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RESUMO  
A experimentação é a base da ciência moderna e é através dos 

experimentos que se pode provar a validade das hipóteses e em qual 
domínio elas se aplicam. Da mesma forma como a maioria dos campos 
de pesquisa baseados na experimentação, a engenharia de software 
experimental (ESE) abrange dois tipos de estudos: os primários e os 
secundários. Entre os estudos secundários destaca-se a revisão 
sistemática da literatura. 

Uma revisão sistemática da literatura é um método bem definido 
à identificação, avaliação e interpretação de todas pesquisas relevantes 
disponíveis em uma questão particular de pesquisa, ou tópico ou 
fenômeno de interesse. A condução de uma revisão sistemática não é 
tarefa simples, visto que atividades como a de execução das buscas nas 
bases digitais não é automatizada e tem de ser executada, na maioria das 
vezes, manualmente pelo pesquisador.  

O objetivo deste projeto é desenvolver uma ferramenta web que 
auxilie a execução de revisões sistemáticas da literatura na Engenharia 
de Software. A ferramenta RESuLT é desenvolvida seguindo as fases de 
planejamento e execução da revisão do processo proposto por 
Kitchenham (2007). Com o objetivo de avaliar a qualidade da 
ferramenta é realizada uma avaliação da precisão e recall e também uma 
inspeção por um painel de especialistas.  

O desenvolvimento da RESuLT traz diversos benefícios para os 
pesquisadores da área de engenharia de software, uma vez que não foi 
encontrada nenhuma ferramenta com foco na fase execução do processo 
de revisão sistemática da literatura. A RESuLT possibilita a integração 
de parte do processo de SLR em uma única ferramenta, auxiliando 
desde a montagem da string de busca à execução paralela das buscas nas 
bases digitais. Desta forma, como resultado do presente trabalho se 
espera auxiliar o processo de desenvolvimento de SLR de forma a torná-
lo mais fácil, eficiente e menos dispendioso. 
 
Palavras-chave: Revisão Sistemática da Literatura, Ferramenta Web, 
Engenharia de Software. 
 

 
 
  



 

 

ABSTRACT  
Experimentation is the basis of modern science and it is through 

experiments that can prove the validity of hypotheses and in which 
domain it is applied. As most fields of research based on 
experimentation, experimental software engineering (ESE) covers two 
types of studies: primary and secondary. Among the secondary there is 
the systematic review of the literature. 

A systematic literature review is a well-defined method to the 
identification, evaluation and interpretation of all relevant research 
available on a particular research question or topic or phenomenon of 
interest. Conducting a systematic review is not an easy task, since the 
execution of searches in digital databases is not automatic and must be 
performed, for the most part, manually by the researcher. 

The main goal of this project is to develop a web tool that helps 
performing systematic reviews of the literature in software engineering. 
The RESuLT tool is developed following the phases of planning and 
executing the review process proposed by Kitchenham (2007). In order 
to assess the quality of the tool an assessment of precision and recall is 
performed and also an inspection by an expert panel.  

The RESuLT development brings many benefits to researchers at 
software engineering area, as it was found any tool focusing on the 
execution phase of the systematic literature review process. RESuLT 
enables the integration of the SLR process into a single tool, helping 
from the search string assembling to the parallel execution of queries in 
digital bases. Thus, as a result of this study it is expected SLR assist the 
development process in order to make it more easy, efficient and less 
costly. 
 
Keywords: Systematic Literature Review, Web tool, Software 
Engineering. 
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INTRODUÇÃO  
1.1 MOTIVAÇÃO  

 
O termo Engenharia de Software (ES) começou a ser utilizado 

por volta de 1968 em uma conferência realizada na Alemanha. Já em 
1976, a IEEE Computer Society criou um comitê para controlar o 
desenvolvimento de padrões para ES. Com o passar dos anos, a 
engenharia de software evoluiu e amadureceu de forma que, atualmente,  
representa um vasto campo de estudos devido a procura intensa 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). 

A experimentação é a base da ciência moderna e é através dos 
experimentos que se pode provar a validade das hipóteses e em qual 
domínio ela se aplica. Esta abordagem experimental 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 de fenômenos. De modo 
semelhante, a engenharia de software requer uma abordagem de alto 
nível para a evolução do conhecimento, baseada não somente na 
observação (KITCHENHAM, 2004). 

Desta forma, bem como a maioria dos campos de pesquisa 
baseados na experimentação, a engenharia de software experimental 
(ESE) abrange dois tipos de estudos: 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). Como exemplo de estudos 
primários pode-se citar qualquer tipo de experimentos, estudos de caso 
ou surveys (WOHLIN et al., 2000). Já os estudos secundários têm como 
objetivo a produção de comparações sistemáticas entre estudos 
primários, permitindo assim a geração de generalizações a partir deles.  

Entre os estudos secundários destaca-se a revisão sistemática da 
literatura (SLR) (KITCHENHAM, 2007). Uma revisão sistemática da 
literatura é um método bem definido à identificação, avaliação e 
interpretação de todas pesquisas relevantes disponíveis em uma questão 
particular de pesquisa, ou tópico ou fenômeno de interesse 
(KITCHENHAM, 2007). A condução de uma revisão sistemática 
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objetiva apresentar uma avaliação justa do tópico de pesquisa à medida 
que utiliza um método de revisão rigoroso, confiável e passível de 
auditoria (KITCHENHAM, 2007). Portanto, através de uma SLR 
consegue-se construir uma síntese da pesquisa existente que seja não 
tendenciosa e assegura-se que o procedimento de revisão esteja visível e 
seja reproduzível por outros pesquisadores. 

Devido ao fato de maioria das pesquisas científicas iniciarem o 
processo através de uma revisão da literatura, esta deve ser justa e 
completa para ter valor científico. Desta maneira, a revisão sistemática 
da literatura proposta por Kitchenham (2007) auxilia o desenvolvimento 
deste processo de forma que propõe orientações para revisões 
sistemáticas que são apropriadas para pesquisadores na área de 
engenharia de software. 

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 (MOLLÉRI, 2013). 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). Outra dificuldade em 
relação a condução de uma revisão sistemática é a execução manual da 
maioria de suas fases. Uma das atividades mais dispendiosas da 
condução da revisão é a execução das buscas nas bases digitais que, 
caso fosse automatizada, mesmo que parcialmente, auxiliaria bastante o 
processo e pouparia tempo dos pesquisadores. 

Uma revisão sistemática da literatura seguindo o procedimento 
proposto por Kitchenham (2007) é composta por três fases principais: 1. 
Planejamento; 2. Execução e 3. Análise de Resultados. Na primeira 
etapa são definidos os objetivos, termos de busca, bases consultadas e os 
critérios de inclusão e de exclusão. Na segunda e terceira etapa é 
realizada a execução da busca, a extração e a análise das informações 
coletadas. 

Assim, a revisão da literatura baseada neste método sistemático 
requer uma série de etapas que muitas vezes podem ser demoradas e 
exigir muito esforço na sua condução. Para prover produtividade e 
eficácia ao processo de SLR, pode ser útil adotar uma abordagem semi-
automatizada de suporte ao processo (HERNANDES et al., 2012) que 
não comprometa a confiabilidade da pesquisa. Neste contexto, a 
proposta deste trabalho é de desenvolver uma ferramenta de suporte a 
condução do processo de execução de revisão sistemática da literatura 
baseado no processo proposto por Kitchenham (2007). 
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1.2 OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral  
O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma ferramenta web 

que auxilie a execução de revisões sistemáticas da literatura (SLR) na 
Engenharia de Software. Desta forma, objetiva-se construir uma 
ferramenta que seja capaz de reduzir o esforço na execução de SLRs, 
maximizando o suporte por meio de automatização de atividades como, 
por exemplo, a realização de buscas em bases digitais e também 
fornecendo suporte semi-automatizado na gerencia do workflow no 
processo da seleção de artefatos relevantes. 
 
Objetivos Específicos.  

Os objetivos específicos do trabalho são:  
1. Análise da fundamentação teórica no processo de planejamento, 

execução e análise de resultados da revisão sistemática da 
literatura (SLR).  

2. Análise do estado da arte de ferramentas de apoio ao 
desenvolvimento de  revisões sistemáticas da literatura na área 
de engenharia de software. 

3. Desenvolvimento de uma ferramenta web que auxilie o 
processo de execução de uma revisão sistemática da literatura 
na área de engenharia de software. 

4. Avaliação da ferramenta desenvolvida. 
 
Delimitações do Trabalho. 

 
O trabalho se limita ao desenvolvimento de uma ferramenta web 

que auxilie as etapas de planejamento e execução do processo da revisão 
sistemática da literatura, exclusivamente na área de engenharia de 
software, sendo outras áreas não abordadas diretamente. O processo 
suporte é o proposto por Kitchenham (2007). 
 
1.3 MÉTODO DE PESQUISA 

 
Este trabalho se classifica como uma pesquisa aplicada pois 

envolve a geração de conhecimento para aplicação prática e dirigido a 
um problema em específico. As etapas do presente trabalho são: 
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Etapa 1. Análise da fundamentação teórica. Na primeira etapa 
do projeto é realizada a análise da fundamentação teórica do processo e 
das atividades de revisão sistemática da literatura (SLR) com foco na 
engenharia de software. 

Atividade 1.1: Análise do processo de SLR. 
 
Etapa 2. Revisão do estado da arte. Nesta etapa é realizada uma 

revisão sistemática da literatura seguindo o procedimento proposto por 
Kitchenham (2007) para identificar e analisar trabalhos correlatos ou 
que tenham foco no desenvolvimento de ferramentas que auxiliem o 
processo de desenvolvimento de SLRs. 

Atividade 2.1: Definição do protocolo de busca. 
Atividade 2.2: Execução da busca. 
Atividade 2.3: Extração e análise das informações. 
 Etapa 3. Desenvolvimento da ferramenta web. Nesta etapa é 

desenvolvida uma ferramenta voltada para sistemas web semi-
automatizando a etapa de execução e análise dos resultados de uma 
SLR. Em um primeiro momento é feita a análise de requisitos 
(funcionais e não funcionais) através da documentação de casos de uso 
e, a partir disto, é modelada a arquitetura do sistema. De maneira 
iterativa, é realizada a implementação da ferramenta.  

Atividade 3.1: Análise de requisitos. 
Atividade 3.2: Modelagem do sistema. 
Atividade 3.3: Desenvolvimento e integração de software. 
Atividade 3.4: Testes de sistema. 
 
Etapa 4. Aplicação e avaliação da ferramenta desenvolvida. Com o objetivo de avaliar a utilidade, completude, consistência e 

usabilidade da ferramenta desenvolvida é realizada uma avaliação por 
meio de um expert panel. A avaliação da consistência dos dados 
retornados em cada busca da ferramenta é realizada através de uma 
avaliação de precisão e recall. 

Atividade 4.1: Definir o objetivo da avaliação. 
Atividade 4.2: Planejar a avaliação. 
Atividade 4.3: Planejar a avaliação de precisão e recall. 
Atividade 4.4: Executar a avaliação de precisão e recall. 
Atividade 4.5: Executar a avaliação via expert panel. 
Atividade 4.6: Análise dos resultados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Este capítulo apresenta os principais conceitos teóricos 

necessários para o entendimento do trabalho. 
 
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 A combinação de resultados de estudos primários é uma 
importante etapa no processo de pesquisa, bem como a exclusão de 
resultados inconsistentes na busca. Assim, notou-se a necessidade de 
abordar este problema de maneira detalhada, iniciando com o trabalho 
do estatístico Karl Pearson, no início do século XX. 

O paradigma baseado em evidências iniciou na medicina e foi um 
processo que revolucionou totalmente a pesquisa na área médica 
(KITCHENHAM, 2004). Em 1972, Archie Cochrane criticou a 
medicina por não organizar seus conhecimentos de uma maneira 
sistemática, confiável e acumulativa. O resultado assim gerado era de 
uma assistência médica inconsistente, por ora ineficaz e às vezes até 
mesmo prejudicial aos pacientes. Em outubro de 2003, uma colaboração 
internacional com seu nome foi criada, com o objetivo de encorajar a 
publicação de revisões sistemáticas na área da saúde (KITCHENHAM, 
2004). 

Os dois princípios metodológicos primordiais da colaboração 
Cochrane são: a necessidade de comparações imparciais entre as 
intervenções realizadas e a importância da agregação de evidências 
através de diferentes estudos, de forma a obter estimativas confiáveis 
dos efeitos causados. Estes princípios foram elaborados com base em 
evidências que mostram que os estudos que não buscam minimizar 
vieses e reviews tendo como base um conjunto de trabalhos, podem 
resultar em políticas e práticas enganosas (MOLLÉRI, 2013). 

