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Num primeiro momento, montanhas são montanhas e rios são rios.

Olhando profundamente, montanhas não são apenas montanhas e

rios não são apenas rios. Mas no final, montanhas são apenas

montanhas por que não poderiam deixar de ser montanhas e rios são

apenas rios porque não poderiam deixar de ser rios.

—KOAN ZEN





Resumo

Contexto: Estudos empíricos em engenharia de software apresentam problemas no que
se refere a caracterização de contexto. Tal situação inibe a replicação de estudos, difi-
culta a interpretação de resultados, complica a síntese de evidências para estudos secun-
dários e prejudica a transferência de conhecimento para indústria, uma vez que não se
sabe se os resultados dos estudos se aplicam a um ambiente específico.
Objetivo: Esta pesquisa tem o objetivo de identificar, classificar e quantificar meca-
nismos para guiar a caracterização de contexto de estudos empíricos na engenharia de
software, uma vez que acredita-se que utilizando esses mecanismos os pesquisadores po-
derão caracterizar o contexto dos estudos empíricos adequadamente, partindo da motiva-
ção mais ampla de tornar as evidências empíricas mais úteis para a academia e indústria
de software.
Método: Para alcançar tal objetivo conduziu-se um mapeamento sistemático de cober-
tura exaustiva de acordo com as premissas e guias da engenharia de software baseada
em evidências.
Resultados: Analisou-se 13.355 estudos e ao final de duas rodadas realizadas por até
oito pesquisadores selecionou-se 13 estudos, publicados entre 1999 e 2012. Framerwork

foi o mecanismos mais utilizado, sendo apresentado em 7 dos 13 estudos selecionados.
Mapeou-se 131 elementos contextuais de acordo com a abordagem discreta. Dos 13 es-
tudos, 12 expuseram a noção de contexto através da abordagem discreta em oposição a
um único de abordagem omnibus. 10 estudos exibiram mecanismos para guiar a caracte-
rização de contexto de experimentos controlados, mas nenhum mencionou o método de
survey. Apenas 4 dos 10 tópicos da engenharia de software foram cobertos com algum
mecanismo para guiar a caracterização de contexto de estudos empíricos.
Conclusões: Esta pesquisa evidenciou a importância da caracterização de contexto de
estudos empíricos, bem como mostrou que há pesquisadores e instituições atentos ao
tema. No entanto, se identificou que a quantidade e qualidade de mecanismos para guiar
a caracterização de contexto é muito baixa. Por essa razão, é necessário debruçar-se
sobre o tema objetivando definir mecanismos e criar teorias para aumentar a robustez da
atividade de caracterização de contexto, aumentando a relevância das evidências empíri-
cas na engenharia de software.

Palavras-chave: Contexto, Mecanismos, Estudos Empíricos, Mapeamento Sistemá-
tico, Revisão da Literatura, Engenharia de Software.
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Abstract

Background: It has become increasingly evident that empirical studies in software en-
gineering have problems related to context characterization. This situation inhibits study
replication, hinders result interpretation, complicates the secondary studies evidence
synthesis and jeopardizes knowledge transference between academia and industry, since
it is unknown whether the results are applicable to a specific environment or not.
Goals: Identify, classify and quantify mechanisms to guide context characterization of
empircal studies in software engineering, since it is believed that researchers who apply
thoses mechanisms would characterize context of empirical studies in an appropriate
manner, with a wider motivation of making the empirical evidence more relevant for the
academia and software industry.
Method: In order to accomplish the stated goals, a systematic mapping study with
exhaustive coverage was conduced according to the evidence-based software enginee-
ring guidelines and assumptions.
Results: 13,355 studies were analyzed in two rounds executed by eight researchers resul-
ting in 13 selected studies published between 1999 and 2012. Framework was the most
used mechanism, presented in 7 of the 13 selected studies. 131 context elements were
mapped according to discrete approach. 12 studies exposed the context notion by means
of the discrete approach, in oppostion to the only one which employed the omnibus ap-
proach. 10 studies showed mechanisms to guide context characterization of controlled
experiments, but none mentioned the survey method. Only 4 of the 10 software engine-
ering topics were covered by the founded mechanisms to guide context characterization
of empirical studies.
Conclusions: This research presents the importance of context characterization of em-
pirical studies as well as demonstrates that researchers and institutions are aware about
this theme. However it identifies that the quantity and quality of mechanisms to context
characterization are too low. Hence, it is necessary to take a deep look on this theme
in order to define mechanisms and create theories to increase the relevance of empirical
evidence in software engineering.

Keywords: Context, Mechanisms, Empirical Studies, Systematic Mapping Study, Lite-
rature Review, Software Engineering.
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1
Introdução

O termo engenharia de software foi proposto em 1968 numa conferência para discutir
o que ficou conhecido como a crise do software [58]. Tal crise surgiu quando ficou
claro que abordagens individuais e ad-hoc para desenvolver software não escalavam
para sistemas complexos e de grande porte [76].

Durante as décadas seguintes, até os dias atuais, as pesquisas em engenharia de soft-
ware caminharam no sentido de propor novos processos, padrões, estruturas, ferramen-
tas, linguagens e práticas para lidar com a crescente complexidade e pervagância dos
sistemas de software [76, 75].

Por outro lado, grande parte das pesquisas falham em apresentar evidências empí-
ricas que avaliem as técnicas propostas, gerando um certo descrédito científico e baixa
adoção dessas técnicas por parte da indústria [40]. Por isso o emprego rigoroso de méto-
dos empíricos, tais como : experimento controlado, estudo de caso, survey, etnografia e
pesquisa-ação poderiam reduzir esse impacto negativo [28].

Através de um estudo conduzido por Sjøberg et al. [75] foi possível observar que
apenas 1,9% das pesquisas em engenharia de software apresentam algum tipo de experi-
mento controlado. Um estudo semelhante de Glass et al. [34] mostra que apenas 2,2%
das pesquisas em engenharia de software apresentam estudos de caso. Além disso, aná-
lises recentes dos estudos empíricos em engenharia de software mostraram que além do
pouco uso de métodos empíricos, há problemas graves relativos à validade e qualidade
dos estudos [74].

Um desses problemas diz respeito à baixa riqueza ou até ausência de informações so-
bre o contexto dos estudos empíricos na engenharia de software [52, 7, 74]. De acordo
com Sjøberg et al. [74] a maioria dos artigos reportam o contexto de uma maneira
muito genérica e implícita, tipicamente na seção de ameaças à validade externa. Tal
atitude pode ser um problema uma vez que Dybå et al. [27] afirmam que o contexto é

1



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

um conceito central na engenharia de software empírica e Kitchenham et al. [46] reite-
ram que é difícil separar as experiências com tecnologia do contexto particular em que
ocorrem. Tais afirmações confirmam a visão de Basili et al. [11] que evidenciam a ne-
cessidade das informações de contexto como meio de viabilizar a criação de famílias de
experimentos controlados e possibilitar replicações desses experimentos. Pfleeger [66]
também acredita que é importante definir e caracterizar variáveis de estado (contexto)
em experimentos controlados para que seu impacto nas variáveis de resposta possa ser
investigado.

1.1 Motivação

Este trabalho identificou os mecanismos para guiar a caracterização de contexto de es-
tudos empíricos na engenharia de software. Utilizando e compreendendo esses meca-
nismos os pesquisadores poderão caracterizar o contexto dos estudos empíricos adequa-
damente, partindo de uma motivação mais ampla de que os resultados das evidências
empíricas podem ser mais úteis e relevantes para a pesquisa acadêmica e a indústria de
software.

1.2 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo identificar, classificar e quantificar mecanismos para guiar
a caracterização de contexto de estudos empíricos na engenharia de software através
do emprego do método de mapeamento sistemático seguindo as premissas e guias da
engenharia de software baseada em evidências.

1.3 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são:

• Fornecer um conjunto de mecanismos para guiar o pesquisador que desejar condu-
zir um estudo empírico na área da engenharia de software e necessite caracterizar
o contexto desse estudo de uma maneira mais formal e apoiada em pesquisas sóli-
das.

• Fornecer um mapa dos pesquisadores, instituições e países mais atuantes na área
de contexto de estudos empíricos na engenharia de software, de maneira a servir
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

de insumo para o direcionamento de um pesquisador que desejar iniciar estudos
nessa área.

• Apresentar a tendência das pesquisa sobre contexto de estudos empíricos atra-
vés da distribuição temporal dos mecanismos encontrados de maneira a servir de
matéria-prima para definir a atenção que vem sendo dada nos últimos anos à pes-
quisa nessa área.

• Mostrar fortes evidências que existe uma baixa quantidade de mecanismos para
guiar caracterização de contexto de estudos empíricos. Tal fato levanta a neces-
sidade da comunidade de engenharia de software empírica em debruçar-se sobre
esse problema, sob pena de prejudicar um dos objetivos principais da engenharia
de software baseada em evidências, que é a adoção dos resultados das pesquisas
por parte da indústria de software.

• Exibir as lacunas da área como forma de indicar trabalhos futuros que desejem
preencher tais lacunas ou justificar o porque da existência delas.

1.4 Estrutura da dissertação

Esta dissertação segue a seguinte estrutura:

• Capítulo 2 - Referencial Teórico: são apresentados os conceitos teóricos que
nortearam toda esta dissertação, iniciando por noções básicas da engenharia de
software, passando pelos métodos da engenharia de software empírica, seguindo
pelas definições da engenharia de software baseada em evidência, para por fim,
apresentar as noções sobre contexto de estudos empíricos na engenharia de soft-
ware.

