daniel Le Metayer 1998

[S53] Guiding Architectural Restructuring through Architectural Styles D. Tamzalit, T. Mens 2010

[S58] Synthesizing approach for perspective-based architecture design X. Liang, J. Puett Luqi 2003

[S59] Towards a Formal Model for Reconfigurable Software 
Architectures by Bigraphs

Zhiming Chang, Xinjun Mao, 
Zhichang Qi

2008
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[3] Chiam, N.; Ghazali, M. . A Systematic Literature Review on The Role of Usability in 
Software Engineering Education. Disponível em: <http://www.ipcsit.com/vol45/033-
ICIKM2012-M0070.pdf>. Acesso em: julho 2013.

# Título Autor(es) Ano Tipo
[S2] Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 

(SWEBOK) and the Software Engineering Education 
Knowledge (SEEK) - A Preliminary Mapping

Pierre Bourque, François 
Robert, Jean-Marc Lavoie, 
Ansik Lee, Sylvie Trudel, 
Timothy C. Lethbridge

2002 Conference

[S3] Research and practice on software engineering undergraduate 
curriculum NJU-SEC2006

Eryu Ding, Bin Luo, 
Daliang Zhang, Jidong Ge, 
Dong Shao, Haoran Wang

2011 Conference

[S6] Reflection and Abstraction in Learning Software 
Engineering's Human Aspects

Orit Hazzan, James E. 
Tomayko

2005 -

[S11] Software Engineering Education: How Far We've Come and 
How Far We Have to Go

Nancy R. Mead 2008 Conference

[S12] Software Engineers and HCI Practitioners Learning to Work 
Together: A Preliminary Look at Expectations

Allen E. Milewski 2004 Conference

[S15] Applying the Chilean Educational Experience in HCI to 
Peruvian Undergraduate and Graduate Programs

Jose Antonio Pow-Sang, 
Cristian Rusu, Claudia 
Zapata, Silvana 
Roncagliolo

2009 Conference

[S18] An introductory software engineering course for software 
engineering program

Dong Shao, Bin Luo, Eryu 
Ding, Qin Liu

2011 Conference

[S20] Undergraduate Software Engineering Education: The Mark of 
a Discipline

J. Barrie Thompson, Karl 
Reed

2005 -

[S22] The Human-Computer Interface is the System: A Plea for a 
Poor Man's HCI Component in Software Engineering 
Curricula

Gerrit Van der Veer, Hans 
Van Vliet

2001 Conference

[S24] Lessons Learned from Establishing a Software Engineering 
Academic Programme in Developing Countries

Amir Zeid 2007 Conference
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