Assim, tendo como base a área médica, a revisão sistemática da 
literatura tem obtido respaldo da comunidade científica da computação 
principalmente pela capacidade de prover um estudo detalhado e 
abrangente sobre o assunto pesquisado (HERNANDES et al., 2010). A 
revisão sistemática consiste em um método específico que tem por 
objetivo relacionar a pesquisa empírica de forma a 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). Segundo Biolchini et 
al. (2007), a revisão sistemática representa um estudo secundário que 
depende dos resultados de estudos primários para ser concluído. Em 
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engenharia de software, a realização de revisões sistemáticas é vista 
como uma ferramenta importante para aprimorar a validade científica 
dos estudos publicados, bem como aumentar o grau de confiabilidade 
dos métodos empregados para o desenvolvimento de tecnologias de 
software. 

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, 2007). 

  
2.2 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
 

A formulação do processo de revisão sistemática da literatura foi 
originado na medicina. Ele foi fundamentado na percepção de que a 
revisão da literatura da forma com que vinha sendo conduzida, oferecia 
uma cobertura incompleta da mesma, baseada principalmente nos 
critérios de inclusão dos autores que, muitas vezes, eram imparciais e 
continham vieses. Na área da engenharia de software, observa-se que há 
interesse na ideia da construção de um processo para o agrupamento de 
evidências desde 1990. 

A revisão sistemática é um método rigoroso para a síntese de 
estudos primários relacionados a um tópico de interesse e objetiva 
fornecer uma síntese completa e imparcial, baseada nos critérios de 
inclusão previamente definidos. Ela deve ser conduzida de acordo com 
um procedimento bem definido e aberto, isto é, o processo de pesquisa 
deve ser relatado de uma maneira compreensível por outros 
pesquisadores (KITCHENHAM, 2004). Uma desvantagem do método 
está no fato de não ser uma tarefa simples para pesquisadores 
acostumados a realizar revisões informais, pois apresenta termos e 
conceitos potencialmente desconhecidos. 

Segundo Kitchenham (2007), algumas características que 
diferenciam uma revisão sistemática das revisões tradicionais são:  Revisões sistemáticas começam o processo com a definição de 

um protocolo de revisão que especifica a questão da pesquisa 
que está sendo feita e os métodos que serão usados para a 
realização da revisão.  
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 Revisões sistemáticas são baseadas na definição de uma 
estratégia de busca com o intuito de detectar a maior quantidade 
de literatura relevante possível.  Revisões sistemáticas documentam a estratégia de busca de 
forma que os leitores possam verificar seu rigor e completude.  Revisões sistemáticas exigem critérios explícitos de inclusão e 
exclusão para avaliar cada estudo primário. 

O processo de revisão sistemática envolve diversas atividades 
mas é comumente agrupado em três fases principais: planejamento, 
execução da revisão e análise de resultados. Baseado no processo 
proposto por Kitchenham (2007), as fases associadas ao planejamento 
são: identificação da necessidade de uma revisão e desenvolvimento do 
protocolo de revisão. Na etapa de condução da revisão são executadas as 
atividades de identificação da pesquisa, seleção dos estudos primários, 
avaliação qualitativa dos estudos, extração e monitoramento dos dados 
e, por fim, a sintetização dos dados. A última etapa de análise dos 
resultados consiste basicamente na interpretação dos dados e na redação 
do estudo para publicação. 

As fases e atividades descritas acima geralmente são realizadas 
sequencialmente, mas deve ser considerado que algumas delas podem 
envolver iterações. Por exemplo, diversas atividades são iniciadas 
durante a fase do desenvolvimento do protocolo e são refinadas quando 
a revisão é de fato executada. Desta forma, conforme o foco do presente 
trabalho, as fases de planejamento e de condução da revisão serão 
detalhadas a seguir. 

 
2.2.1 PLANEJAMENTO DA REVISÃO 
 

Durante a fase de planejamento os objetivos da pesquisa são 
listados e um protocolo de revisão é definido. Este protocolo especifica 
a questão central da pesquisa e os métodos que serão utilizados para 
executar a revisão. 
 
Desenvolvimento do protocolo de revisão 
 Prioritariamente para iniciar o processo de revisão sistemática da 
literatura se faz necessária a confirmação da necessidade da revisão. Ela 
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 et al., 2007). 
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O protocolo de revisão especifica os métodos que serão utilizados 
para realizar a revisão sistemática específica. Um protocolo pré-definido 
é necessário para reduzir a possibilidade de vieses por parte dos 
pesquisadores. Sem um protocolo, por exemplo, há a possibilidade de 
que a seleção individual dos estudos ou da análise seja conduzida pelas 
expectativas dos autores (KITCHENHAM, 2004).  

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) 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, 2007). 
 
2.2.2 EXECUÇÃO DA REVISÃO 

 
O principal artefato de entrada nesta fase é o protocolo da revisão 

definido na fase de planejamento. Considerando que o  propósito de 
uma revisão sistemática é encontrar a maior quantidade de estudos 
relevantes que se relacionam com a questão de pesquisa, as principais 
atividades na execução da revisão são a definição de uma estratégia de 
busca, bem como a execução da mesma. A seleção dos estudos, 
baseados nos critérios de inclusão e exclusão, também fazem parte das 
atividades nesta fase. A figura 1 apresenta o fluxo geral do processo de 
revisão sistemática da literatura. 

 

 
 

 
 
 

Figura 1. Processo de revisão sistemática 
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2.2.2.1 Estratégia de busca  
A estratégia de busca deve ser determinada e definida no início do 

processo. Esta é geralmente iterativa e sugere a adoção de algumas 
medidas (KITCHENHAM, 2007):  Pesquisas preliminares para identificar SLRs existentes e 

avaliar o volume de estudos potencialmente relevantes;  Pesquisas experimentais utilizando diversas combinações dos 
termos de pesquisa derivados da questão de pesquisa;  Revisões de resultados de pesquisa; e  Consultas com especialistas na área. 

A definição dos termos de busca ou palavras-chave é uma 
atividade importante no contexto da definição da estratégia de busca. 
Uma abordagem geral é dividir a questão de pesquisa em itens 
individuais: população, intervenção e resultados, por exemplo. Para cada 
item da questão deve-se estabelecer os termos a serem utilizados e, em 
seguida, compor uma lista de sinônimos, abreviações e grafias 
alternativas a cada termo. 

Os operadores booleanos “AND”, “OR” e “NOT” são essenciais 
para a ligação entre os termos de busca e formarem assim a string de 
busca genérica. O operador “AND” representa a intersecção dos termos 
e, quando utilizado, informa à base que são requisitados artigos que 
contenham, necessariamente, todos os termos. Por outro lado, os artigos 
recuperados por esta busca não conterão estudos que só contenham um 
dos termos inseridos. O operador “OR” representa a união dos termos e, 
desta maneira, quando utilizado para dois termos distintos recupera 
artigos tanto para um quanto para o outro termo inserido. Já o operador 
“NOT” exclui o termo subsequente, ou seja, não recupera nenhum artigo 
que contenha este termo nas buscas. 

A escolha das bases de dados em que as buscas são realizadas 
também tem um papel crucial na definição da estratégia de busca. As 
buscas devem ser realizadas em bases de dados eletrônicas relevantes 
para a área em questão, por exemplo, IEEE, ACM e Springer. A 
limitação das datas de publicação dos artigos a serem buscados também 
faz parte da estratégia de busca. 

 
2.2.2.2 Execução da busca  

A execução da busca é realizada com base na string de busca 
genérica e nas bases digitais definidas na estratégia de busca. A string 
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de busca genérica comumente tem de ser adaptada para cada base de 
dados em específico. Isto ocorre devido ao fato de cada base geralmente 
possuir uma sintaxe própria para concatenação dos termos. A execução 
da busca propriamente acontece através da inserção da string de busca 
no mecanismo de busca de cada base digital. O artefato de saída desta 
atividade é um conjunto de estudos que satisfaçam a string de busca 
definida. 

 
2.2.2.3 Seleção dos estudos primários 
 O artefato de entrada desta atividade é o conjunto de estudos 
obtidos através da realização da atividade de execução da busca. A 
atividade de seleção dos estudos concentra-se em avaliar os artigos 
quanto a sua relevância em relação a pesquisa realizada. O critério de 
seleção (inclusão e exclusão) dos estudos destinam-se a identificar os 
estudos que fornecem evidência direta sobre a questão de pesquisa. 
Objetivando reduzir a probabilidade de uma seleção tendenciosa, os 
critérios de seleção devem ser elaborados durante a definição do 
protocolo (KITCHENHAM, 2007). 

Os critérios de inclusão e exclusão devem ser definidos de acordo 
com a questão de pesquisa (KITCHENHAM, 2007). Para garantir a 
qualidade da SLR 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 (MOLLÉRI, 2013). 

Algumas questões são realçadas em Kitchenham (2007) e devem 
ser consideradas: deve ser evitado, sempre que possível, critérios de 
exclusão baseados na linguagem dos estudos primários (artigos em 
chinês ou japonês que não contenham resumo na língua inglesa são 
geralmente de difícil acesso); e deve-se considerar a possibilidade de 
que os critérios de inclusão possam ser afetados pelo conhecimento dos 
autores, da instituição de pesquisa, journals ou ano de publicação. 

Inicialmente o critério de seleção deve ser definido 
deliberadamente e, ao menos que os estudos possam ser identificados 
claramente como descartáveis baseados nos títulos e resumos, cópias 
completas dos documentos devem ser obtidas. A decisão final dos 
critérios de exclusão e inclusão devem ser feitas após os documentos 
completos dos estudos terem sido obtidos (KITCHENHAM, 2007). 
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3 ESTADO DA ARTE 
 

A análise do estado da arte é realizada através de uma revisão 
sistemática da literatura com o objetivo de analisar quais ferramentas de 
software existem para suportar o processo de condução de uma revisão 
sistemática da literatura (SLR) na área de engenharia de software. Esta 
análise foi realizada seguindo o método de revisão sistemática da 
literatura definido por Kitchenham (2007). 
 
3.1 Definição da Revisão Sistemática 
 

O processo de revisão sistemática inicia com a definição dos 
termos de busca, a questão de pesquisa, bases consultadas, os critérios 
de inclusão, exclusão e de qualidade da pesquisa. A questão de pesquisa 
primária definida para este estudo é: Quais ferramentas de software 
existem para suportar o processo de condução de uma revisão 
sistemática da literatura na área de engenharia de software? 

Numa tentativa de executar uma busca completa nas bases 
digitais, são examinados artigos publicados nas mais importantes 
bibliotecas e bases de dados digitais. Através do portal CAPES, as 
fontes de publicações com maior relevância na área de engenharia de 
software são utilizadas para a realização da busca:  IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org)  ACM Digital Library (http://portal.acm.org)  ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)  Springer (http://link.springer.com/) 
 

Também é utilizada a ferramenta de busca da Google com o 
intuito de identificar e revisar ferramentas existentes. Foram incluídos 
trabalhos científicos publicados no período entre Janeiro de 2008 e Maio 
de 2015, escritos em inglês ou português.  

 
Termos de busca 

 
Foram realizadas buscas informais utilizando combinações de 

termos em busca de identificar qual deles abrange o maior número de 
trabalhos que atendem aos critérios de inclusão especificados. Os termos 
utilizados são resumidos na tabela 1.  
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pesquisa.  
 
Após a fase de calibração do termo de busca foi definida a string 

de busca genérica apresentada na tabela 2. A tabela 3 apresenta as 
strings de busca adaptadas para a sintaxe específica das bases. 