• Capítulo 3 - Metodologia: descreve o método científico utilizado nesta pesquisa,
de forma a descrever suas etapas, classificá-lo e detalhar como cada etapa desse
método foi implementada no decorrer deste estudo.

• Capítulo 4 - Resultados: apresenta e discute os resultados obtidos nesta pesquisa
através de uma análise geral dos estudos selecionados, bem com do processo de se-
leção em si. Em seguida exibe as evidências encontradas nos estudos selecionados
que serviram para responder as perguntas deste mapeamento.
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• Capítulo 5 - Considerações Finais: expõe as ameças à validade presente neste
estudo, bem como suas mitigações. Aponta trabalhos futuros que possam dar
continuidade a uma investigação mais profunda sobre o tema desta pesquisa e
finaliza com as conclusões.
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2
Referencial Teórico

Este capítulo tem por objetivo dissertar sobre os conceitos e estudos utilizados como
base para condução desta pesquisa, subdividindo-se em quatro seções. A primeira se-
ção apresenta o conceito geral de engenharia de software, bem como o estado atual das
pesquisas nessa área. A seção seguinte expõe as noções associadas ao corpo de conheci-
mento da engenharia de software empírica, por meio das posturas filosóficas e métodos
empíricos empregados. A terceira seção explicita os conceitos por trás da engenharia de
software baseada em evidências como meio de embasar o método de pesquisa adotado
nesta dissertação. Por fim, em razão da natureza e complexidade do tema, a última seção
explora a noção de contexto de maneira interdisciplinar, para em seguida mostrar como
vem sendo pensando contexto de estudos empíricos na engenharia de software.

2.1 Engenharia de Software

A engenharia de software pode ser definida como o estabelecimento e uso de princípios
da engenharia, tendo por objetivo obter software economicamente viável, confiável e que
funcione de maneira eficiente em máquinas reais [68]. Seu surgimento data do final da
década de 60, quando ficou claro para a comunidade de desenvolvimento de software que
abordagens ad-hoc não seriam capazes de produzir softwares de complexidade crescente
e exigências profissionais. Dessa forma, foi iniciado um esforço coletivo no intuito de
sistematizar o processo de desenvolvimento de software, dando nascimento ao corpo da
engenharia de software [76].

Nesse sentido, Abran et al. [2] apresentam um guia que tem por objetivo promover
uma visão consistente do corpo de conhecimento da engenharia de software, descre-
vendo qual porção desse corpo de conhecimento é universalmente aceita e quais tópi-
cos compõem a engenharia de software. Assim, 10 são os tópicos mencionados nesse
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guia: requisitos de software, projeto de software, construção de software, teste de soft-
ware, manutenção de software, gerência de configuração de software, gerenciamento
de software, processo de software, ferramentas e métodos de engenharia de software e
qualidade de software.

Dentro dessa perspectiva, é possível notar que as pesquisas em engenharia de soft-
ware costumam apresentar novas técnicas, processos, padrões, frameworks, ferramentas,
linguagens e práticas que têm por objetivo aumentar a eficiência e qualidade do software
desenvolvido [82]. No entanto, essas pesquisas apresentam pouca ou nenhuma avalia-
ção baseada em métodos empíricos rigorosos, que possam gerar evidências de que as
técnicas propostas são realmente eficazes e entregam o que prometem [74, 10].

Outro agravante para esse quadro é que, mesmo os poucos estudos que utilizam
métodos empíricos, apresentam problemas relativos ao baixo grau de confiabilidade dos
seus resultados decorrentes da não-mitigação e não-explicitação das ameaças à validade
[31]. Isso fica mais evidente quando sabe-se que as pesquisas em engenharia de software
no período de 1985 à 1995 eram dominadas por asserções, um método informal onde
os desenvolvedores são, simultaneamente, os experimentadores e os participantes dos
próprios experimentos [57].

Através de uma revisão da literatura, Sjøberg et al. [75] identificaram apenas 103
estudos que apresentavam algum tipo de experimento controlado ou quasi-experimento
dentre 5.453 estudos publicados em 12 conferências e periódicos de referência na co-
munidade científica de engenharia de software. Ou seja, apenas 1,9% dos estudos sobre
engenharia de software apresentaram um experimento controlado. No mesmo sentido,
Glass et al. [34] mostraram que apenas 3%, dos 369 estudos analisados através de uma
revisão da literatura conduzem um experimento controlado. Zelkowitz e Wallace [86]
também obtiveram percentual semelhante (2,1%) ao analisar 612 estudos dos anos de
1985, 1990 e 1995.

Estudos de caso foram identificados por Glass et al. [34] numa proporção de 2,2%
dos 369 estudos analisados. Já Zelkowitz e Wallace [86] obtiveram uma proporção de
10,8% de um total de 612 estudos e Holt [35] encontrou percentual semelhante (11,7%)
dentre os 427 estudos analisados. Uma razão para os valores um pouco mais elevados
obtidos por Zelkowitz e Wallace [86] e Holt [35] em relação à Glass et al. [34] pode
ser atribuído ao que Sjøberg et al. [74] constataram como uma dificuldade em definir
e identificar estudos de caso. Tal situação faz com que muitos autores utilizem o termo
“estudo de caso” para denotar demonstrações de uso de tecnologias, muitas vezes execu-
tadas pelos próprios autores sem se basear em métodos rigorosos como os propostos por
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Yin [85].

Além disso, Glass et al. [34] mostraram que surveys também são métodos empíricos
pouco utilizados, uma vez que apenas 1,6% dos 369 estudos adotaram tal método e que
nenhum desses mesmos 369 estudos utilizaram o método de pesquisa-ação.

Diante do cenário exposto, fica evidente que a baixa adoção de métodos empíricos
rigorosos gera um certo descrédito científico às pesquisas na engenharia de software,
além de dificultar a transferência da tecnologia gerada nas pesquisas para a indústria
[40].

2.2 Engenharia de Software Empírica

Considerando a motivação exposta da necessidade de elevar a quantidade e qualidade
dos estudos empíricos na engenharia de software, é importante mostrar os métodos em-
píricos existentes. No entanto, é fundamental que antes disso, se apresente as possíveis
posturas filosóficas que norteiam os pesquisadores ao selecionar um método empírico
em particular, pois essas posturas influenciam todas as decisões de uma pesquisa e são
comumente suprimidas [19].

Dessa forma, tanto Easterbrook et al. [28] como Creswell [19] apresentam as quatro
posições filosóficas dominantes na pesquisa científica, sendo elas:

• Positivismo: busca o conhecimento através do uso da lógica, trata com a com-
plexidade reduzindo os problemas em partes menores e tem propensão a métodos
empíricos quantitativos, tais como: experimentos controlados e surveys. Esse tipo
de postura filosófica costuma fazer-se presente nas ciências exatas mas, segundo
McNeill e Chapman [55], também é adotado em estudos sociológicos quando o
pesquisador considera o indivíduo menos importante que a sociedade e, por isso,
se entende que o primeiro é regido por forças sociais que emanam das organiza-
ções da sociedade.

• Construtivismo: também conhecido como “interpretativismo”, procura adquirir
conhecimento através do olhar das pessoas e da observação de como cada um atri-
bui significado ao próprio mundo. Nesse tipo de visão, evita-se separar os fenô-
menos estudados de seus respectivos contextos, além de ser uma postura muito
comum nas ciências sociais que costuma nortear métodos propensamente qualita-
tivos, tais como: estudos de caso e etnográficos.
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• Teoria crítica: também conhecida como “participativismo” ou “advocativismo”,
julga o conhecimento pelo seu potencial libertador e define a pesquisa como um
ato político, uma vez que o conhecimento empodera aquele que o adquire. Na
sociologia a teoria crítica está muito ligada ao marxismo e aos movimentos comu-
nitários de um modo geral, sendo assim, um método propenso a aderir à teoria
crítica é a pesquisa-ação.

• Pragmatismo: reconhece que o todo conhecimento é aproximado e incompleto,
e julga uma pesquisa pela sua utilidade para resolver problemas práticos. Pesqui-
sadores com esse tipo de visão costumam adotar uma mistura de vários métodos,
escolhendo-os quando os julga necessários.

Sabendo das possíveis posições filosóficas é necessário apresentar os principais mé-
todos empíricos adotados nas pesquisas em engenharia de software, que de acordo com
Easterbrook et al. [28] são:

• Experimento controlado: método in vitro, normalmente conduzido em laborató-
rios pela elevada necessidade de controle do ambiente [40]. Esse tipo de método
visa investigar um conjunto de hipóteses formais testáveis, onde uma ou mais va-
riáveis independentes são manipuladas para que seus efeitos nas variáveis depen-
dentes possam ser medidos. Através desse processo, os pesquisadores observam
como as variáveis se relacionam e, especialmente, se existe alguma relação de
causalidade entre elas.

• Estudo de caso: método sistemático que tem por objetivo investigar fenômenos
contemporâneos no seu contexto real, principalmente, quando as fronteiras entre
os fenômenos e o contexto não são claras [85]. No entanto, há muita confusão
quanto ao que constitui um estudo de caso em engenharia de software [28], pois
esse tipo de método é frequentemente utilizado para denominar demonstrações
simplórias de uso de tecnologias [74], quando na realidade constitui-se de um
método sistemático e rigoroso através do qual se apóia pesquisas tipicamente ex-
ploratórias e qualitativas [70].