 
(“systematic literature review” OR “systematic review” OR “literature 
review” OR “mapping study”) AND (“web application” OR “tool” OR 
“online” OR “software system”) AND (“conducting” OR “data 
extraction”) AND (“software engineering”) 

Tabela 2. String de busca genérica 
 

Base Digital String de busca específica 
ScienceDirect pub-date > 2007 and (“systematic literature review” OR “systematic review” 

OR “literature review” OR “mapping study”) AND (“web application” OR 
“tool” OR “online” OR "software system") AND (“conducting” OR “data 
extraction”) AND (“software engineering”)[All Sources(Computer Science)] 

IEEE Xplore ((“systematic literature review” OR “systematic review” OR “literature 
review” OR “mapping study”) AND (“web application” OR “tool” OR 
“online” OR "software system") AND (“conducting” OR “data extraction”) 
AND (“software engineering”)) You Refined by Publication Year: 2008 - 
2014 

ACM ((“systematic literature review” OR “systematic review” OR “literature 
review” OR “mapping study”) AND (“web application” OR “tool” OR 
“online” OR “software system”) AND (“conducting” OR “data extraction”) 
AND (“software engineering”)) 

Springer Link '(“systematic literature review” OR “systematic review” OR “literature 
review” OR “mapping study”) AND (“web application” OR “tool” OR 

Te r m o s S in ô n im o s Tr a d u ç ã o  ( I n g lê s )

Ap lic a ç ã o We b

A uto m ate d a pp ro ac h
- S oftwa re  E ng in e e r in g

Re v isã oS is te m á tic ada  L ite ra tura
Re v isã o s is te m á tic a ,re v is ã o da  lite ra tura ,re v is ã o m a pe a da

S yste m atic  L ite ra ture  Re v ie w ,sy s te m atic  re v ie w,lite ra tu re  re v ie w,m ap pin g  re v ie w
Aplic a ç ã o c lie nte -se rv idor ,Aplic a tivo  we b

We b  ap plic a tio n,w e b  ap p,C lie n t-s e rv e r  a pplic a tio n

C ond uç ã oda  Re v isã o

E xe c uç ã o  da  busc a ,se le ç ã o d e  e studos ,ex tra ç ã o d e  da dos ,s ínte se  de  da dos ,Aná lise  de  da dos

C ond uc tin g  the  re v ie w,s tud y  s e le c tion ,d ata  ex tra c tion ,d ata  sy th e s is ,D ata  a nalys is
Ab orda g e mAu tom a tiz a da Aborda g e mS e m i-a utom a tiza da
E ng e nh a riaD e  S oftwa re

Tabela 1. Termos, sinônimos e traduções relevantes para a pesquisa. 
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“online” OR "software system") AND (“conducting” OR “data extraction”) 
AND (“software engineering”)' within Computer Science AND 2008 - 2015 

Tabela 3. Strings de busca específicas de cada base. 
 

Critérios de inclusão/exclusão 
 A definição dos termos de busca objetiva incluir a maior 
quantidade de trabalhos relevantes que tenham relação com a pergunta 
de pesquisa. Entretanto, são definidos critérios de inclusão para 
determinar os artigos relevantes. Os critérios de inclusão então definidos 
são: 

1. Artigos que desenvolveram ferramentas de apoio a revisão 
sistemática da literatura na área de Engenharia de Software; 

2. Artigos que desenvolveram ferramentas com foco na execução 
das buscas no processo de revisão sistemática. 

Os critérios de exclusão são definidos de forma a remover 
publicações irrelevantes no contexto desta pesquisa e serem descartados. 
Desta forma, os critérios de exclusão são os seguintes: 

1. Artigos que relatam abordagens não automatizadas da revisão 
sistemática; 

2. Artigos duplicados; 
3. Artigos que não permitem acesso ao seu texto completo. 
 

3.2 Execução da Busca 
 

A pesquisa foi realizada no mês de Maio de 2015. Dentre as bases 
de dados eletrônicas consultadas a ScienceDirect foi a que retornou a 
maior quantidade de artigos baseados na string de busca. Primeiramente, 
foi feita uma análise dos títulos e resumos dos artigos para verificar se 
os mesmos estavam de acordo com os critérios de inclusão. Após esta 
análise inicial, os artigos considerados relevantes foram lidos na íntegra. 
Em um último momento foram descartados artigos que não abordavam 
diretamente o desenvolvimento de ferramentas de software que 
auxiliassem no processo de condução de uma revisão sistemática da 
literatura na área de engenharia de software. Além dos artigos 
encontrados na busca, foram encontradas outras ferramentas em buscas 
informais. A tabela 4 apresenta o resultado da execução da busca. 

 
 
 



27 
 

 

 
Bases Digitais 

Resultados 
Encontrados Relevantes Efetivos 

ScienceDirect 507 5 3 
IEEE Xplore 44 2 0 

ACM 23 4 2 
Springer 287 4 2 
Tabela 4. Resultado da execução da busca. 

 
Dentre os resultados retornados apenas 5 ferramentas foram 

identificadas. Contudo, buscas informais foram realizadas através da 
string de busca genérica apresentada na tabela 2. Esta string foi dividida 
em substrings de forma que foram encontradas mais 4 ferramentas que 
cumprem os critérios de inclusão. Estas são apresentadas no subitem 
3.3. 

 
3.3 Extração e Análise dos Dados 
 

Nesta etapa foram extraídas informações referentes a ferramentas 
encontradas após a execução da busca. Cada uma delas é apresentada 
em detalhes nos subitens a seguir. 
 
3.3.1 StArt (State of the Art through systematic review)  

A ferramenta StArt (HERNANDES et al., 2012) foi desenvolvida 
no Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software (LAPES) da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e tem como objetivo 
auxiliar o ciclo completo da revisão sistemática. O software fornece 
suporte à criação de um protocolo de busca, aos critérios de inclusão e 
exclusão dos estudos selecionados, métodos de sumarização de 
resultados e geração de relatórios. A automatização da pesquisa dos 
estudos primários nas bases digitais não é contemplada pela ferramenta. 
O pesquisador é responsável por executar a busca manualmente, 
exportar os resultados para um arquivo em formato BibTex e 
posteriormente importar para o software.  

A figura 2 apresenta a interface para a inserção do protocolo da 
fase de planejamento da SLR. Destacam-se os campos source list (lista 
de bases digitais para consulta) e keywords (palavras-chave usadas para 
compor a string de busca). Na fase de execução da busca (Figura 3), 
após a importação do arquivo BibTex com o resultado da busca nas 
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bases, a seleção e  a extração podem ser realizadas. Estas divididem os 
artigo em diferentes items de acordo com os critérios estabelecidos: 
artigos aceitos, rejeitados, duplicados e desclassificados. A maior 
deficiência da ferramenta está na fase de execução, pois ela não possui 
um módulo de interação automatizada com as bases de buscas, 
obrigando o pesquisador a realizá-la manualmente. 

 
 

 

  

Figura 2.  Parte do protocolo da SLR com destaque para a lista de bases 
adicionadas dinamicamente na árvore lateral e o botão de ajuda. 

Figura 3. Informações disponíveis após os estudos serem adicionados na 
ferramenta. 
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3.3.2 SLuRp (Systematic Literature unified Review Program)  
SluRp (BOWES et al., 2012) é uma ferramenta que tem como 

objetivo dar suporte à gerência de uma grande quantidade de artigos, 
compartilhar tarefas entre um grupo de pesquisadores seguindo a 
metodologia de revisão da literatura recomendada por Kitchenham 
(2007). Apesar da ferramenta dar suporte a quase todos estágios do 
processo de SLR, ela não automatiza o processo de desenvolvimento do 
protocolo na fase inicial e nem o de execução da busca. 

O software é open source e possui um lado cliente desenvolvido 
na linguagem Java integrado a uma base de dados que automatiza parte 
do processo de busca de artigos das bases online. Algumas funções 
interessantes da ferramenta são: semi-automatização do processo de 
extração de artigos das bases de dados, armazenamento de cópias dos 
artigos localmente e avaliação dos artigos segundo os critérios de 
inclusão por mais de um avaliador. Uma desvantagem da ferramenta é a 
complexidade para a configuração dela localmente devido ao grande 
número de tecnologias a serem integradas, como Tomcat, MySQL e 
LaTeX. Com uma solicitação à equipe de desenvolvimento, o SLuRp 
pode ser utilizado na página de desenvolvedores. 

 
3.3.3 SLRTOOL 
 

SLRTOOL (BARN et al., 2012) é uma ferramenta web de apoio a 
todas fases do processo de SLR. Após realizado o cadastro, o software 
pode ser acessado livremente através do link 
http://www.slrtool.org/wiki/index.php/Main_Page. Alternativamente, o 

Figura 4. Busca de artigos no SLuRp. 
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código-fonte e o script da base de dados podem ser salvos para execução 
na máquina local.  

Apesar de limitado, a seleção dos estudos é o foco principal da 
ferramenta. Critérios de inclusão/exclusão devem ser adicionados 
manualmente e não é possível executar a seleção dos estudos baseado na 
avaliação de múltiplos usuários. A maior limitação da ferramenta se dá 
no fato dos artigos terem de ser importados manualmente, um a um. 
Embora exista a opção de busca automatizada baseado em keywords 
definidas previamente pelo pesquisador, durante a utilização da 
ferramenta esta não retornou nenhum resultado. 

 
Há uma escala nominal simples para a definição dos critérios de 

qualidade que serão aplicados aos estudos. Apesar de não ser 
automatizada, a extração dos dados é parcialmente suportada pelo 
software. Um gráfico baseado em diferentes parâmetros (publisher, ano, 
critérios de inclusão, etc) é gerado para análise e visualização dos dados. 
 
3.3.4 SLR-Tool  

A SLR-Tool (FERNÁNDEZ-SAEZ, 2010) é uma ferramenta 
desenvolvida em Java e foi objetiva suportar a condução de SLRs, tanto 
nas 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 
técnicas de text mining para refinar a busca através dos documentos 
obtidos. Esquemas de classificação para geração de gráficos e tabelas 

Figura 5. Projeto teste para a utilização da ferramenta. 
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podem ser definidos e é possível exportar tabelas e gráficos em planilhas 
eletrônicas (FERNANDEZ et al., 2010). A ferramenta 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 website do software não estava disponível no momento 
da pesquisa e exploração da ferramenta. 

 
3.3.5 Metta 
 

Metta (SMALHEISER et al., 2014) é um mecanismo de pesquisa 
que tem como objetivo reduzir o esforço e tempo de busca durante a 
fase de busca de artigos relevantes a serem considerados em uma 
revisão sistemática. A ferramenta é voltada exclusivamente para área 
médica e não tem acesso aberto ao público, sendo apenas 
disponibilizado uma protótipo com comentários e feedbacks que pode 
ser acessado em http://mengs1.cs.binghamton.edu/metta/search.action. 

Foram escolhidas cinco bases de dados com maior relevância na 
área da biomedicina para que a busca seja realizada: PubMed, 
EMBASE, CINAHL, PsycINFO e Cochrane Central Register of 
Controlled Trials. Os resultados retornados da busca são apresentados 
online ou, opcionalmente, podem ser exportado nos formatos BibTex e 
XML. A interface foi desenvolvida com foco em simplificar ao máximo 
o processo de submissão de queries às bases digitais, tendo um campo 

Figura 6. Interface gráfica da fase de execução da ferramenta. 
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próprio para a composição da string de busca genérica para todas as 
bases. Como apresentado na figura 8, após a execução da busca os 
resultados são apresentados em uma tabela contendo a quantidade de 
artigos retornados para cada base e algumas colunas auxiliares. Ao 
clicar no link da base são apresentados os títulos seguidos dos resumos 
de cada artigo ou trabalho retornado. 

 
 

  

Figura 7. Página inicial da ferramenta Metta. 
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3.3.6 EPPI-Reviewer  

A ferramenta EPPI-Reviewer (EPPI-CENTER, 2015) é voltada 
para web e tem como objetivo permitir aos pesquisadores gerenciar o 
ciclo completo do processo de SLR. Apesar de ser uma ferramenta 
comercial desenvolvida pelo Evidence for Policy and Practice 
Information and Coordinating Centre (EPPI-Centre) ela possui uma 
versão reduzida que pode ser utilizada gratuitamente por 30 dias. A 
ferramenta é direcionada a área das ciências médicas e sociais, com 
suporte a fase de execução da busca apenas para a base de dados 
PubMed. 
  

Figura 8. Página de resultados da busca da ferramenta. 



34 
 

 

 
3.3.7 DistillerSR  

A DistillerSR (PARTNERS, 2015) é uma ferramenta web cujo 
maior enfoque é na fase de extração e monitoramento dos dados. Ela 
permite fazer a busca de dados diretamente na base da PubMed e 
também possibilita importar referências desta base para a ferramenta. É 
uma ferramenta comercial que disponibiliza uma versão gratuita durante 
30 dias. As funcionalidades mais interessantes da ferramenta são a 
detecção automática de artigos duplicados, contagem automática de 
artigos incluídos e excluídos, mapeamento do tempo gasto por cada 
usuário na análise dos artigos e exportação dos dados. 
  

Figura 9. Fase de extração de dados suportado pela EPPI-Reviewer. 
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3.3.8 ARS – Automatização de Revisões Sistemáticas  

ARS (MOLLÉRI, 2013) apresenta uma abordagem automatizada 
de apoio ao processo de SLR a pesquisadores na área de engenharia de 
software. A ferramenta é desenvolvida em PHP com o framework 
Symfony, resultando em uma aplicação web. Uma funcionalidade 
interessante é a capacidade da ferramenta de permitir que diversos 
pesquisadores conduzam o processo de revisão concorrentemente. 
Embora a ferramenta almeje dar suporte automatizado a todas fases do 
processo definido por Kitchenham et al. (2007), até o momento da 
análise dela nem todas atividades haviam sido implementadas. A figura 
12 apresenta uma tela para a inserção de questões de pesquisa da 
ferramenta. 
 
3.3.9 Researchr  

Researchr (VISSER, 2010) é uma ferramenta web que permite a 
inserção de referências bibliográficas e revisão compartilhada destas por 
um grupo de usuários. É possível inserir os artigos apenas via upload de 
arquivo. A ferramenta também possui um web service em que é possível 
realizar a busca de artigos cadastrados na base de dados dela em formato 
JSON. 
  

Figura 10. Extração dos dados através da ferramenta. 
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Figura 11. Classificação da publicação na 
Researchr. 

Figura 12. Inserção de questões de pesquisa na 
ferramenta ARS. 
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3.4 Discussão 
 

Pode-se verificar que existem algumas ferramentas que auxiliam a 
realização da revisão sistemática da literatura. Praticamente todas os 
software encontrados buscam abranger o processo de revisão sistemática 
por completo. Entretanto, não há nenhuma ferramenta que automatize 
efetivamente a fase de execução da busca em bases digitais voltada para 
área de Engenharia de Software. O mecanismo de pesquisa Metta (item 
3.3.5) é a ferramenta que mais se aproxima do objetivo do presente 
trabalho, apesar de focar apenas em bases digitais aplicadas à medicina. 
A tabela 5 apresenta uma análise comparativa entre as ferramentas 
identificadas na revisão. 
 

Ferramenta Fases 
Suportadas 

Área Interface Automatização 
da busca 

Comentários 

StArt Ciclo completo Não 
definida 

Desktop Não Boa 
usabilidade. 

SLuRp Seleção dos 
estudos 
primários 

Não 
definida 

Web Não Difícil 
configuração. 

SLRTOOL Ciclo completo Não 
definida 

Web Parcialmente Foco na 
seleção dos 
estudos 
primários. 

SLR-Tool Ciclo completo Não 
definida 

Desktop Não Técnica de 
text mining 
para refinar a 
busca. 

Metta Execução da 
buca 

Medicina Web Sim Poucas bases 
disponíveis 
para busca. 

EPPI-
Reviewer 

Ciclo completo Não 
definida 

Web Parcialmente Suporte a fase 
de execução 
da busca 
apenas para a 
base de dados 
PubMed. 

DistillerSR Extração e 
monitoramento 
dos dados 

Medicina Web Parcialmente Suporte a fase 
de execução 
da busca 
apenas para a 
base de dados 
PubMed. 

ARS Ciclo completo Engenharia Web Não  Condução do 
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de Software processo de 
revisão 
concorrente 
por diversos 
autores. 

Researchr Seleção de 
estudos 
primários e 
análise dos 
dados. 

Não 
definida 

Web Não Web service 
disponível 
para o acesso 
a ferramenta. 

Tabela 5. Comparativo entre as ferramentas encontradas. 
 

3.4.1 Ameaças à validade  
Assim como em toda pesquisa, há potenciais ameaças à validade 

dos resultados apresentados nesta revisão sistemática da literatura. Há 
diversos motivos no qual uma revisão pode ser invalidada, como no 
caso da inclusão de poucos resultados aceitos baseado na realização da 
busca em bases digitais inadequadas, ou seja, bases que não abordam 
publicações sobre o assunto de interesse. Assim, são utilizadas algumas 
medidas para mitigar estas possíveis ameaças. 

1. Bases digitais para a busca. As buscas foram realizadas nas 
bases digitais IEEE, Springer Link, ACM e Science Direct por 
considerar  que estas abrangem uma grande quantidade de trabalhos 
científicos relevantes na área de Engenharia de Software. Também foi 
utilizado o mecanismo de busca da Google com o intuito de encontrar 
ferramentas que suportem o processo de SLR na área de Engenharia de 
Software mas que não tem nenhum trabalho científico publicado nas 
bases digitais selecionadas. Com a utilização deste método foi possível a 
identificação de ferramentas comerciais que não haviam sido 
identificadas nas busca via bases científicas. 

2. Termos de busca. Para evitar o problema de obter poucos 
resultados nas buscas gerado por causa da ineficiência dos termos de 
busca inseridos, são utilizados alguns sinônimos e traduções dos termos. 
A tradução é realizada para a língua inglesa por possuir grande 
quantidade de periódicos na área de Engenharia de Software nesta 
língua. 

3. Identificação dos estudos. A abordagem utilizada na 
construção da string de busca objetiva incluir a maior quantidade de 
trabalhos relevantes relacionados a pergunta de pesquisa deste trabalho. 
Entretanto, os termos “systematic literature review” e “software 
engineering” produzem muitos resultados irrelevantes para esta revisão, 
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principalmente por se tratarem de termos muito abrangentes. Assim, são 
inseridos termos na string de busca que especificam mais o objetivo da 
pesquisa, com termos como “conducting” e “web application”. Desta 
forma foi possível encontrar uma gama menor de artigos que estão 
relacionados com o tema deste trabalho e, após aplicar os critérios de 
inclusão e exclusão, obter um pequeno número de artigos relevantes. 
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4 DESENVOLVIMENTO 
 

Através da análise do estado da arte em termos de ferramentas 
que auxiliam o processo de revisão sistemática da literatura é possível 
identificar a necessidade de automatização na fase de busca nas bases de 
dados de forma eficiente. Uma proposta de solução para este problema é 
desenvolver uma ferramenta web voltada especificamente para auxiliar a 
busca nas bases digitais na área de Engenharia de Software. 

A abordagem proposta é baseada nas ferramentas existentes 
encontradas na revisão da literatura e almeja aprimorar a forma com que 
as buscas são realizadas conforme os procedimentos de SLR propostos 
por Kitchenham (2007). A intenção é ter uma ferramenta online em que 
pesquisadores do grupo de pesquisa Cyclops/INCoD/INE/UFSC possam 
acessá-la e realizar a fase de execução da busca do processo de revisão 
sistemática de forma semi-automatizada. Com base no conhecimento 
adquirido na fundamentação teórica e nas ferramentas encontradas, a 
fase de busca nas bases digitais foi automatizada parcial mas não 
completamente por nenhuma das ferramentas e torna-se, por sua vez, 
umas das fases mais dispendiosas do processo de revisão, se executada 
manualmente. Desta forma, a ferramenta desenvolvida visa suprir essa 
deficiência das demais ferramentas com foco na fase de execução da 
busca. 

Com base nas ferramentas encontradas na análise do estado da 
arte e com a análise das atividades da fase de execução do processo de 
SLR, as principais funcionalidades da ferramenta incluem: 

• Automatização de meta-busca que permita a realização da 
busca nas principais bases de publicação na área de ES com 
base em um protocolo de revisão; 

• Cadastro do protocolo da revisão. 
• Visualização e exportação dos resultados da busca. 
• Seleção dos estudos a serem incluídos na revisão. 
• Gerência de usuários. 

 
4.1 Requisitos à Ferramenta 
 

De forma a auxiliar o levantamento de requisitos foi realizada a 
modelagem do processo de uma SLR através de um diagrama de 
atividades, facilitando a visualização dos requisitos da ferramenta. O 
processo apresentado nos diagramas é modelado de acordo com o 
exposto por Kitchenham (2007). 
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Como apresentado na figura 13, a fase de planejamento é 

representada pelo cadastro do protocolo e a fase de execução é composta 
por oito atividades. Dentre elas há a definição dos termos de busca, a 
adaptação da string para as bases específicas, execução da busca e a 
seleção dos estudos. A etapa de documentação é realizada em paralelo a 
cada atividade realizada. A tabela 6 apresenta a descrição detalhada de 
cada atividade presente no escopo da aplicação. 

 
Atividade Descrição Artefatos 

Entrada Saída 
A1. Cadastrar 
protocolo de 
revisão 

Esta atividade 
envolve a criação de 
um documento que 
contenha as 
informações básicas 
para o 
desenvolvimento da 
revisão sistemática: 
título, 
contextualização e 

D1. Necessidade de 
uma revisão 
sistemática da 
literatura.  

D2. Documento 
com o protocolo 
de revisão. 
D3. Lista de 
termos, sinônimos 
e traduções que 
satisfaçam o 
escopo de busca 
da pesquisa.  

Figura 13. Diagrama de atividades do processo da SLR. 
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pergunta de pesquisa, 
descrição da 
estratégia de busca 
com a respectiva data 
de publicação dos 
trabalhos e as bases 
digitais a serem 
consultadas, os 
critérios de 
inclusão/exclusão 
com os termos de 
busca seguidos de 
seu sinônimo e 
tradução e a 
descrição dos 
critérios de 
qualidade. 

A2. Calibrar termo 
de busca 

Esta atividade 
envolve a 
concatenação dos 
termos de busca, seus 
sinônimos e tradução 
por meio de 
operadores lógicos 
booleanos, 
resultando em um 
termo de busca 
genérico que 
satisfaça os critérios 
de inclusão e 
exclusão. 

D3. D4. String de 
busca genérico. 

A3. Adaptar termo 
de busca genérico 
para bases 
específicas 

Esta atividade 
envolve a adaptação 
do termo de busca 
genérico construído 
através de operadores 
lógicos para a sintaxe 
específica da base 
digital em que a 
consulta será 
executada. 

D4. D5. String de 
busca adaptado 
para a sintaxe 
específica da base 
de dados 
selecionada. 

A4. Executar 
busca 

Esta atividade é 
realizada através da 
inserção do termo de 
busca, adaptado para 

D5. D6. Conjunto dos 
estudos que 
satisfaçam a string 
de busca. 
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a sintaxe da base em 
questão, no 
mecanismo de busca, 
resultando no 
conjunto de estudos 
que satisfaçam as 
condições de 
pesquisa. 

A5. Selecionar 
estudos 

A seleção dos 
estudos ocorre por 
meio da leitura do 
título, abstract e 
palavras-chave do 
trabalho a fim de 
verificar se este 
possui relação direta 
com a pergunta de 
pesquisa definida no 
protocolo. 

D6. D7. Conjunto de 
estudos que 
tenham relação 
direta com a 
pergunta de 
pesquisa definida 
no protocolo. 

A6. Documentar 
revisão 

A documentação da revisão é realizada paralelamente a cada 
atividade realizada no processo de SLR. 

Tabela 6. Descrição das atividades do processo de uma SLR. 
 

Observa-se na tabela 6 que a cada fase do processo de uma SLR é 
produzido um artefato de saída. A estrutura destes artefatos deriva 
diretamente da natureza da atividade executada em determinada fase. A 
tabela 7 apresenta as informações referentes a cada artefato de saída 
produzido a cada atividade. 

 
Artefato 
de Saída 

Descrição 

D2 Documento com as seguintes informações: título, contextualização e 
pergunta de pesquisa, descrição da estratégia de busca com a respectiva 
data de publicação dos trabalhos e as bases digitais a serem consultadas, 
os critérios de inclusão/exclusão com os termos de busca seguidos de 
seu sinônimo e tradução e a descrição dos critérios de qualidade. 

D3 Lista de termos de busca, seus sinônimos e traduções que satisfaçam o 
escopo de busca da pesquisa. 

D4 String de busca genérica formada a partir dos termos de busca, seus 
sinônimos e traduções. Estes são concatenados através dos operadores 
lógicos AND e OR. 

D5 String de busca adaptada à sintaxe específica das bases digitais em que 
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a busca é executada. 
D6 Lista com os estudos retornados da busca que satisfaçam a string de 

busca. Cada item da lista apresenta o título, autores, ano de publicação, 
título do periódico ou conferência e o abstract. 

D7 Conjunto dos estudos inseridos na lista de estudos que satisfaçam os 
critérios de inclusão e de qualidade definidos na revisão. Este conjunto 
de estudos representa o total de estudos que tem seus dados extraídos e 
analisados para finalizar a fase de condução da revisão. 

Tabela 7. Descrição dos artefatos de saída produzidos em cada atividade. 
  

Conforme definido na fundamentação teórica, geralmente é 
definida uma string de busca genérica e após é realizada a adaptação 
desta para a sintaxe da base digital específica. Observa-se na tabela 7 
que os artefatos D4 e D5 representam este cenário. Entretanto, há duas 
formas de se realizar as buscas, uma é visitando a página da ferramenta 
e utilizando o mecanismo de busca nela disponível ou então através de 
queries estruturadas via URL. Com a realização das buscas através desta 
segunda opção, a diferença de sintaxe entre as strings de busca genérica e 
específica das bases fica mais sutil. A tabela 8 apresenta um exemplo da 
diferença de sintaxe entre duas bases digitais distintas baseado nos mesmos 
termos de busca. 
 