• Survey: método de pesquisa que destina-se a produzir resultados estatísticos so-
bre uma população [48]. Dessa forma, caracteriza-se pela seleção de uma amostra
representativa de uma população bem definida no intuito de generalizar as con-
clusões da amostra para a população. Surveys comumente utilizam questionários
como forma de coleta de dados, apesar de poderem ser conduzidos por meio de
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entrevistas estruturadas ou técnicas de logging de dados [28]. Em função dessas
características, os surveys tendem a ser pesquisas descritivas, quantitativas e de
design fixo [70].

• Etnografia: método que foca no entendimento sociológico através da observação
em campo. O objetivo desse tipo de pesquisa é estudar uma comunidade de pes-
soas para entender como os membros dessa comunidade entendem suas próprias
interações sociais. Uma das fortes características desse método é que o pesqui-
sador adquire a “credencial” de integrante do grupo observado [42], ou seja, ele
passa a ser aceito oficialmente pela comunidade estudada.

• Pesquisa-ação: os pesquisadores que utilizam esse método almejam resolver pro-
blemas do mundo real enquanto, simultaneamente, estudam a experiência de re-
solver o problema em si. Por esse motivo, as principais características da pesquisa-
ação é expandir o conhecimento científico, desenvolver competências dos envol-
vidos, abrir espaço para um trabalho colaborativo em uma situação imediata e
utilizar feedbacks dentro de um processo cíclico [51].

Apesar da necessidade de pesquisas baseadas nos métodos empíricos apresentados,
é importante salientar que a ciência é cumulativa. Por esse motivo, o corpo de conheci-
mento da engenharia de software pode se beneficiar mais de empreendimentos para agre-
gar e sintetizar os estudos empíricos existentes, do que da condução de novos estudos
pequenos e localizados. Para tanto, faz-se necessário o uso de métodos especializados e
sistemáticos no intuito de identificar, selecionar e sintetizar estudos primários [74]. Tais
métodos tem sido definidos e agrupados dentro do corpo de conhecimento da engenharia
de software baseada em evidências.

2.3 Engenharia de Software Baseada em Evidências

Nos anos 1990 a comunidade médica passou a utilizar o paradigma baseado em evi-
dências, tendo por objetivo a integração das experiências clínicas individuais com as
melhores evidências externas [16]. De acordo com Sackett et al. [72], a medicina base-
ada em evidência é o uso consciente, explícito e sensato das melhores evidências atuais
para tomar decisões quanto ao cuidado de pacientes individuais.

Seguindo os preceitos da medicina baseada em evidências, a engenharia de software
inicia, em meados dos anos 2000, discussões sobre a possibilidade de uma engenharia
de software baseada em evidências para organizar e sintetizar o conhecimento oriundo
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das pesquisas científicas. Nesse sentido, Kitchenham et al. [46] enunciam o objetivo
da engenharia de software baseada em evidências, como sendo: proporcionar os meios
pelos quais as melhores evidências oriundas das pesquisas podem ser integradas com a
experiência prática e os valores humanos no processo de tomada de decisão no desenvol-
vimento e manutenção de software.

As pesquisas que utilizam os métodos baseados em evidências também são ditas
pesquisas secundárias, ou estudos secundários, por revisarem todos os estudos primá-
rios relacionados a uma pergunta de pesquisa específica, com o objetivo de sintetizar
e integrar evidências. Os estudos primários, por sua vez, são pesquisas empíricas que
visam investigar uma pergunta de pesquisa específica, utilizam dados próprios e estão
tipicamente associados ao corpo de conhecimento da engenharia de software empírica.

De acordo com Kitchenham e Charters [45], três são os tipos de métodos sistemáticos
para conduzir um estudo em conformidade com os preceitos da engenharia de software
baseada em evidências:

• Revisão sistemática: método utilizado para consolidar as evidências existentes
sobre um tratamento ou tecnologia, identificar lacunas nas pesquisas atuais objeti-
vando sugerir novas áreas de investigação e prover um framework para posicionar
apropriadamente novas atividades de pesquisa.

• Meta-análise: método de estudo secundário que busca sintetizar informações dos
estudos primários, tendo por objetivo obter evidências mais fortes através do uso
de técnicas estatísticas quantitativas. O uso apropriado da meta-análise se dá na
síntese de estudos primários homogêneos, quando todos os dados ou ao menos
o resumo de informações quantitativas, como coeficientes de correlação, estão
disponíveis. O uso em estudos primários heterogêneos se limita aos casos em que
a heterogeneidade foi controlada e é conhecida [67].

• Mapeamento sistemático: estudos que provêem uma visão ampla de uma área de
pesquisa, tendo por objetivo estabelecer se existe evidência em um determinado
tópico e apresentar indicação da quantidade de evidências. Os resultados de um
mapeamento sistemático podem identificar áreas para futuras revisões sistemáti-
cas. Outra definição de mapeamento sistemático é apresentada por Petersen et

al. [63] como um método para construir um esquema de classificação e estrutu-
ração de um campo de interesse da engenharia de software, além de usualmente
apresentar uma consolidação visual dos resultados.
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Mapeamentos sistemáticos se diferenciam de revisões sistemáticas pois geralmente
têm perguntas de pesquisas mais amplas, buscas que retornam uma grande quantidade
de estudos e a extração dos dados é mais focada em classificar os trabalhos do que em
analisá-los em profundidade [45], o que leva à não avaliação da qualidade dos estudos
incluídos diferente do que ocorre nas revisões sistemáticas [6].

Para conduzir mapeamentos sistemáticos na engenharia de software, Petersen et al.

[63] propõem um processo com as seguintes etapas: definição das perguntas de pesquisa,
condução da busca, triagem dos trabalhos, definição de palavras chaves e por último,
extração de dados e processo de mapeamento. Além disso, é de fundamental importância
a definição de um protocolo de pesquisa contendo as perguntas de pesquisa, as fontes
de busca e os critérios de inclusão/exclusão de estudos primários [26] para que o estudo
adquira características sistemáticas.

Apesar do forte crescimento no uso de métodos empíricos (estudos primários) e ba-
seados em evidência (estudos secundários e terciários) na engenharia de software, ainda
é possível detectar vários problemas na aplicação dessas abordagens.

Um dos problemas relacionados aos estudos primários é a dificuldade de gerenciar
variáveis contextuais em estudos que utilizam métodos mais controlados, além da pouca
presença de estudos empíricos em contextos menos controlados e mais reais. Ademais,
os problemas relativos ao contexto dos estudos primários se expandem para os estudos
secundários, pois dificultam a agregação, síntese e uso das evidências empíricas [52].
Outro problema ocorre na tentativa de utilizar os resultados dos estudos secundários
como evidência para tomada de decisão na indústria [7]. Além disso, vale lembrar a difi-
culdade de aplicar técnicas de meta-análise aos resultados de experimentos controlados
em razão da instabilidade ocasionada pelo excesso de variação dos muitos componentes
contextuais dos experimentos [56].

2.4 Contexto de Estudos Empíricos na Engenharia de
Software

A noção de contexto é utilizada para indicar que um fenômeno, evento, ação ou discurso
precisa ser estudado de maneira relacionada ao seu ambiente, isto é, as condições ao seu
redor e suas consequências [79]. Outra definição semelhante é apresentada por Brézillon
[13], na qual contexto é um conjunto de condições e influências relevantes que tornam
uma situação única e entendível. Por fim, Dey [25] exibe a seguinte definição para
contexto no âmbito da computação ubíqua: qualquer informação que pode ser utilizada
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para caracterizar a situação de uma entidade, podendo essa entidade ser uma pessoa,
um lugar, ou até mesmo um objeto relevante para a interação entre um usuário e uma
aplicação, incluindo o usuário e a aplicação em si.

Dada a pluralidade de perspectivas para investigar um fenômeno levando-se em con-
sideração seu contexto, Dijk [79] desenvolveu um amplo trabalho multidisciplinar que
mapeia o conceito de contexto nas ciências humanas, sociais e até na disciplina de inteli-
gência artificial, pertencente à ciência da computação. Por meio desse estudo é possível
perceber que o contexto exerce forte influência na análise do discurso, na literatura, na
arte, na semiótica e na linguagem de maneira geral, uma vez que contexto se refere à
forma como os leitores conseguem inferir o significado da passagem de um texto através
das pistas intertextuais que transcendem o próprio texto [27]. Em áreas como sociologia
e antropologia, que fazem uso intensivo de métodos etnográficos, abordagens que levam
em consideração o contexto estão cada vez mais em evidência como mostra Hymes [37],
em um dos primeiros resumos de fatores contextuais a exibir uma estrutura de contexto
de maneira explícita. Um fato interessante emerge quando Dijk [79] evidencia que exis-
tem mais trabalhos sobre contexto em abordagens formais na ciência da computação,
especificamente na área de inteligência artificial e processamento de linguagem natural,
do que na área de psicologia. Tais abordagens formais representam contexto como mo-
delos e são largamente utilizadas na área de computação ubíqua pervasiva e sensível
a contexto, conforme é possível notar na definição operacional de contexto dada por
Zimmermann et al. [87].

Esta pesquisa foca nos contextos dos estudos empíricos na engenharia de software.
Nesse sentido Dybå et al. [27] apresentam dois tipos de contexto:

• Discreto: pode ser entendido como o conjunto de variáveis que influenciam ou
moderam o relacionamento entre as variáveis de interesse, bem como um modelo
que visa descrever o ambiente no qual são feitas medições para avaliar técnicas
de software [11]. Uma noção semelhante é apresentada por Pfleeger [66] através
das variáveis de estado, que são àquelas variáveis que influenciam na aplicação
do tratamento e indiretamente afetam os resultados de um experimento. Outro
conceito relacionado foi posto por Baron e Kenny [8] como variáveis mediadoras
e moderadoras.