Base 
Digital 

String de busca 
Base Digital Query URL (API) 

ACM 
Digital 
Library 

(“mobile” OR “cell phones” OR “smartphones” OR “handheld 
devices” OR “touchscreen devices” OR “touchscreen mobile 
devices” OR “touchscreen cell phones” OR “mobile computing”) 
AND (“usability heuristics” OR “usability guidelines” OR “design 
principles” OR “patterns interface”) for: ((“mobile” OR “cell 
phones” OR “smartphones” OR “handheld 
devices” OR “touchscreen devices” OR “touchscreen mobile 
devices” OR “touchscreen cell phones” OR “mobile 
computing”)AND (“usability heuristics” OR “usability guidelines” 
OR “design principles” OR “patterns interface”)) and 
(PublishedAs:journal) 

((“mobile” OR “cell phones” OR 
“smartphones” OR “handheld devices” OR 
“touchscreen devices” OR “touchscreen 
mobile devices” OR “touchscreen cell 
phones” OR “mobile computing”)AND 
(“usability heuristics” OR “usability 
guidelines” OR “design principles” OR 
“patterns interface”) 

IEEE 
Xplore 

((mobile OR “cell phones” OR smartphones OR “handheld 
devices” OR “touchscreen devices” OR “touchscreen mobile 
devices” OR “touchscreen cell phones” OR “mobile computing”) 
AND (“usability heuristics” OR “usability guidelines” OR “design 
principles” OR “patterns interface”))IN metadata) AND (pyr >= 
2008AND pyr <= 2012). 

((mobile OR “cell phones” OR smartphones 
OR “handheld devices” OR “touchscreen 
devices” OR “touchscreen mobile devices” 
OR “touchscreen cell phones” OR “mobile 
computing”) AND (“usability heuristics” OR 
“usability guidelines” OR “design 
principles” OR “patterns 
interface”))&pys=2008&pye=2012 

Tabela 8. Comparação da string de busca utilizada na página das bases e via 
query URL (API)   
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4.1.1 Requisitos Funcionais  
Os requisitos da ferramenta são identificados por meio da análise 

do processo de SLR e com base nas deficiências observadas nos 
sistemas que dão suporte ao desenvolvimento de SLRs encontrados no 
estado da arte (Capítulo 3). A tabela 9 apresenta um mapeamento das 
atividades do processo de desenvolvimento de uma revisão sistemática 
com os requisitos funcionais exigidos para cobrir o escopo da 
ferramenta. 

Atividades Requisitos Funcionais 
A1. Cadastrar protocolo de revisão O sistema deve possibilitar documentar a 

revisão por meio do registro do protocolo 
de revisão, incluindo o título da revisão, 
a contextualização, as perguntas de 
pesquisa, a descrição da estratégia de 
busca juntamente com a data de 
publicação dos trabalhos e as bases 
digitais a serem consultadas, os critérios 
de qualidade, os termos para a busca, 
seguidos de seu sinônimo e tradução, e 
sua respectiva concatenação através de 
operadores booleanos para formar o 
termo de busca. 

A2. Calibrar termo de busca (string) O sistema deve permitir o registro dos 
termos de busca, seus sinônimos e 
tradução no cadastro do protocolo de 
revisão. 

A3. Adaptar termo de busca genérico 
para bases específicas 

O sistema deve converter 
automaticamente os termos de busca 
inseridos no protocolo de revisão para o 
padrão de cada uma das bases de dados 
selecionadas 

A4. Executar busca O sistema deve possuir um mecanismo 
de busca que execute a busca simultânea 
em diferentes bases digitais selecionadas 
no protocolo de revisão. 

A5. Selecionar estudos O sistema deve possuir a opção de incluir 
um trabalho retornado na busca às bases 
em uma lista de estudos selecionados 
para posterior extração dos dados. 

Tabela 9. Mapeamento das atividades com os requisitos funcionais da 
ferramenta. 
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Devido à observação de que a maioria das ferramentas existentes 
não auxiliam de maneira eficiente a fase de execução da busca no 
processo de SLR proposto por Kitchenham (2007), os requisitos são 
elaborados com enfoque na fase de execução, supondo que já foram 
realizadas todas as atividades da fase de planejamento resultando no 
desenvolvimento do protocolo de revisão. Entretanto, a ferramenta dá 
suporte à fase de planejamento da revisão com a inserção do protocolo 
de revisão como parte de documentação da mesma. Todos os requisitos 
funcionais definidos são os seguintes: 

  RF. 1 - O sistema deve permitir ao usuário selecionar as bases 
de dados a serem pesquisadas: IEEEXplore, ACM Digital 
Library, ScienceDirect, Springer Link e Scopus.  RF. 2 – O sistema deve permitir o registro dos termos de busca, 
seus sinônimos e tradução no cadastro do protocolo de revisão.  RF. 3 - O sistema deve converter automaticamente os termos de 
busca inseridos no protocolo de revisão para o padrão de cada 
uma das bases de dados selecionadas.  RF. 4 - O sistema deve permitir ao usuário especificar na 
estratégia de busca do protocolo o período de publicação dos 
trabalhos a serem buscados nas bases digitais.  RF. 5 - O sistema deve apresentar uma tabela resumida com a 
quantidade de trabalhos encontrados em cada uma das bases 
consultadas logo após a realização da busca.  RF 6 – O sistema deve ser capaz de apresentar todos trabalhos 
retornados na busca de cada base digital e permitir acesso aos 
mesmos através de um link que redirecione diretamente para a 
página do trabalho na base consultada.  RF. 7 – O sistema deve possuir um mecanismo de busca que 
execute a busca simultânea em diferentes bases digitais 
selecionadas no protocolo de revisão.  RF. 8 – O sistema deve possibilitar documentar a revisão por 
meio do registro do protocolo de revisão, incluindo o título da 
revisão, a contextualização, as perguntas de pesquisa, a 
descrição da estratégia de busca juntamente com a data de 
publicação dos trabalhos e as bases digitais a serem 
consultadas, os critérios de qualidade, os termos para a busca, 
seguidos de seu sinônimo e tradução, e sua respectiva 
concatenação através de operadores booleanos para formar o 
termo de busca. 
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 RF. 9 – O sistema deve possuir a opção de incluir um trabalho 
retornado na busca às bases em uma lista de estudos 
selecionados para posterior extração dos dados. 

 
4.1.2 Requisitos Não-Funcionais   RNF. 1 – A implementação do sistema deve ser feita 

seguindo o paradigma de orientação a objetos.  RNF. 2 – O sistema deve utilizar uma interface com o 
usuário que siga a identidade visual (cores, menus, 
formatos, fontes etc.) utilizado no GQS/INCoD/INE/UFSC.  RNF. 3 – O sistema deve mostrar os resultados da busca 
em, no máximo, 30 segundos.  RNF. 4 – O sistema deve retornar os mesmos resultados da 
consulta realizada através da página da base digital.  RNF. 5 – O acesso ao sistema deve ser restrito aos 
membros do grupo de pesquisa Cyclops/INCoD/INE/UFSC 
devido a proteção dos direitos de acesso às bases permitidas 
utilizando o endereço IP da rede da UFSC. 

 4.2 Casos de Uso 
 

Por meio da análise de requisitos são identificados os seguintes 
casos de uso, conforme apresentado na Figura 14. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

Figura 14. Diagrama de Casos de Uso. 
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Caso de Uso: USC01 - Cadastrar protocolo Ator Primário: Pesquisador 
Pré-condição: USC06 
Fluxo Normal (Cenário Principal):  O usuário acessa o link para cadastrar um protocolo;  O usuário preenche o campo com o título da revisão;  O usuário preenche o campo com a contextualização da 

revisão;  O usuário insere as perguntas de pesquisa;  O usuário insere a descrição da estratégia de busca, as datas 
de início e fim de publicação e as bases digitais a serem 
consultadas;  O usuário insere os critérios de inclusão e exclusão da 
revisão através da inserção dos termos, seus sinônimos e 
tradução, para compor a string de busca;  O usuário insere os critérios de qualidade da revisão;  O usuário confirma os dados inseridos;  O sistema confirma a inserção do protocolo. 

Fluxos de exceção: 
F.E.1. Usuário não tem cadastro no sistema.  Usuário é informado que é necessário estar logado no sistema 

para inserir protocolo.  
F.E.2. Campo de pergunta de pesquisa não preenchido no formulário. 

a) O sistema informa uma mensagem de erro: 
“Campo de pergunta de pesquisa ficou em 
branco”. 

F.E.3. Campo para a string genérica não preenchido no formulário.  O sistema informa uma mensagem de erro: “Campo da string 
genérica ficou em branco”. 

F.E.4. Campo para a os critérios de inclusão e exclusão não preenchido 
no formulário.  O sistema informa uma mensagem de erro: “Campo dos 

critérios de inclusão e exclusão ficou em branco”. 
 
Caso de Uso: USC02 - Executar busca Atores Primários: Pesquisador e API da base de dados  
Pré-condição: USC01 
Fluxo Normal (Cenário Principal):  O usuário acessa o protocolo desejado;  O usuário seleciona a opção de busca; 
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 O sistema exibe uma tela com o mecanismo de busca já 
preenchido com a string de busca do protocolo;  O usuário clica no botão para executar a busca;  O sistema solicita a API da base de dados selecionada os dados 
dos trabalhos;  A API da base de dados executa e retorna os dados da busca;  O sistema recebe os dados da API;  O sistema exibe uma tabela com o nome das bases consultadas, 
seus respectivos totais de referências retornadas e as string 
adaptadas para cada base. 

Fluxo Alternativo: 
3a. Usuário altera os termos de busca manualmente.  O usuário altera os termos de busca diretamente no mecanismo 

de busca. 
Fluxo de exceção: 
F.E.1. Nenhum resultado é retornado da busca realizada. 

a) O sistema apresenta uma mensagem informando que nenhum 
resultado foi encontrado. 

 
Caso de Uso: USC3 – Acessar os resultados da busca Ator Primário: Pesquisador 
Pré-condição: USC02 
Fluxo Normal (Cenário Principal):  O usuário clica sobre o link de uma das bases 

apresentadas na tabela;  O sistema apresenta o título, autores e abstract dos 
trabalhos retornados na busca da base digital 
selecionada. 

 
Caso de Uso: USC04 – Selecionar trabalhos Ator Primário: Pesquisador 
Pré-condição: USC03 
Fluxo Normal (Cenário Principal):  O usuário clica na opção de incluir estudo na revisão para um 

trabalho específico;  O sistema insere o trabalho na lista de trabalhos pré-
selecionados do protocolo;  O usuário clica na aba de trabalhos pré-selecionados no menu 
de navegação; 
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  O sistema apresenta a lista dos trabalhos pré-selecionados do 
protocolo;  O usuário clica na opção de incluir estudo na revisão para os 
trabalhos pré-selecionados;  O sistema insere o trabalho na lista de trabalhos selecionados do 
protocolo;  O usuário clica na aba de trabalhos selecionados no menu de 
navegação;  O sistema apresenta a lista dos trabalhos selecionados do 
protocolo. 

 
Caso de Uso: USC5 - Exportar resultados Ator Primário: Pesquisador 
Pré-condição: USC04 
Fluxo Normal (Cenário Principal):  O usuário seleciona a opção de exportar os dados de uma base 

digital apresentada;  O sistema faz o download do arquivo em formato XLS para a 
máquina local. 

 
Caso de Uso: USC06 – Logar no sistema Ator Primário: Pesquisador 
Fluxo Normal (Cenário Principal):  O usuário acessa a área de login;  O usuário insere seu username e senha;  O sistema autentica o usuário no sistema. 
Fluxo Alternativo: 
2a. O username e senha do usuário não são identificados.  O sistema informa uma mensagem de erro: “Usuário e senha 

não identificados pelo sistema”. 
 
4.3 Implementação da Ferramenta 
 

O sistema proposto neste trabalho foi desenvolvido utilizando a 
linguagem de programação Ruby com o framework Rails (Ruby on 
Rails)1. Essas tecnologias foram as escolhidas devido ao prévio 
conhecimento do aluno em relação a elas, por serem fáceis de programar 
e por possuírem uma vasta documentação que auxilia no 
                                                        1 http://rubyonrails.org 
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desenvolvimento. Foi usada para desenvolvimento a ferramenta 
RubyMine2 com licença para estudantes da JetBrains e para a 
persistência dos dados foi utilizado o banco de dados MySQL3. Os 
resultados da implementação são apresentados através das telas de cada 
caso de uso. 

 
Caso de Uso: USC01 - Cadastrar protocolo  

Para cadastrar um protocolo o usuário deve seguir os seguintes 
passos: 
Passo 1: Clicar no botão de “Cadastrar Protocolo”. 
Passo 2: O usuário preenche o campo com o título, a contextualização  
da revisão e a(s) pergunta(s) de pesquisa (Figura15). 
  