• Omnibus: abordagem que utiliza uma perspectiva ampla para estruturar e relatar
contexto semelhante às práticas jornalísticas, na qual as histórias são descritas
por meio de cinco perguntas: quem (who), o quê (what), quando (when), onde
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(where) e por quê (why), e por isso também é conhecida como abordagem dos
“5Ws”. Vieira et al. [80] ainda acrescentam a pergunta “como (how)” e expande
a estrutura para “5Ws+1H”. Vale salientar, que Lopes et al. [52] fizeram uso
do conceito dos 5Ws para definir um framework conceitual, objetivando facilitar
o desenvolvimento de aplicações centradas em práticas baseadas em evidência,
levando em consideração o contexto dos vários domínios.

Muitos estudos defendem a grande necessidade de uma caracterização correta e for-
mal do contexto de estudos empíricos em engenharia de software pelos mais variados
motivos, alguns deles são:

• Ao tentar replicar um experimento controlado, Lung et al. [53] mencionaram a
falta de informação contexual como uma das principais dificuldades encontradas,
o que fortalece a necessidade de uma boa caracterização de contexto quando se
deseja potencializar a replicação dos estudos empíricos.

• Jedlitschka e Ciolkowski [39] afirmaram que a falta de rigor ao reportar o contexto
de estudos empíricos é uma atitude comum, o que prejudica a adoção dos resul-
tados de uma pesquisa por parte da indústria, uma vez que os profissionais têm
dificuldade de discernir se os resultados se aplicam ao seu ambiente específico.

• Montesi e Lago [57] atribuem grande importância às descrições contextuais quando
mostram que esse tipo de informação pode lançar luz sobre os resultados de uma
pesquisa, possibilitando ao pesquisador tecer extrapolações e direcionar trabalhos
futuros para investigar mais profundamente algum aspecto contextual que possa
ter interferido na pesquisa original, além de explicar resultados conflitantes.

• Lopes et al. [52] ainda deixam claro que a má caracterização do contexto dos
estudos primários gera problemas aos pesquisadores que conduzem estudos se-
cundários, pois dificulta a agregação, síntese e uso das evidências empíricas. Essa
situação ocorre porque fica difícil agrupar estudos primários sem saber em que
contextos se deram.

• Basili et al. [11] menciona a importância de informações contextuais para criar
famílias de experimentos controlados.

Por existirem inúmeras definições e interpretações de contexto nas mais diversas
áreas do conhecimento, aliado ao fato de que intuitivamente qualquer coisa pode ser
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potencialmente relevante na investigação de um fenômeno, Dijk [79] afirma que uma te-
oria sobre contexto pode facilmente se tornar uma teoria de tudo. Além disso, Brézillon
[14] afirma que contexto é fortemente dependente do domínio investigado, não podendo
ser tratado de maneira abstrata. Por esses motivos, torna-se essencial delimitar o es-
copo desta pesquisa através de uma definição operacional. Dessa maneira, a definição
operacional de contexto no âmbito desta pesquisa é:

Conjunto de informações que não são o interesse principal de uma pesquisa
empírica (não constituem a intervenção que se deseja estudar), porém, po-
dem exercer algum tipo de influência nos resultados da mesma, sejam essas
informações apresentadas de maneira discreta ou através de outras aborda-
gens.
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3
Metodologia

Este capítulo apresenta o detalhamento da abordagem metodológica utilizada nesta pes-
quisa, sendo dividido em três seções: ciclo da pesquisa, classificação da pesquisa e
método da pesquisa. A primeira seção expõe os pormenores de cada etapa da pesquisa;
já a segunda seção, classifica a pesquisa de acordo com três abordagens; e por fim, a úl-
tima seção descreve minuciosamente como as especificidades do método adotado foram
instanciadas nesta pesquisa.

3.1 Ciclo da Pesquisa

Esta seção tem por objetivo explicitar o ciclo desta pesquisa, por meio de suas etapas,
conforme descrito na Figura 3.1 e nos parágrafos a seguir.

Inicialmente, fez-se uma revisão informal da literatura sobre os temas relacionados
à engenharia de software empírica e com isso foram detectadas várias reivindicações
no sentido da melhoria da caracterização do contexto dos estudos empíricos [27, 75,
74, 53]. Dessa maneira, ficou claro que há problemas na caracterização do contexto
de estudos empíricos na engenharia de software, o que fez surgir a seguinte indagação:
Existem mecanismos em quantidade e qualidade para guiar a caracterização de contexto
de estudos empíricos na engenharia de software?

Através de uma nova revisão informal da literatura foi possível observar que não
haviam estudos que consolidassem e sumarizassem os referidos mecanismos. Diante
dessas circunstâncias definiu-se o problema desta pesquisa, uma vez que ficou clara a
necessidade de um mapa categorizado e integrado no qual os pesquisadores pudessem
consultar e selecionar mecanismos para guiar a caracterização de contexto de um estudo
empírico.

Definido o problema de pesquisa, avançou-se para a definição de um método de pes-
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Figura 3.1 Ciclo da pesquisa - Adaptado de [24].

quisa que fosse apropriado para respondê-lo. O mapeamento sistemático foi escolhido
uma vez que a pergunta condutora é de natureza exploratória, e tal método se propõe a
prover uma visão ampla de uma área de pesquisa, tendo por objetivo estabelecer se existe
evidência em um determinado tópico e apresentar indicação da quantidade de evidências
[45].

Seguindo os diversos guias disponíveis [45, 63, 6], definiu-se o protocolo do mapea-
mento sistemático que compreende as perguntas de pesquisa, string de busca, fontes de
busca, critérios de exclusão, dentre outros itens apresentados em detalhes na Seção 3.3.
Objetivando lapidar cada detalhe do protocolo, antes de avançar para a etapa de seleção
dos estudos primários, foram feitas revisões sucessivas do mesmo por meio de consultas
a especialistas na área.

Após a conclusão da primeira versão do protocolo, iniciou-se a seleção dos estudos
primários por meio de duas rodadas sucessivas, envolvendo até oito avaliadores, con-
forme descrito na Seção 3.3.

Com os estudos primários identificados, os dados foram extraídos de maneira a
classificá-los em concordância com as perguntas de pesquisa conforme descrito na Seção
3.3.
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Para fechar o ciclo, resultados detalhados e demais informações da pesquisa estão
sendo divulgados por meio desta dissertação e do artigo “Mechanisms to Guide Context

Characterization of Empirical Studies in Software Engineering: A Systematic Mapping

Study” submetido à conferência EASE de 2014.

3.2 Classificação da Pesquisa

Após descrever o ciclo da pesquisa, faz-se necessário classificá-la quanto a alguns cri-
térios específicos. Portanto, esta seção dedica-se à classificação da pesquisa corrente
quanto a três aspectos: estilo de raciocínio, natureza dos dados e análises, posição filosó-
fica e, por fim, quanto às características de uma revisão da literatura. Os três primeiros
aspectos estão resumidos na Tabela 3.1, enquanto o quarto aspecto está sintetizado na
Tabela 3.2. Os parágrafos a seguir detalham cada um dos três aspectos.

Tabela 3.1 Classificação da pesquisa.

Estilo de raciocínio Natureza dos dados e análise Posição filosófica
Indutivo Qualitativa Pragmática

Dentre os três estilos de raciocínio: indução, dedução e abdução, esta pesquisa se
enquadra na classe dos estudos indutivos, uma vez que parte-se de estudos primários
particulares para delinear o cenário geral do tema apresentado [5].

Para classificar a natureza dos dados e das análises adotadas nesta pesquisa recorreu-
se à definição de Creswell [19] que apresenta três tipos de abordagem para esse fim:
qualitativo, quantitativo e misto. Dessa forma, uma pesquisa é dita qualitativa quando é
realizada num ambiente natural onde o pesquisador é um instrumento de coleta de dados
que reúne palavras e figuras, analisa-as indutivamente focando nos seus significados e
descreve o processo numa linguagem expressiva e persuasiva [20]. Uma pesquisa quan-
titativa, por outro lado, pode ser entendida como um meio de testar teorias objetivas,
examinando a relação entre variáveis que são tipicamente medidas por instrumentos, de
forma que o dado numérico seja analisado utilizando procedimentos estatísticos. O ter-
ceiro e último tipo de pesquisa utiliza a abordagem mista, que como o próprio nome
sugere, lança mão de métodos qualitativos e quantitativos, também podendo ser enten-
dido como um continuum e não necessariamente como uma questão dicotômica onde
apenas um dos pólos opostos pode ser assumido [59].
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Por essa perspectiva, é possível notar alguns traços quantitativos nesta pesquisa a
partir do momento em que foram utilizados métodos da estatística descritiva baseados
na contagem dos estudos primários de acordo com as classificações de cada pergunta
de pesquisa, bem como a frequência desses estudos quanto ao processo de busca e ca-
racterísticas gerais, tais como: ano de publicação, pesquisadores, instituições, etc. No
entanto, tende-se a classificar esta pesquisa, majoritariamente, como qualitativa uma vez
que os dados da mesma são constituídos de palavras e figuras extraídas dos estudos pri-
mários e a classificação de cada estudo foi baseada na interpretação desses dados. Tal
situação mostra que os dados têm suas categorias diferindo quanto à qualidade e não
quantidade [3].

Do ponto de vista de posição filosófica, esta pesquisa pode ser classificada como
pragmática, visto que procura resolver problemas práticos levantados pela comunidade
de engenharia de software empírica (ESE), lançando mão de abordagens majoritaria-
mente qualitativas, sem deixar de lado alguns métodos quantitativos.

Tabela 3.2 Classificação quanto às características da revisão da literatura.

Característica Categoria
Foco Teorias

Objetivo Integração
Identificação de questões centrais

Perspectiva Neutra
Cobertura Exaustiva
Organização Conceitual
Audiência Pesquisadores especializados

Uma vez que o método adotado nesta pesquisa é o mapeamento sistemático - tipo
particular de revisão sistemática - decidiu-se utilizar a taxonomia de Cooper [18] para
classificação de revisões da literatura. São seis as características dessa taxonomia: foco,
objetivo, perspectiva, cobertura, organização e audiência. Cada característica pode assu-
mir valores definidos podendo haver mais de um valor para a mesma característica. O
emprego dessa taxonomia se propõe a auxiliar três pontos específicos: a avaliação da
qualidade das revisões, a comunicação da comunidade através de um conjunto de ter-
mos bem definidos e, por fim, a definição de um framework que facilita a pedagogia em
cursos de graduação.

Assim sendo, esta pesquisa tem como “foco” teorias, pois ajuda a estabelecer as
teorias existentes, os relacionamentos entre elas e qual a maturidade das mesmas [69].
Na categoria “objetivo”, este estudo assume dois valores: integração e identificação de
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questões centrais, uma vez que evidencia questões que dominaram e ainda dominam
os esforços da comunidade sobre o tema tratado, no sentido de integrar e consolidar as
evidências. No quesito “perspectiva”, esta pesquisa pode ser classificada como neutra,
já que procurou-se expor todos os tipos de estudos sobre o tema, evidenciando seus re-
conhecidos pontos positivos e negativos. Seguindo com a próxima característica, este
estudo apresenta uma “cobertura” exaustiva, pois houve um grande esforço para incluir
toda a literatura existente sobre o tema por meio de diversas fontes de busca automá-
ticas e manuais, sem restrição de período, conforme descrito no protocolo da pesquisa
presente na Subseção 3.3.1. A pesquisa ainda é classificada como conceitual quanto à
característica “organização”, pois os estudos relacionados às mesmas idéias aparecem
juntos e, por fim, tem uma “audiência” voltada para pesquisadores especializados, uma
vez que faz uso de jargões e detalhes que demandam um prévio conhecimento do tema
tratado.

3.3 Método da Pesquisa

Esta seção mostra como as especificidades do método de mapeamento sistemático foram
instanciadas nesta pesquisa por meio da descrição do protocolo e como o mesmo foi
confecionado, bem como detalha as rodadas de seleção dos estudos primários e como se
deu a análise dos resultados. Além disso, é importante ressaltar que por meio da URL
- http://bit.ly/1dUNxFi - é possível ter acesso aos artefatos desta pesquisa, tais como:
planilhas de seleção e extração dos dados.

3.3.1 Protocolo

A descrição do protocolo, como pode ser visto na Figura 3.2, inicia com a definição
das perguntas de pesquisa, segue com a definição da string de busca, posteriormente
define as fontes de busca e em seguida os critérios de exclusão, conforme recomendo
nos guias de referência da área [45, 63, 6]. Além desta descrição detalhada do processo
de definição do protocolo é possível ter acesso ao protocolo em si no Apêndice A.

Antes de apresentar as perguntas de pesquisa é importante salientar a natureza das
mesmas. Assim sendo, as perguntas de um mapeamento sistemático geralmente são
mais amplas que as perguntas de uma revisão sistemática comum [45]. Por esse motivo,
as perguntas apresentam uma natureza exploratória, ou seja, são utilizadas para entender
um fenômeno e identificar distinções úteis para tornar claro o entendimento de um deter-
minado assunto [28]. Perguntas dessa natureza são tipicamente abertas, evolutivas e não
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Figura 3.2 Etapas da definição do protocolo.

direcionais; reafirmam o propósito da pesquisa em termos mais específicos e comumente
iniciam com palavras como “o quê” ou “como” ao invés de “por que” [19]. Como é de
praxe em estudos qualitativos, as perguntas também foram divididas em: uma pergunta
condutora ou central e um conjunto de perguntas específicas ou subperguntas [19]. Ou-
tro ponto importante de ressaltar é que, ao contrário do que recomendam Kitchenham e
Charters [45] essa pesquisa não utilizou a estrutura PICOC apresentada por Petticrew e
Roberts [64], uma vez que essa estrutura não reflete a natureza ampla e exploratória das
perguntas de pesquisa de um mapeamento sistemático, sendo mais útil para perguntas
específicas, naturalmente presentes em revisões sistemáticas e meta-análises.

A pergunta condutora é aquela que norteia a pesquisa como um todo e é utilizada
como base para definir as perguntas específicas, a string de busca e os critérios de exclu-
são. Assim sendo, a pergunta condutora desta pesquisa é:

Quais saõ os métodos para guiar a caracterização de contexto de estudos
empíricos na engenharia de software?

As perguntas específicas, por outro lado, são aquelas derivadas da pergunta condu-
tora que apontam para pontos particulares e, por terem um escopo restrito, são factíveis
de serem respondidas com objetividade por meio dos dados extraídos dos estudos primá-
rios. Tal característica as confere uma flexibilidade para serem modificadas de acordo
com o amadurecimento da pesquisa, desde que se mantenham dentro do escopo da per-
gunta condutora.

Dentro dessa perspectiva, é importante salientar que no decorrer desta pesquisa foi
encontrado o trabalho de Almeida [24], que apresenta a noção de “mecanismo” como
um meio coerente e estruturado para auxiliar a realização de uma atividade, além de uma
classificação de tipos de mecanismos. Tal noção mostrou-se mais ampla e coerente que a
noção de “método”, pois além de incluir o próprio conceito de “método”, apresenta um
conjunto de outros mecanismos, tais como: framework, guidelines, processo, técnica,
dentre outros. Por esse motivo, decidiu-se adotar o conceito de “método” ampliado
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para a noção de “mecanismo”, de forma que as perguntas específicas, que são mais
flexíveis e por isso passíveis de modificação no decorrer da pesquisa, foram alteradas
para abarcar essa abordagem. As implicações dessa mudança foram descritas na Seção
5.1 de ameaças à validade, uma vez que tal modificação foi feita no intuito de enriquecer
este estudo, bem como aumentar a contribuição do mesmo sem com isso perder de vista
o rigor metodológico que se espera de uma pesquisa científica.

Antes de apresentar as perguntas específicas é importante esclarecer algumas termos
utilizadas nas mesmas, são eles: tipos de mecanismo, que se refere a classificação de
mecanismos apresentada por Almeida [24]; elementos, que diz respeito às unidades de
informação contextuais, tais como experiência dos participantes, tamanho da equipe, na-
tureza da aplicação, etc; tipos de contexto, tocante à classificação apresentada por Dybå
et al. [27] na Seção 2.4; métodos empíricos, no que concerne a classificação apresentada
por Easterbrook et al. [28] na Seção 2.2; e tópicos da engenharia de software, relativo
à classificação de Abran et al. [2] presente na Seção 2.1. Dessa forma as perguntas
específicas desta pesquisa são:

Q1: Quais os tipos de mecanismos?

Q2: Quais elementos são apresentados pelos mecanismos?

Q3: Quais tipos de contexto são cobertos pelos mecanismos?

Q4: Quais métodos empíricos são cobertos pelos mecanismos?

Q5: Quais tópicos da engenharia de software são cobertos pelos mecanismos?

Após a definição das perguntas de pesquisa, partiu-se para a definição da string de
busca utilizada nas fontes automáticas. A string de busca foi derivada da pergunta con-
dutora e assumiu a seguinte estrutura:

<método>AND <contexto>AND <engenharia de software empírica>

Em seguida, foi levantado um conjunto de sinônimos e termos alternativos para cada
um dos três termos presentes na estrutura. A busca por esses termos foi feita por meio de
entrevistas com especialistas e pesquisas em fontes relacionadas, conforme recomendam
Kitchenham et al. [44]. Tendo em mãos o conjunto de sinônimos e termos relacionados,
foi feita uma otimização da string de busca visando reduzir a quantidade de termos
desnecessários. Para tanto, cada termo foi individualmente isolado no intuito de avaliar
sua contribuição nos resultados da busca e os termos que não trouxeram resultados novos
foram removidos. Dessa forma, a string de busca utilizada nas fontes automáticas foi:
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(framework OR method OR methodology OR guideline OR checklist OR
process OR technique) AND (context OR contextual OR scope OR
environment OR environmental OR settings OR circumstances OR

situations OR situational OR population OR variables OR factors OR
setup) AND (“empirical software engineering” OR “experimental software

engineering” OR “software engineering experimentation” OR “evidence
based software engineering”)

As fontes de busca de estudos primários para o mapeamento sistemático foram auto-
máticas e manuais. As buscas automatizadas foram feitas mediante o uso da string de
busca em bibliotecas digitais e engenhos de busca. A distinção entre bibliotecas digitais
e engenhos de busca é feita por Turner [78], que afirma que os primeiros disponibilizam
apenas estudos de sua editora, enquanto os últimos indexam estudos de múltiplas fontes
e editoras. Assim sendo, foram selecionadas seis fontes automáticas visando contemplar
o mais amplo espectro de estudos possível.