                                                        2 http://www.jetbrains.com/ruby 3 http://www.mysql.com 

Figura 15. Campos de título, contextualização e perguntas de pesquisa 
da revisão. 



53 
 

 

 
 

Passo 3: O usuário insere a descrição da estratégia de busca, as datas de 
início e fim de publicação, as bases digitais a serem consultadas e o 
número máximo de resultados a serem retornados por base (Figura 
16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Passo 4: O usuário insere os critérios de inclusão e exclusão da revisão 
bem como os termos, seus sinônimos e tradução, para compor a string 
de busca (Figura 17). 

 
 

Figura 16. Campos para a descrição da estratégia de busca, as 
datas, bases digitais a serem consultadas e o número máximo de 

resultados retornados. 

Figura 17. Campos para os critérios de inclusão e exclusão, os 
termos, seus sinônimos e tradução. 
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Passo 5: O usuário insere os critérios de qualidade da revisão; 
Passo 6: O usuário clica no botão de Submit (Figura 18). 

 

 
 

Caso de Uso: USC02 - Executar busca  
Para executar uma busca na ferramenta o usuário necessita 

realizar os seguintes passos: 
 
Passo 1: Acessar a aba superior denominada “Execução da 

Busca” (Figura 19). 
Passo 2: O sistema apresenta a string de busca formada com a 

formatação para as bases específicas selecionadas no USC01 – Passo 3 
(Figura 19). 

Figura 18. Campo para inserção dos critérios de qualidade da revisão e 
botão para confirmar o cadastro do protocolo. 
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Passo 3: O usuário clica no botão de “Buscar” para executar a 
busca (Figura 19). 
 

 
Caso de Uso: USC3 – Acessar os resultados da busca  

Para visualizar os resultados da busca na ferramenta o usuário 
deve realizar os seguintes passos: 

 
Passo 1: Acessar a aba superior denominada “Resultados 

Retornados” (Figura 20). 
Passo 2: O sistema apresenta uma tabela com os resultados 

retornados separados por bases pesquisadas (Figura 20). 
Passo 3: O usuário clica no link da base que deseja acessar os 

resultados (Figura 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Execução da busca. 
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 Passo 4: O usuário clica no link da base que deseja acessar os 
resultados. 

Passo 5: O sistema apresenta os resultados da base em 
específicos, apresentando o título, nome do periódico/conferência, ano 
de publicação e abstract (Figura 21). 

   
 

  

Figura 20. Resultados retornados de todas as bases. 

Figura 21. Resultados retornados de uma base selecionada. 
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Caso de Uso: USC04 – Selecionar estudos  
A seleção dos estudos deve ser feita de acordo com os seguintes 

passos: 
Passo 1: O usuário clica na opção de incluir estudo na revisão 

para um trabalho específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passo 2: O sistema insere o trabalho na lista de trabalhos pré-

selecionados do protocolo. 
Passo 3: O usuário clica na aba de “Trabalhos pré-selecionados” 

no menu de navegação. 
Passo 4: O sistema apresenta a lista dos trabalhos pré-

selecionados do protocolo. 
Passo 5: O usuário clica na opção de incluir estudo na revisão 

para os trabalhos pré-selecionados. 

 
  

Passo 6: O sistema insere o trabalho na lista de trabalhos 
selecionados do protocolo. 

Passo 7: O usuário clica na aba de “Trabalhos selecionados” no 
menu de navegação. 

Figura 22. Inclusão de estudo. 

Figura 23.  Seleção de trabalho. 
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Passo 8: O sistema apresenta a lista dos trabalhos selecionados do 
protocolo. 

 
Caso de Uso: USC5 - Exportar resultados  

A exportação dos resultados pode ser realizada após o usuário 
realizar a seleção de, no mínimo, um trabalho. Para tal o usuário deve 
realizar os seguintes passos: 

Passo 1: O usuário seleciona a opção de exportar os dados de 
uma base digital apresentada. 

 

 
 

  

Figura 24. Apresentação dos trabalhos selecionados do protocolo. 

Figura 25. Exportação dos trabalhos selecionados. 
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Passo 2: O sistema faz o download do arquivo em formato XLS 
para a máquina local. 
 
Caso de Uso: USC06 – Logar no sistema  

Para logar na ferramenta o usuário deve realizar os seguintes 
passos: 

Passo 1: O usuário acessa a área de login. 
Passo 2: O usuário insere seu username e senha. 

          Passo 3: O sistema autentica o usuário no sistema. 

 
 

 
 
 
 
 
  
  

Figura 26. Logar no sistema. 
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4.4 Estrutura do Projeto 
 

O sistema é desenvolvido com base no padrão Model View 
Controller (MVC), que separa o domínio lógico do sistema da interface 
de usuário. Isto permite o desenvolvimento independente das partes e 
possibilita a realização de mudanças na interface sem que a lógica da 
aplicação seja atingida. O Ruby on Rails (RoR)4 é um framework MVC 
em que a estrutura do projeto é toda baseada na definição de models, 
views, controllers e de funcionalidades, ilustrada na figura 27. Desta 
forma, as funcionalidades são separadas umas das outras e são 
agrupadas apenas quando o programa executa. 

 

 Figura 27. Estrutura do projeto Ruby on Rails. 
 

Em uma aplicação RoR, uma requisição é primeiro enviada ao 
router, que identifica a rota que esta deve ser encaminhada, e mapeia 
esta requisição para um método específico que irá processar a 
informação. No contexto do framework este método que processa as 
informações da requisição é chamado de action. Esta action, por sua 
vez, deve lidar com os dados recebidos, interagir com o model e, 
                                                        4 http:// rubyonrails.org 
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possivelmente, invocar outras ações do sistema. Eventualmente uma 
action prepara a informação para ser apresentada pela view, que 
renderiza esta para o usuário. A figura 28 apresenta o exemplo de uma 
requisição sendo processada pela aplicação RoR através do padrão 
MVC. 

 

 Figura 28. RoR e MVC. Fonte: Agile Web Development with Rails 4, 2013. 
 

4.4.1 Arquitetura do Sistema 
 A definição da arquitetura do sistema é modelada de forma que 
todas atividades são centralizadas no cadastro do protocolo. Assim, é 
definida uma entidade Protocol que se relaciona com as demais 
entidades do sistema. Também é definida uma entidade denominada 
DataLibrary que possui a estrutura de dados genérica dos dados das 
referências. Desta forma, todas bases de dados disponíveis no sistema 
herdam a mesma estrutura de dados, apenas sobrecarregando os 
métodos específicos de cada base, como o de adaptação da string para a 
sintaxe específica. 

Esta decisão de projeto foi tomada principalmente pelo fato de 
todas referências possuírem os mesmo atributos a serem armazenados 
(título, ano de publicação, abstract, etc.) e, através disto, apenas uma 
flag indica de qual base e qual protocolo aquelas referências pertencem. 
Desta forma, a arquitetura permite que, caso sejam incluídas mais 
opções de bases de dados na ferramenta no futuro, a mesma entidade 
pode ser utilizada, apenas devendo ser estendida por esta nova base. A 
figura 29 apresenta o diagrama de classes do sistema. 
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O diagrama de sequência apresentado na figura 30 ilustra a fase 

de execução da busca em uma API de uma das bases de dados. Esta fase 
é o gargalo do sistema, pois, além de processar arquivos XML para 
tratar os dados retornados na busca, ainda depende da velocidade de 
conexão da rede entre a API da base e a ferramenta. A figura 31 
apresenta a estrutura arquitetural do sistema através de um diagrama de 
implantação. 
  

Figura 29. Diagrama de Classes. 
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 Figura 31. Diagrama de implantação. 
  

Figura 30. Diagrama de sequência da busca na API das bases digitais. 
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4.4.2 Implantação do Sistema  
A ferramenta desenvolvida é armazenada no servidor do 

Departamento de Informática e Estatística (INE) da universidade. Esta 
decisão foi tomada principalmente pelo fato da ferramenta ser de uso 
exclusivo de pesquisadores ligados ao grupo 
Cyclops/INCoD/INE/UFSC. Outro motivo pelo qual o acesso à 
ferramenta é restrito a um pequeno número de usuários é o de restrição 
de acesso aos artigos via portal da CAPES. Como a ferramenta faz as 
buscas na bases digitais com o uso de endereço IP da rede UFSC, os 
artigos disponibilizados devem respeitar as normas de uso definidas pelo 
Portal CAPES5. Entre os itens da norma estabelecida está a restrição de 
acesso as publicações apenas por usuário autorizados, que são: docentes 
permanentes, temporários e professores visitantes; estudantes de 
graduação e pós-graduação; funcionários permanentes e funcionários 
(CAPES, 2015). As normas completas podem ser encontradas na página 
do Portal CAPES. 
 4.5 Testes de Sistema 
 A partir dos casos de uso identificados são definidos os testes do 
software. Paralelamente à implementação da ferramenta foram 
realizados testes de unidades. No final foram realizados testes de 
sistema. A tabela 10 apresenta os casos de teste de sistema e os seus 
resultados. 

 
No Caso de Uso Procedimentos de Teste Resultado esperado Status 
1 Cadastrar 

protocolo 
Preencher os campos para 
cadastro do protocolo 
com dados de uma SLR 
já validada. 

Confirmação de protocolo 
cadastrado. 

OK. 

2 Executar busca Executar a busca na 
ferramenta com a string 
de busca gerada 
automaticamente no 
protocolo cadastrado.   

Quantidade de dados retornados 
é a mesma da consulta realizada 
através da página da base digital 
(Figuras 22 e 23). 

OK. 

3 Acessar os 
resultados da 
busca 

Acessar o link de uma das 
bases selecionadas para 
busca e visualizar os 
resultados. 

Os dados retornados são os 
mesmos da consulta realizada 
através da página da base digital 
(Figuras 24 e 25). 

OK. 

                                                        5 http://www.periodicos.capes.gov.br 



65 
 

 

4 Selecionar 
estudos 

Incluir um estudo na lista 
de incluídos do protocolo 
cadastrado. 

Estudo incluído na lista final de 
trabalhos incluídos. 

OK. 

5 Exportar 
resultados 

Exportar trabalhos 
incluídos do protocolo. 

Visualizar os trabalhos incluídos 
no protocolo em um arquivo no 
formato XLS. 

OK. 

6 Logar no 
sistema 

Preencher os campos com 
os dados do usuário. 

Confirmação de login no 
sistema. 

OK. 

Tabela 10. Testes dos casos de uso. 
 
Inicialmente, durante a realização dos testes de sistema foram 

observados alguns casos com comportamento atípico da ferramenta. Por 
exemplo, ao inserir muitos termos na busca para a base digital 
IEEExplore a busca retornava um resultado vazio, ou seja, nenhum 
resultado retornado. Outro exemplo trata-se da base de dados Scopus, 
em que os resultados eram retornados corretamente apenas faltando o 
abstract dos trabalhos. Entretanto, após análise da documentação das 
bibliotecas digitais, a grande maioria desses casos foram justificados 
e/ou corrigidos.  

O primeiro caso foi justificado através da documentação da 
IEEExplore que descreve que são aceitos, no máximo, 9 termos de 
busca via API, sendo mais que o máximo considerado como uma string 
de busca inválida. Já o segundo exemplo apresentado foi corrigido 
através da atualização da busca de busca simples para avançada, 
permitindo a consulta do abstract via API da base Scopus. Alguns 
outros erros foram corrigidos após a hospedagem da ferramenta no 
servidor do departamento da universidade que, por ter convênio com as 
bases digitais, permite acesso a resultados bloqueados no livre acesso.  

Além dos testes de caso de uso foi realizado um teste que verifica 
se o sistema cumpre o requisito não funcional RNF3 (O sistema deve 
mostrar os resultados da busca em, no máximo, 30 segundos). Para isto 
foi realizada uma busca em todas as bases disponíveis da ferramenta, 
com a mesma string de busca apresentada na figura 23 e com o número 
máximo de resultados retornados em 100 (máximo possível). A busca 
foi realizada diretamente no servidor que está hospedada pois trata-se do 
servidor real da aplicação. O sistema executou esta pesquisa em 
aproximadamente 20 segundos e, desta forma, cumpre com o RNF3. 
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5 AVALIAÇÃO  
Este capítulo apresenta uma avaliação inicial do software 

desenvolvido de forma a obter um feedback com relação a utilidade do 
conceito proposto neste trabalho. Para isto é realizada uma avaliação da 
precisão e recall e uma inspeção por um painel de especialistas. 

 
5.1 Avaliação de Precisão e recall 
 As duas métricas mais comuns para avaliar a qualidade de um 
sistema de busca são conhecidas como precisão e recall. Em uma SLR, 
itens relevantes são aqueles nos quais o documento retornado contém 
informações que auxiliem o pesquisador a responder a pergunta de 
pesquisa. Já os itens irrelevantes são aqueles em que as informações 
contidas não são úteis para este propósito. 