Dentre elas, quatro são bibliotecas digitais tradicionais na comunidade de computa-
ção:

• IEEEXplore Digital Library (httt://ieeexplore.ieee.org/)

• ACM Digital Library (http://dl.acm.org)

• Elsevier ScienceDirect (http :// www.sciencedirect.com)

• Springer Link (http://link.springer.com/)

Quanto aos engenhos de busca, foram utilizados dois que tiveram por objetivo en-
contrar estudos que estivessem fora do escopo das quatro bibliotecas digitais citadas
anteriormente, sendo eles:

• Engineering Village (http://www.engineeringvillage2.org)

• Elsevier Scopus (http://www.scopus.com)

Já as fontes manuais foram de três naturezas: conferências, periódicos, estudos avul-
sos e estudos oriundos do emprego da técnica de Snowballing. Deste modo, foram
utilizadas duas das principais conferências na área de engenharia de software empírica:

• ESEM: Empirical Software Engineering and Measurement - No período de 2007
a 2012 (inclusive)
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• EASE: Evaluation and Assessment in Software Engineering - No período de 2006
a 2012 (inclusive)

E dois dos principais periódicos na mesma área:

• ESEJ: Empirical Software Engineering Journal - No período de 1996 a 2012 (in-
clusive)

• IST: Information and Software Technology - No período de 1987 a 2012 (inclu-
sive)

O estudos avulsos foram constituídos de livros e artigos que estivessem relacionados
ao tema e que não haviam sido contemplados nas buscas automáticas, nem nas confe-
rências e periódicos. Além disso, foi utilizada a técnica de Snowballing [38] que se
caracteriza pela busca de estudos potencialmente relevantes nas referências dos estudos
selecionados ao final do processo seleção.

Ademais, é importante ressaltar que não foi feito nenhuma restrição quanto ao pe-
ríodo dos estudos nas fontes automáticas, uma vez que essa pesquisa se propôs a adotar
o método de mapeamento sistemático que utiliza uma abordagem de cobertura exaustiva.
Tal decisão também se repetiu nas fontes manuais, ficando estas, restritas apenas ao seu
período de existência e disponibilidade online.

A conferência ESEM teve início no ano de 2007 e o periódico ESEJ foi publicado
pela primeira vez em 1996, além do fato de que ambos disponibilizam online todos
os seus estudos e portanto estão incluídos na fase inicial deste mapeamento. O perió-
dico IST, por outro lado, só disponibiliza online os estudos a partir do volume 29 que
corresponde ao ano de 1987. A conferência EASE teve início em 1997 mas apresenta
algumas peculiaridades, pois só disponibiliza links para os anais a partir do ano de 2006,
apesar de informar que os anais de 1997, 1998 e 2005 fizeram parte do períodico IST,
bem como os anais de 2000 à 2003 fizeram parte do periódico ESEJ. Assim sendo, para
efeitos práticos apenas os estudos correspondentes aos anais de 1999 e 2004 do EASE
ficaram efetivamente de fora deste mapeamento, apesar dos estudos anteriores a 2006
terem sua origem vinculada ao IST ou ESEJ.

Por fim, foram definidos os critérios de exclusão de estudos baseados na pergunta
condutora e o protocolo como um todo foi revisado por um pesquisador experiente.
Dado que optou-se por adotar apenas critérios de exclusão fica implícito que os estudos
que não se enquadraram nos critérios foram automaticamente incluídos. Sendo assim,
os critérios de exclusão adotados são os que seguem:
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1. O estudo é um slideshow ou um resumo extendido.

2. O estudo é duplicado.

3. O estudo não está relacionado à engenharia de software.

4. O estudo não apresenta, ou apenas menciona, um mecanismo para caracterizar
contexto de estudos empíricos em engenharia de software.

5. Outro (justificado).

3.3.2 Primeira Rodada de Seleção

Após a definição do protocolo do mapeamento sistemático, iniciou-se a primeira rodada
de seleção dos estudos primários conforme apresentado na Figura 3.3. A interpretação
da figura deve ser feita da seguinte forma: setas apontam no sentido do fluxo cronológico
dos acontecimentos; retângulos com base curva representam um conjunto de estudos;
retângulos denotam atividades; e por fim, circunferências designam a sigla do avaliador
dos estudos.

Figura 3.3 Descrição da primeira rodada de seleção de estudos primários - Adaptado de [24].

Durante a primeira rodada da seleção de estudos primários foram realizadas buscas
nas fontes automáticas, fazendo uso da string de busca. Por intermédio de scripts foram
extraídos o título, o abstract e a URL dos estudos resultantes da busca, dispondo-os
numa planilha do Microsoft Excel como meio de documentar o processo do mapeamento
sistemático conforme recomendam Kitchenham e Charters [45]. Em seguida, título,
abstract e URL de todos os estudos das fontes manuais que estavam disponíveis online
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também foram acrescentados à planilha mencionada anteriormente. Por fim, um script

marcou os estudos duplicados para que estes só fossem avaliados uma única vez.

A origem dos estudos foi atribuída às bibliotecas digitais, em detrimento dos enge-
nhos de busca, uma vez que os mesmos apenas concentram bibliotecas, ou seja, se um
estudo aparecia numa biblioteca digital e num engenho de busca, a fonte de origem foi
atribuída à biblioteca digital (exceto o Springer Link que foi avaliado num segundo mo-
mento por limitações da equipe). Quando havia um mesmo estudo presente em diferen-
tes bibliotecas digitais, foi usado a seguinte hierarquia arbitrária: IEEE, ACM, Science
Direct. A hierarquia para estudos duplicados entre engenhos de busca segue a seguinte
hierarquia arbitrária: Engineering Village e Scopus. Os estudos da busca manual fo-
ram considerados duplicados quando já apareciam em alguma das bibliotecas digitais e
engenhos de busca.

Após ter a planilha da primeira rodada totalmente preenchida, Bruno Cartaxo (BC)
avaliou o título e o abstract de todos os estudos não duplicados, excluindo somente
aqueles que estavam claramente fora do escopo do mapeamento e, em caso de dúvida, o
estudo permanecia para análise na segunda rodada, conforme recomendam Kitchenham
e Charters [45].

É importante ressaltar, que utilizou-se o termo “avaliar” para designar o ato de exa-
minar os estudos primários na primeira rodada, enquanto fez-se uso do termo “analisar”
para o ato correspondente na segunda rodada. Essa diferenciação serve apenas como
meio de distinguir as duas fases, não contendo nenhum valor semântico adicional em si.

3.3.3 Segunda Rodada de Seleção

Após a primeira rodada, iniciou-se a segunda rodada de seleção de estudos como pode
ser visto na Figura 3.4. Cada elemento visual tem a mesma semântica da Figura 3.3,
que representa o processo da primeira rodada. No entanto, vale salientar que a Figura
3.4 representa apenas o processo de uma dupla de revisores, podendo concluir-se que tal
processo se repetiu para as quatro duplas.

Inicialmente, um script extraiu as informações de fonte e título, e atribuiu um có-
digo no formato: PS<X>(Primary Study X) aos estudos que não foram excluídos na
primeira rodada, gerando uma planilha do Microsoft Excel para a segunda rodada, além
de disponibilizar os estudos completos para serem analisados.

Em seguida, foram formadas quatro duplas de revisores: Juliana Braz (JB) e Ema-
noel Barreiros (EB), Adauto Trigueiro (AT) e Flávio Lima (FL), Aline Alencar (AA) e
Nathalia Temudo (NT) e, Bruno Cartaxo (BC) e Juliana Saraiva (JS). As duplas ficaram
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Figura 3.4 Descrição da segunda rodada de seleção de estudos primários - Adaptado de [24].

encarregadas, cada uma, de analisar um quarto dos estudos remanescentes da primeira
rodada (exceto a última dupla que ficou com um quarto dos estudos mais o resto da
divisão).

Cada integrante das duplas analisou todos os estudos atribuídos à sua dupla baseando-
se nos critérios de exclusão definidos no protocolo deste mapeamento sistemático. Nesta
etapa, a análise foi feita através de uma leitura sintética de todo o conteúdo dos estudos,
conforme recomendado por Kitchenham e Charters [45]. Ao final, realizou-se reuniões
de conflito para cada dupla com a presença dos dois participantes da dupla e de “BC”,
autor do mapeamento sistemático. Em caso de discordância quanto à inclusão/exclusão
dos estudos, cada integrante da dupla apresentava seu ponto de vista e porque o estudo
deveria ser incluído/excluído. Quando não chegavam a um consenso, “BC” dava o voto
de minerva. Tal abordagem utiliza duas das estratégias de redução de vieses propostas
por Petersen e Ali [61] para resolução de discordâncias: checagem por parte de outra
pessoa e discussão em caso de discordância.
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Para medir a precisão e confiabilidade dos critérios de exclusão utilizados na segunda
rodada, foram executados testes de Kappa [81] para medir a concordância dos revisores
quanto à inclusão/exclusão dos estudos primários, conforme recomendam Kitchenham
e Charters [45] e Edwards et al. [29]. A estatística de Kappa é obtida através de um
teste que retorna valores de menos infinito a 1, é denotada pela letra “K” e deve ser
interpretado de acordo com a Tabela 3.3. Além disso, essa estatística é acompanhada
de um teste para verificar sua confiabilidade, ou seja, se o resultado da estatística K foi
obtido por mera chance, retornando um p-value que deve ser suficiente para rejeitar a
hipótese nula [81].

Tabela 3.3 Valores de referência para interpretação do teste de kappa - Adaptado de [81].

Kappa Concordância
<0 Menos que mera chance de concordância
0,0 Nível pobre de concordância

0,01-0,20 Nível leve de concordância
0,21-0,40 Nível razoável de concordância
0,41-0,60 Nível moderado de concordância
0,61-0,80 Nível substancial de concordância
0,81-0,99 Nível quase perfeito de concordância

Ao analisar o nível de concordância de todas as duplas conjuntamente, foi obtido um
valor K=0,5873544, que de acordo com a Tabela 3.3 é um nível de concordância mode-
rado. O teste para verificar a confiabilidade da estatística K gerou um p-value=3,587e-
13, que permite rejeitar a hipótese de que esse resultado tenha acontecido ao acaso. Tal
resultado foi recebido com surpresa, uma vez que houveram 481 concordâncias contra
46 discordâncias somadas todas as duplas, configurando um nível de concordância de
91,2%, que mostra-se aparentemente elevado para ser considerado apenas moderado.

Partindo-se para a análise de concordância das duplas individualmente, foram obti-
dos os seguintes resultados: K=0,9097174 e p-value=6,392e-10 para a primeira dupla,
K=0,8068796 e p-value=1,307e-07 para a segunda dupla, K=-0,06353689 e p-value=0,3311139
para a terceira dupla e finalmente, K=0.4706173 e p-value=0,001641 para a quarta e úl-
tima dupla. Essas estatísticas indicam que a primeira e segunda duplas se enquadram
num nível de concordância quase perfeito, tendo a hipótese nula de concordância por
mera chance rejeitada. A quarta dupla, por sua vez, apresentou um nível de concordân-
cia moderado e pode-se também rejeitar a hipótese de concordância por mera chance.
Por outro lado, a terceira dupla apresentou uma característica peculiar em relação as
demais, pois K assumiu valores negativos. Tal resultado indica total discordância entre
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os revisores e dão margem à interpretação de ocorrência de discordâncias propositais.
Além disso, o teste de confiabilidade mostrou não ser possível rejeitar a hipótese de que
esse resultado se deu por mero acaso.

Diante da situação exposta, se partiu para uma investigação mais profunda, sendo
possível observar que o nível de concordância entre os integrantes da terceira dupla era
aparentemente elevado. Dentre as 131 avaliações, houveram 108 concordâncias e 23
discordâncias, o que resulta em 82,4% de concordância. Esse resultado apenas ressaltou
a discrepância entre o nível de concordância observado na terceira dupla e seu teste
de Kappa correspondente. Em seguida, se analisando ainda mais detalhadamente as
avaliações da terceira dupla foi possível perceber que todas as 108 concordâncias eram
relativas a exclusão de estudos, ou seja, não houve nenhuma concordância nos casos
em que um integrante da dupla decidiu incluir um estudo. A quarta dupla, que obteve
nível de concordância moderado, apresentou 118 concordâncias contra 16 discordâncias
de um total de 134 avaliações, o que caracteriza uma taxa de 88,05% de concordância.
Tal taxa também mostra-se muito elevada para que o teste aponte apenas um nível de
concordância moderado.

Dessa forma, ficou claro que a discrepância entre o teste de Kappa e a taxa real de
concordância ocorreu devido a existência de paradoxos no teste de Kappa, já observados
anteriormente pela comunidade científica. Os paradoxos são relativos a situações espe-
cíficas quando se tem reconhecidamente um alto grau de concordância, mas um baixo
valor da estatística de Kappa. De acordo com Viera e Garrett [81] a estatística de Kappa
pode gerar resultados anômalos para observações raras, o que claramente é o caso desta
pesquisa, pois teve uma baixa taxa de inclusão de estudos - observação rara do “fenô-
nomo” inclusão - e por isso pode ocasionalmente ter apresentado um conjunto de dados
inadequado ao emprego desse teste. Altman [4] também explica que o teste de Kappa
apresenta dificuldades em casos de categorias com proporções de indivíduos prevalecen-
tes como é o caso da terceira e quarta dupla. Mais limitações e maus usos da estatística
Kappa podem ser encontrados em [54, 15, 30].

Assim sendo, considerou-se que o índice de 91,2% de concordância quanto à inclu-
são/exclusão dos estudos primários evidencia uma taxa segura para deixar claro que os
critérios de exclusão utilizados nesta pesquisa foram confiáveis.

3.3.4 Extração dos Dados e Análise dos Resultados

Após o término da segunda rodada, iniciou-se a etapa de extração dos dados dos estu-
dos remanescentes. Para tanto, os seguintes metadados de cada estudo foram coletados:
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nome dos avaliadores, data de avaliação, título do estudo, autores, instituições, países,
fonte e ano de publicação. Tais informações foram documentadas através de uma pla-
nilha baseada no formulário de extração de dados apresentado no protocolo do mapea-
mento sistemático, conforme pode ser visto no Apêndice A.

Na sequência da coleta dos metadados de cada estudo, foi feita uma leitura detalhada
desses estudos, extraindo trechos que caracterizavam evidência e respondiam cada uma
das perguntas de pesquisa. Em razão da natureza complexa, abstrata e ausência de defi-
nições amplamente aceitas de contexto de estudos empíricos em engenharia de software,
o processo de extração ainda se prestou à exclusão de estudos que fugiam do escopo
do mapeamento sistemático, reduzindo o número de estudos selecionados. Dessa ma-
neira, os estudos remanescentes após essa etapa correspondem aos estudos primários
selecionados (EPS) por esta pesquisa.

À procura de estudos que pudessem ter ficado fora do processo de busca automática
e manual, foi feita uma busca nas referências dos estudos selecionados utilizando a téc-
nica de Snowballing [38], além de buscar em estudos e livros avulsos. Dessa forma, os
estudos selecionados para o mapeamento sistemático foram os remanescentes da etapa
de extração, acrescidos de alguns estudos presentes nas referências desses estudos rema-
nescentes, além de estudos relacionados encontrados de maneira avulsa.

Após a extração dos dados dos estudos selecionados, iniciou-se a etapa de análise
dos resultados, lançando-se mão de métodos da estatística descritiva para sumarizar os
dados, tais como: gráficos e tabelas. Em seguida, foram feitas considerações sobre a
distribuição dos resultados, além de uma discussão sobre os mesmos, conforme pode ser
visto detalhadamente no Capítulo 4.

3.3.5 Consolidação e Classificação dos Elementos de Contexto

Ainda durante a etapa de extração de dados, é importante detalhar o método utilizado
para responder a pergunta Q2 desta pesquisa, que consistiu na extração, classificação e
consolidação dos elementos que compõem os mecanismos para guiar a caracterização
de contexto oriundos dos estudos primários selecionados. Vale ressaltar que apenas
os elementos apresentados por estudos que adotam a abordagem de contexto discreta
passaram pelo processo aqui descrito, uma vez que a abordagem de contexto omnibus

vai de encontro ao uso de elementos contextuais particulares.

Inicialmente fez-se um levantamento de todos os elementos de todos os estudos sele-
cionados, bem como de suas respectivas categorias, resultando num total de 238 elemen-
tos e 43 categorias, conforme pode ser visto na Tabela B.1 do Apêndice B.
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Em seguida, consolidou-se as categorias através de uma análise das semânticas das
mesmas, reduzindo as 43 categorias inicias a um total de 10 categorias, conforme do-
cumentando na Tabela B.2 do Apêndice B. A taxa de redução de categorias foi elevada
porque grande parte dos estudos apresentavam categorias com nomenclaturas diferentes,
porém com semânticas idênticas, além daquelas que possuíam a mesma nomenclatura.
Posteriormente, se classificou as categorias consolidadas de acordo com os três tipos de
categorias apresentados por Dybå et al. [27], que são: técnica, social e ambiental.

Isto feito, se realizou a consolidação dos elementos. Dessa forma, elementos que
apresentavam uma descrição foram analisados em detalhe e somente considerados equi-
valentes quando a semântica de ambos também o fosse, possibilitando a fusão dos ele-
mentos em apenas um. Elementos que não apresentavam descrição, apenas o nome do
elemento, não sofreram fusão por falta de informação que possibilitasse uma interpreta-
ção inequívoca de suas semânticas. Exceções a esse caso ocorreram quando a semântica
poderia ser extraída através da interpretação da combinação do nome do elemento e
sua respectiva categoria, como foi o caso do elemento “Age” da categoria “Maintened

Product” oriundo do EPS04, sem descrição alguma, que foi fundido com o elemento
“Product Age” da categoria “Project-Specific” do EPS11, este último apresentando uma
descrição para o elemento. Vale salientar que os elementos que surgiram a partir da
fusão de mais de um elemento, passaram a adotar o nome do elemento original que apre-
sentava a descrição mais rica, por exemplo: O elemento “Reuse” do EPS06 e o elemento
“Reusable Materials” do EPS11 foram fundidos no elemento “Reusable Materials” uma
vez que ambos eram semanticamente idênticos, mas o estudo EPS11 apresentava uma
descrição mais rica do mesmo. Esse processo de consolidação dos elementos está do-
cumentado na Tabela B.3 do Apêndice B. Em seguida, se classificou os elementos con-
solidados de acordo com as categorias já consolidadas anteriormente, baseando-se na
semântica dos mesmos.