Desta forma, precisão e recall são definidos como: 
 
Precisão =   

     
 
Recall =   

    
 

em que “Itens relevantes retornados” é o número de itens retornados da 
base de dados que são relevantes para a pesquisa do usuário, “Total de 
itens retornados” é o somatório dos itens relevantes e irrelevantes 
retornados na busca e “Total de itens relevantes” é o somatório dos itens 
relevantes retornados com os não retornados na busca. Entendem-se 
como itens relevantes não retornados os itens que, em buscas anteriores, 
haviam sido considerados relevantes para a pesquisa e não retornaram 
na busca atual. 

A precisão mensura a sobrecarga de informação a ser analisada 
pelo pesquisador em uma determinada busca. Se a busca possui 85% de 
precisão, então 15% do esforço do usuário é sobrecarga, ou seja, estes 
15% de esforço são de análise sobre documentos irrelevantes para a 
pesquisa. Recall mede o quão bem um sistema consegue processar uma 
busca retornando apenas itens relevantes para o usuário. Por exemplo, 
assume-se que há 100 itens relevantes em uma base de dados associados 
a uma precisão de 30% e um recall de 50%. Considerando estes valores, 
o usuário tem que revisar 167 itens para encontrar os 50 relevantes. 

A RESuLT utiliza o sistema de busca das bases digitais 
diretamente para buscar os resultados, ou seja, as buscas são realizadas 
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através de requisições HTTP com queries estruturadas via URL da base 
ou então via API da base digital, quando disponível. Desta maneira, a 
avaliação da precisão e recall da ferramenta fica assegurada pelas 
próprias bases digitais. Entretanto, para verificar se a ferramenta tem o 
mesmo grau de precisão e recall que as bases digitais, é definido um 
objetivo para avaliação da seguinte forma: 

 
Objetivo: Obter, no mínimo, a mesma quantidade de resultados 
retornados na ferramenta e nas bases digitais, baseado nos mesmos 
termos de busca. 
 
5.1.1 Execução e Análise dos Dados 
 A avaliação de precisão e recall é realizada através da execução 
de duas buscas na ferramenta e duas nas bases digitais. As buscas nas 
bases digitais são feitas da mesma forma que a ferramenta executa, ou 
seja, através da execução da string de busca via URL ou então através 
da API da base. As bases digitais selecionadas para a avaliação são as 
cinco disponíveis na ferramenta: Science Direct, Scopus, Springer Link, 
IEEE e ACM. Apenas na ACM a busca é feita através da string de busca 
via URL, nas demais a busca é realizada pelas APIs das bases. 

Os termos de busca são extraídos de dois trabalhos científicos que 
abordam temas distintos, contendo strings de busca diferentes. O 
período de publicação dos trabalhos analisados na busca é o mesmo 
definido no trabalho em que os termos de busca foram extraídos. Os 
trabalhos selecionados e as suas respectivas strings de busca são 
apresentados na tabela 11. 
A Systematic Literature Review on 
Usability Heuristics for Mobile 
Phones. 

STR1 – ("mobile" OR "cell phones" OR 
"smartphones" OR "handheld devices" OR 
"touchscreen devices" OR "touchscreen mobile 
devices" OR "touchscreen cell phones" OR "mobile 
computing") AND ("usability heuristics" OR 
"usability guidelines" OR "design principles" OR 
"patterns interface") 
Ano de publicação: 2008-2012 

Desenvolvimento de uma Ferramenta 
para auxiliar a Execução de Revisões 
Sistemáticas da Literatura. 

STR2 – ("systematic literature review" OR 
"systematic review" OR "literature review" OR 
"mapping study") AND ("web application" OR 
"tool" OR "online" OR "software system") AND 
("conducting" OR "data extraction") AND 
("software engineering") 
Ano de publicação: 2008-2015 

Tabela 11. Strings de busca selecionadas. 
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De forma a obter resultados consistentes entre a busca feita pela 

ferramenta e diretamente nas bases, a busca foi realizada utilizando um 
IP da rede UFSC. Devido ao fato da universidade ter convênio com a 
CAPES, o acesso é permitido a uma gama maior de artigos científicos 
que não são de livre acesso. As buscas foram realizadas no dia 
18/10/2015.  

É estabelecido que para validação dos dados é necessário avaliar 
o título e abstract dos 40 primeiros resultados retornados em cada base. 
Os resultados são retornados, tanto na ferramenta quanto nas bases 
digitais, de acordo com a relevância do artigo em questão. A tabela 12 
apresenta as strings de busca em formato URL que são utilizadas na 
avaliação. 

 
Base 

Digital 
STR1 STR2 

Science 
Direct 

http://api.elsevier.com/content/search
/scidir?apikey=API_KEY&count=40
&query=("mobile" OR "cell phones" 
OR "smartphones" OR "handheld 
devices" OR "touchscreen devices" 
OR "touchscreen mobile devices" 
OR "touchscreen cell phones" OR 
"mobile computing")AND 
("usability heuristics" OR "usability 
guidelines" OR "design principles" 
OR "patterns interface")&date=2008-
2012 

http://api.elsevier.com/content/search/scidir
?apikey=API_KEY&count=40&query=("sy
stematic literature review" OR "systematic 
review" OR "literature review" OR 
"mapping study") AND ("web application" 
OR "tool" OR "online" OR "software 
system") AND ("conducting" OR "data 
extraction") AND ("software 
engineering")&date=2008-2015 

Springer 
Link 

http://api.springer.com/metadata/pam
?api_key=API_KEY&q=year:2012&
q=("mobile" OR "cell phones" OR 
"smartphones" OR "handheld 
devices" OR "touchscreen devices" 
OR "touchscreen mobile devices" 
OR "touchscreen cell phones" OR 
"mobile computing")AND 
("usability heuristics" OR "usability 
guidelines" OR "design principles" 
OR "patterns interface")&p=40 

http://api.springer.com/metadata/pam?api_k
ey=API_KEY&q=year:2015&q=("systemati
c literature review" OR "systematic review" 
OR "literature review" OR "mapping 
study") AND ("web application" OR "tool" 
OR "online" OR "software system") AND 
("conducting" OR "data extraction") AND 
("software engineering")&p=40 

IEEE http://ieeexplore.ieee.org/gateway/ips
Search.jsp?querytext=("mobile" OR 
"cell phones" OR "smartphones" OR 
"handheld devices" OR "touchscreen 
devices" OR "touchscreen mobile 
devices" OR "touchscreen cell 
phones" OR "mobile computing") 
AND ("usability heuristics" OR 

http://ieeexplore.ieee.org/gateway/ipsSearch
.jsp?querytext=("systematic literature 
review" OR "systematic review" OR 
"literature review" OR "mapping study") 
AND ("web application" OR "tool" OR 
"online" OR "software system") AND 
("conducting" OR "data extraction") AND 
("software engineering") 
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"usability guidelines" OR "design 
principles" OR "patterns interface") 
&hc=40&pys=2008&pye=2012 

&hc=40&pys=2008&pye=2012 

Scopus http://api.elsevier.com/content/search
/scopus?apikey=API_KEY&view=c
omplete&count=40&query=("mobile
" OR "cell phones" OR 
"smartphones" OR "handheld 
devices" OR "touchscreen devices" 
OR "touchscreen mobile devices" 
OR "touchscreen cell phones" OR 
"mobile computing")AND 
("usability heuristics" OR "usability 
guidelines" OR "design principles" 
OR "patterns interface")&date=2008-
2012 

http://api.elsevier.com/content/search/scopu
s?apikey=API_KEY&view=complete&coun
t=40&query=("systematic literature review" 
OR "systematic review" OR "literature 
review" OR "mapping study") AND ("web 
application" OR "tool" OR "online" OR 
"software system") AND ("conducting" OR 
"data extraction") AND ("software 
engineering")&date=2008-2015 

ACM http://dl.acm.org/results.cfm?within=
("mobile" OR "cell phones" OR 
"smartphones" OR "handheld 
devices" OR "touchscreen devices" 
OR "touchscreen mobile devices" 
OR "touchscreen cell phones" OR 
"mobile computing")AND 
("usability heuristics" OR "usability 
guidelines" OR "design principles" 
OR "patterns 
interface")&adv=1&since_year=200
8&before_year=2012 

http://dl.acm.org/results.cfm?within=("syste
matic literature review" OR "systematic 
review" OR "literature review" OR 
"mapping study") AND ("web application" 
OR "tool" OR "online" OR "software 
system") AND ("conducting" OR "data 
extraction") AND ("software 
engineering")&adv=1&since_year=2008&b
efore_year=2012 

Tabela 12. Strings de busca com a sintaxe de cada base.   
Após a execução da busca nas bases digitais e na ferramenta é 

realizada a análise dos dados. Observa-se na tabela 13 que as buscas 
realizadas nas bases digitais, seja pela ferramenta ou diretamente via 
URL ou API da base, apresentam a mesma quantidade de resultados 
retornados. Dentre os retornados, os 40 primeiros de cada base foram 
analisados para verificar se o título e o abstract eram os mesmos em 
ambos sistemas. De fato, verifica-se que estes artigos retornados são os 
mesmos e as buscas são validadas na ferramenta. Conclui-se então que é 
obtido um resultado positivo em relação a execução da busca nas bases 
através da ferramenta, obtendo o mesmo grau de precisão e recall para 
todas as bases digitais disponíveis. 
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Base Digital String de Busca Busca pela Base Digital Busca pela 
Ferramenta 

Science 
Direct 
 

STR1 581 581 
STR2 766 766 

Springer Link 
 

STR1 332 332 
STR2 497 497 

IEEE STR1 205 205 
STR2 3414 3413 

Scopus STR1 1753 1753 
STR2 497 497 

ACM STR1 1222 1222 
STR2 471 471 

Tabela 13. Trabalhos retornados através da busca pela ferramenta e pelas 
APIs das bases. 

 
5.2 Avaliação via Painel de Especialistas 
 

Com o objetivo de avaliar se a ferramenta desenvolvida pode 
auxiliar a execução de SLRs na área de Engenharia de Software de 
maneira eficaz, é realizada uma avaliação via painel de especialistas. É 
adotado o método GQM (Goal/Question/Metric) (BASILI, 1994) para 
identificar as métricas a serem levantadas para analisar o objetivo. O 
método GQM consiste na definição de objetivos dos quais são extraídas 
questões de pesquisa associadas a métricas. Inicialmente, é definida um 
objetivo a ser medido que é então refinado em várias questões a fim de 
decompor o problema em seus componentes principais. Assim, o 
objetivo da avaliação é definido da seguinte forma: 

 
Objetivo: Analisar a ferramenta RESuLT – Revisão Sistemática da 
Literatura – em termos de completude, consistência, performance, 
utilidade e facilidade de uso do ponto de vista de pesquisadores e alunos 
com experiência no desenvolvimento de SLRs na área de Engenharia de 
Software. 
 

Com o objetivo da avaliação definido foram identificadas as 
questões a serem respondidas referente ao objetivo a ser alcançado pela 
ferramenta. De acordo com estas questões de análise foram identificadas 
métricas. Os dados para estas métricas são coletados por meio de um 
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questionário. Este é composto por diversas perguntas de múltipla 
escolha em que as opções de resposta são “sim” e “não”. O questionário 
foi modelado utilizando como ferramenta o Google Docs. 

A primeira etapa do processo de avaliação envolve o acesso dos 
especialistas a ferramenta para realizar uma revisão sistemática da 
literatura. Esta etapa envolve o cadastro do usuário na ferramenta, o 
cadastro de um protocolo de revisão, execução da busca, seleção de 
estudos e exportação dos dados. A RESuLT é disponibilizada via 
internet e tem acesso restrito a faixa de endereços da rede UFSC. Após a 
realização da SLR o questionário é respondido pelos avaliadores. 

 
5.2.1 Execução 
 A execução da avaliação da ferramenta foi realizada por alunos e 
professores ligados ao grupo de pesquisa Cyclops/INCoD/INE. É 
pressuposto que todos avaliadores tivessem conhecimento do processo 
de revisão sistemática da literatura na área de Engenharia de Software. 
A figura 32 apresenta a quantidade de revisões sistemáticas realizadas 
pelos avaliadores. 

Foram totalizadas 14 avaliações da ferramenta sendo 7 alunos de 
graduação, 2 alunos de mestrado, 3 alunos de doutorado e 2 professores, 
como apresentado na figura 31. A avaliação foi realizada conforme o 
planejado e todos os especialistas convidados responderam o 
questionário ao final da utilização da ferramenta. A avaliação ocorreu 
durante o período de setembro até outubro de 2015. Os dados completos 
coletados são apresentados no Apêndice B. 
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Figura 32. Grau de formação dos 
avaliadores. Figura 33. Quantidade de 

SLRs realizada por avaliador. 
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5.2.3 Análise dos Dados 
 Ao final da avaliação é realizada a análise das respostas dos 
especialistas que participaram da avaliação. As respostas são agrupadas 
de acordo com a questão de análise e é apresentada a quantidade e a 
porcentagem de respostas afirmativas e negativas. 
 
Utilidade da ferramenta 
Questão de análise Total de Repostas 

Sim Não 
Você acha a ferramenta RESuLT útil? 14 (100%) 0 (0%) 

Tabela 14. Análise da utilidade da RESuLT. 
 
Completude da ferramenta 
Questão de análise Total de Repostas 

Sim Não 
Você acha que existem aspectos relevantes de 
uma revisão sistemática de literatura (focando 
na parte da execução de busca e seleção de 
trabalhos relevantes) que não são suportados 
pela ferramenta? 

5 (35,7%) 9 (64,3%) 

Você acha que as bases digitais disponíveis 
para a execução das buscas são suficientes? 

6 (42,9%) 8 (57,1%) 

Tabela 15. Análise da completude da RESuLT.  
A partir da análise da tabela 14 observa-se que a RESuLT fornece 

uma contribuição útil no que diz respeito ao suporte na condução do 
processo de execução de revisões sistemáticas. Já em relação a 
completude, observado na tabela 15, nota-se a necessidade da inclusão 
de mais bases digitais na área de ES para a execução da busca. Outro 
ponto com deficiência em relação à completude que foi salientado foi 
em relação a formação da string de busca automatizada. A estrutura 
baseada na inserção de termos, sinônimos e traduções é considerada 
limitante para a construção de strings de buscas complexas. 
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Performance 
Questão de análise Total de Repostas 

Sim Não 
A performance do sistema é satisfatória? 13 (92,9%) 1 (7,1%) 

Tabela 16. Análise da performance da RESuLT. 
 
Consistência 
Questão de análise Total de Repostas 

Sim Não 
Você acha que os elementos da ferramenta 
são consistentes? 

12 (85,7%) 2 (14,3%) 

Tabela 17. Análise da consistência da RESuLT. 
 

Facilidade de uso 
Questão de análise Total de Repostas 

Sim Não 
Você acha que a ferramenta possui elementos 
ambíguos ou difíceis de entender? 

4 (28,6%) 10 (71,4%) 

Voce achou fácil de usar o sistema? 13 (92,9%) 1 (7,1%) 
Tabela 18. Análise da facilidade de uso da RESuLT. 

 
Apesar de um dos fatores limitantes da performance da 

ferramenta ser relacionado com a velocidade da conexão do usuário, 
percebe-se através da análise da tabela 16 que a ferramenta recebeu um 
feedback positivo neste item. Em relação a consistência da ferramenta 
foram realçados alguns pontos considerados inconsistentes pelos 
avaliadores. A navegação via breadcrumbs escolhida para orientar o 
usuário em qual parte da execução da busca ele se encontra é 
considerada confusa por um dos usuários. Outro aspecto observado e 
considerado falho em relação a consistência é da ferramenta não possuir 
nenhum tipo de ajuda para o usuário nas páginas.  

Os dados da tabela 18 mostram que, embora tenha recebido um 
grau alto de satisfação em relação à facilidade de uso, a ferramenta 
apresenta alguns pontos fracos. Os termos “Resultado Total” e 
“Resultados Retornados” apresentados no cabeçalho da tabela, que 
mostra os resultados retornados das bases, é um dos aspectos 
considerado ambíguo pelos avaliadores. O workflow implícito da 
ferramenta que exige que o usuário siga os passos do processo da SLR 
também é apresentado como difícil de entender. A figura 34 apresenta 
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um gráfico com o resumo das respostas dos avaliadores em cada questão 
de análise. 

 

 Figura 34. Resumo das respostas dos avaliadores em cada questão de 
análise. 

 
Pontos fortes 
 Os pontos fortes relatados na avaliação são: formação da string de 
busca de maneira automatizada para todas a bases selecionadas, 
execução da busca em paralelo a diferentes bases e a possibilidade de 
selecionar os estudos de maneira prática em uma ferramenta integrada. 
A formação da string de busca baseada nos termos adicionados no 
cadastro do protocolo facilita muito o processo de execução da busca em 
diversas bases. Como trata-se de um trabalho manual, a geração da 
string para a sintaxe específica da base de forma automatizada torna o 
processo de execução da busca muito eficiente. A integração de 
praticamente todo o processo de SLR proposto por Kitchenham em uma 
única ferramenta foi visto também como um ponto forte. A usabilidade 
e o fácil entendimento foi ressaltado por muitos avaliadores como uma 
vantagem da ferramenta. 
 
Sugestões de melhoria 
 As sugestões de melhoria foram feitas principalmente na questão 
da inserção de novas bases digitais nas opções de busca, como Google 
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Scholar e Wiley. Outra sugestão foi a de permitir um número maior de 
registros retornados de cada base além dos 100 até então permitidos. 
Também foi sugerido a inserção de mais sinônimos para cada termo 
inserido na tabela. A não obrigatoriedade de preenchimento dos campos 
de contextualização e estratégia de busca durante o cadastro do 
protocolo foi realçado por um dos avaliadores.  Também foi sugerido 
que a visualização e exportação dos trabalhos excluídos fosse possível. 

Um dos pontos que foi dado ênfase em relação a melhoria é na 
formação da string de busca. A estrutura de termos, sinônimos e 
traduções baseada em interface de formulário de texto para a formação 
da string é considerada limitante e impede o usuário de executar buscas 
baseadas em strings complexas. A possibilidade de inclusão de estudos 
manualmente, através de upload de arquivo, também é sugerida como 
melhoria. 
 5.3.1 Ameaças à Validade 
 Nesta avaliação inicial da ferramenta se pode observar diversos 
fatores que, de alguma forma, podem influenciar ou ameaçar o resultado 
da avaliação. Apesar de ter obtido um número razoável de avaliadores 
neste primeiro momento, muitos dos avaliadores não tinham realizado 
mais do que uma revisão sistemática da literatura, o que pode gerar uma 
avaliação superficial da ferramenta. Como algumas funcionalidades 
ainda estavam sendo melhoradas durante o processo de avaliação, 
alguns problemas estavam sendo gerados e foram corrigidos durante a 
avaliação, o que pode ter prejudicado a avaliação. 

Um outro fator importante relacionado a avaliação da ferramenta 
é em relação a medição dos dados realizada através do modelo 
escolhido. Baseado nas sugestões de melhoria feitas pelos avaliadores, 
uma nova avaliação é prevista para dezembro de 2015 com a versão 
final do sistema. 
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6 CONCLUSÃO  
O objetivo geral deste projeto foi desenvolver uma ferramenta 

web que auxilie a execução de revisões sistemáticas da literatura (SLR) 
na Engenharia de Software. Neste contexto foi feita a análise na 
fundamentação teórica do processo de revisão sistemática da literatura 
com foco no processo definido por Kitchenham (2007). As fases de 
planejamento e execução foram descritas em detalhes pois são as fases 
do processo suportado pela ferramenta desenvolvida. Em seguida foi 
realizada a análise do estado da arte e identificado que existem poucas 
ferramentas que auxiliem no processo de desenvolvimento de uma SLR. 

Desta forma, com base na fundamentação teórica e na análise do 
estado da arte, uma ferramenta online com foco na execução das buscas 
em uma SLR foi desenvolvida. A ferramenta RESuLT possibilita o 
cadastro do protocolo e a geração da string de busca de forma 
automatizada, baseada nos termos inseridos. É possível realizar a 
execução da busca em bases digitais em paralelo através da string de 
busca gerada pela ferramenta. Após a execução da busca, a etapa de 
seleção dos estudos pode ser realizada. 

Posteriormente, duas avaliações foram realizadas: uma com o 
objetivo de verificar a precisão e o recall dos dados da ferramenta e a 
outra para verificar a utilidade, completude, corretude, consistência e 
usabilidade. Com base nessas primeiras avaliações a ferramenta teve um 
primeiro feedback positivo em termos de precisão, utilidade e 
usabilidade.  

A integração de boa parte do processo de SLR em uma única 
ferramenta auxilia bastante a realização da revisão. Desta forma, através 
da RESuLT pode-se realizar a fase de execução da busca de maneira 
prática e eficiente. Isso beneficia os pesquisadores principalmente no 
que diz respeito a economia de tempo na montagem das strings de busca 
e execução manual em cada uma das bases. Como trabalho futuro é 
sugerido à inserção de mais opções de bases digitais para a realização da 
busca, a inserção de um novo formato para a inserção dos termos de 
busca, a possibilidade de exportação dos dados para outros formatos 
além do XSL, como PDF, e a inserção de testes automatizados na 
ferramenta. 
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Apêndice A 
 Questionário usado para avaliação do sistema. 
 
Survey - Avaliação da ferramenta RESuLT - Revisão Sistemática da 
Literatura  
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de avaliação da 
ferramenta online RESuLT sendo realizada pelo GQS/INE/UFSC como 
parte do TCC do aluno Luiz Salazar orientada pela Profa. Dra. rer. nat. 
Christiane A. Gresse von Wangenheim, PMP e Prof. Dr. Jean Hauck. 
O objetivo da ferramenta é auxiliar o desenvolvimento da revisão 
sistemática da literatura com foco na execução da busca e seleção de 
trabalhos relevantes (a parte da extração e análise de informação não é 
abordado pela versão atual da ferramenta). O RESuLT foi desenvolvido 
com base no processo definido por Kitchenham (2007) e atualmente está 
voltado as principais bases digitais relacionadas a área da engenharia de 
software. O objetivo da avaliação é receber feedback de pesquisadores 
principalmente da área de engenharia de software em relação a sua 
utilidade, completude, corretude, consistência e usabilidade da 
ferramenta. Assim, gostariamos convidar todos os membros do GQS 
que já realizaram revisões sistemáticas de literatura (ou que estarão 
realizando uma utilizando já a ferramenta) em testar a ferramenta e em 
seguida preencher este questionário de feedback.  
Todos os dados coletados serão confidenciais de forma a assegurar a sua 
privacidade. Os resultados divulgados serão apresentados somente de 
forma acumulada não possibilitando a sua identificação. A participação 
é gratuita e voluntária. Qualquer dúvida, favor entrem em contato via 
email: luizhsalazar@gmail.com.  
Obrigado pela contribuição! 
*Obrigatório 
 
Questionário 
 Nome * 
              ________________________________________________ 
 Grau de formação *  Aluno de Graduação   Aluno de Mestrado   Aluno de Doutorado  
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 Professor  
 

Curso * 
__________________________________________________ 

 
Quantas revisões sistemáticas da literatura você já realizou? *  Nenhuma   1   2   3   4   5   Mais de 5  
Sistema operacional utilizado *  Linux   Windows   Mac   Outro  
Navegador web utilizado *  Mozilla Firefox   Google Chrome   Safari  Outro  
 
Avaliação da ferramenta RESuLT 
 Você acha a ferramenta RESuLT útil? *  Sim   Não  

 
Você acha que existem aspectos relevantes de uma revisão 
sistemática de literatura (focando na parte da execução de busca 
e seleção de trabalhos relevantes) que não são suportados pela 
ferramenta? *  Sim   Não  
Se sim, quais?  
__________________________________________________ 
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Você acha que as bases digitais disponíveis para a execução das 
buscas são suficientes? *  Sim   Não  
Se não, quais mais deveriam ser adicionadas?  
__________________________________________________ 
 
Você acha que os elementos da ferramenta são consistentes? *  Sim   Não  
Se não, quais são as inconsistências?  
__________________________________________________ 
 
Você acha que a ferramenta possui elementos ambíguos ou 
difíceis de entender? *  Sim   Não  
Se sim, quais?  
 
 
Voce achou fácil de usar o sistema? *  Sim   Não  
Se não, o que achou difícil?  
 
 
A performance do sistema é satisfatória? *  Sim   Não  
 
Você observou algum bug em relação a funcionalidade da 
ferramenta?  
 
 
Você observou algum erro (de ortografia/gramática)? *  Sim   Não  
Se sim, qual?  
__________________________________________________ 
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O que mais você gostou da ferramenta RESuLT? * 
__________________________________________________ 
Alguma sugestão de melhoria referente a ferramenta RESuLT?* 
__________________________________________________ 
Mais algum comentário? 
__________________________________________________ 
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Apêndice B 
 
Resumo das respostas da aplicação do questionário. 
 
Utilidade da Ferramenta 

  
Completude 
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Facilidade de Uso 

  

 Consistência 

 Performance 

 