Por fim, se classificou os estudos primários que serviram como fonte de cada ele-
mento consolidado de acordo com a riqueza da descrição do elemento, por meio dos
seguintes três níveis: elemento, descrição e discussão. O nível “elemento” foi utilizado
para os estudos que apresentaram apenas o nome do elemento sem nenhuma descrição;
o nível “descrição” foi utilizado para os estudos que apresentaram o nome do elemento
e uma descrição do mesmo; já o nível “discussão” foi utilizado para os estudos que apre-
sentaram uma discussão aprofundada sobre o elemento e seus impactos através de exem-
plos ricos baseado em referências a estudos que avaliam o impacto dos mesmos. Para
efeito de ilustração pode-se observar o elemento “Personnel Turnover” que emergiu dos
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EPS06, EPS11 e EPS12, no entanto o EPS06 apenas apresentava uma simples descri-
ção do elemento e por isso foi classificado como “Descrição”. Já o EPS11 e o EPS12
apresentaram uma rica discussão sobre esse elemento, tendo feito uso de referências
e fórmulas para detalhar métricas aplicáveis ao elemento, sendo portanto classificados
como “Discussão”.

O resultado desse processo de consolidação dos elementos dos mecanismos discre-
tos pode ser visto na Tabela B.4 no Capítulo 4, onde é possível consultar um elemento
contextual de acordo com sua categoria e tipo de categoria, além de verificar exatamente
quais estudos primários apresentam o elemento, bem como saber quais desses estudos
apresentam as descrições mais ricas, facilitando assim o processo de seleção de elemen-
tos para caraterizar o contexto de um estudo empírico.
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4
Resultados

Este capítulo exibe os resultados obtidos a partir das investigações descritas no Capítulo
3 e divide-se em três seções: análise geral, mapeamento das evidências e discussão
dos resultados. A primeira seção apresenta dados quantitativos acerca do processo de
seleção dos estudos primários, bem como as características gerais desses estudos. A
segunda seção mostra o mapeamento das evidências de acordo com cada pergunta de
pesquisa. Já a última seção expõe uma discussão sobre os resultados obtidos.

4.1 Análise Geral

Esta seção apresenta a distribuição dos estudos primários quanto às fontes de busca,
evidenciando a presença das fontes em cada rodada do processo de seleção de estudos
primários. Em seguida, os estudos primários selecionados são apresentados segundo
suas distribuições quanto às características gerais: ano de publicação, pesquisadores,
instituições e países.

Inicialmente, a busca retornou 13.355 estudos. Desses, 9.405 são oriundos da busca
automática. Os demais 3.950 estudos têm origem nas buscas manuais em periódicos
e conferências. O gráfico da Figura 4.1 ilustra a participação das buscas automáticas
no montante de estudos encontrados, de tal forma que fica claro que a maior parte des-
ses estudos são oriundos de fontes automáticas. Esse resultado era esperado, uma vez
que adotou-se a estratégia de utilizar as fontes manuais como complemento das fontes
automáticas.

Dentre os 9.405 estudos retornados pela busca automática, 312 são procedentes do
IEEE, 1.744 do ACM, 996 do Science Direct, 292 do Engineering Village, 4.000 do
Scopus e 2.061 do Springer Link, conforme exibido no gráfico da Figura 4.2. Portanto,
é possível notar que o engenho de busca Scopus e a biblioteca digital Springer Link se
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sobressaíram na quantidade de estudos. No entanto, nas rodadas de seleção que vieram
em seguida, fica visível que suas participações não se mostraram tão elevadas.

Figura 4.1 Participação dos tipos de fonte de busca.

Figura 4.2 Participação das fontes de busca automáticas.

De um total de 3.950 estudos oriundos das fontes manuais, conforme apresentado
no gráfico da Figura 4.3, as participação dessas fontes seguiram a seguinte distribuição:
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373 ESEM (Empirical Software Engineering and Measurement), 137 EASE (Evaluation
and Assessment in Software Engineering), 431 ESEJ (Empirical Software Engineering
Journal) e 3.009 IST (Information and Software Technology). O IST apresentou uma
quantidade de estudos muita acima dos demais porque é, conforme mencionado no Ca-
pítulo 3, um periódico antigo e possui disponível edições desde 1987, enquanto o perió-
dico ESEJ e as conferências EASE e ESEM só tiveram início em 1996, 1997 e 2007,
respectivamente.

Figura 4.3 Participação das fontes de busca manuais.

Por fim, o gráfico da Figura 4.4 expõe a participação das fontes de busca automáticas
e manuais conjuntamente, antes do início do processo de seleção.

Após a busca, deu-se início ao processo de seleção de estudos primários por meio da
execução da primeira rodada, que resultou em 527 estudos restantes. Essa situação con-
figura uma redução de aproximadamente 96% em relação ao total de estudos retornados
pela busca. A participação das fontes de busca na primeira rodada é mostrada no gráfico
da Figura 4.5 e segue a seguinte distribuição: 96 são oriundos do IEEE, 168 do ACM,
51 do Science Direct, 34 do Engineering Village, 86 do Scopus, 51 do Springer Link, 1
do ESEM, 6 do EASE, 3 do ESEJ e 31 do IST.

Conforme mencionado anteriormente, os estudos oriundos das buscas manuais que
já haviam sido indexados pelos engenhos de busca e bibliotecas digitais tinham sua
origem definida a partir dos mecanismos automáticos. Tal fato é confirmado pelo baixo
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índice, aproximadamente 7,5%, de estudos incluídos a partir das buscas manuais, pois
haviam muitas duplicações. O Scopus e o Springer Link também sofreram uma forte
redução por estarem muito abaixo na hierarquia que define a origem dos estudos, o que
fez com que boa parte de seus resultados fossem considerados duplicações das fontes
hierarquicamente superiores.

Figura 4.4 Participação das fontes de busca automáticas e manuais.

Figura 4.5 Participação das fontes de busca na primeira rodada.

36



4.1. ANÁLISE GERAL

Após a segunda rodada de seleção de estudos primários, restaram 60 estudos. Tal
situação representa uma redução de aproximadamente 89% dos estudos em relação à
rodada anterior. Dos 60 estudos: 11 são do IEEE, 17 são do ACM, 5 são do Science
Direct, 5 são do Springer Link, 5 são do Engineering Village, 13 são do Scopus, 4 são
do IST e nenhum do ESEM, EASE e ESEJ, conforme mostra o gráfico na Figura 4.6.

Figura 4.6 Participação das fontes de busca na segunda rodada.

O processo de extração e análise dos dados também se prestou à exclusão dos estu-
dos que eventualmente passaram da segunda rodada e no entanto não eram relevantes
para esta pesquisa, pois não apresentavam mecanismos para guiar a caracterização de
contexto de estudos empíricos. Dessa forma, restaram apenas 13 estudos primários para
compor a seleção final do mapeamento sistemático apresentado neste trabalho. Este fato
configurou uma redução de aproximadamente 78% em relação à segunda rodada, além
da taxa de redução de 99,9% em relação aos estudos retornados na busca inicial.

O alto índice de redução dos estudos primários era esperado, uma vez que acredita-se
que os termos utilizados na string de busca estão presentes em uma grande quantidade
de estudos que não estão necessariamente relacionados ao objetivo deste mapeamento
sistemático.

Conjecturou-se tal cenário ao observar a estrutura da string de busca - <método>AND
<contexto>AND <engenharia de software empírica>- e perceber que tanto o termo “mé-
todo” e seus sinônimos, quanto o termo “contexto” e seus sinônimos, são muito comuns
em qualquer estudo na engenharia de software. Portanto, essa conjectura, juntamente
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com a baixa quantidade de trabalhos que de fato reportam mecanismos para guiar a
caracterização de contexto de estudos empíricos na engenharia de software, provavel-
mente gerou tamanha discrepância entre a quantidade de estudos retornados pela busca
e a quantidade de estudos selecionados.

Assim sendo, conforme mostra o gráfico da Figura 4.7, a participação das fontes de
busca nos 13 estudos selecionados resultou na seguinte distribuição: 5 são oriundos do
IEEE, 2 do ACM, 1 do Science Direct, 1 do Springer Link, 1 do Engineering Village, 3
estudos avulsos e nenhum teve origem no Scopus, ESEM, EASE, ESEJ ou IST.

Figura 4.7 Participação das fontes de busca nos estudos selecionados.

Todo o processo de seleção dos estudos primários narrado até o momento está quan-
titativamente resumido na Tabela 4.1. Os 13 estudos selecionados são apresentados na
Tabela 4.2, bem como seus respectivos códigos iniciando com “EPS” (estudo primário
selecionado).

Os 13 estudos selecionados apresentam uma distribuição temporal de acordo com o
gráfico da Figura 4.8. Portanto, é possível notar que o primeiro estudo que apresentou
um método para caracterizar contexto de estudos empíricos em engenharia de software
data de 1999. Além disso, fica evidente a presença constante de pesquisas nessa área até
os dias atuais, em consonância com o crescente interesse da comunidade de engenharia
de software em desenvolver estudos com base empírica a partir dos anos 2000. Ainda
é válido ressaltar que a publicação do importante artigo “Evidence-Based Software en-

gineering” [46], que deu início ao paradigma baseado em evidência na engenharia de
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Tabela 4.1 Resumo da evolução do processo de seleção de estudos primários.

Fontes Estudos Retornados 1ªRodada

2ªRodada

Selecionados

Excluídos

Incluídos

C
ri

té
ri

o
1

C
ri

té
ri

o
2

C
ri

té
ri

o
3

C
ri

té
ri

o
4

C
ri

té
ri

o
5

IEEE 312 96 5 0 0 80 0 11 5
ACM 1.744 168 12 1 0 132 6 17 2

ScienceDirect 996 51 1 1 1 43 0 5 1
SpringerLink 2.061 51 14 1 0 31 0 5 1

Engineering Village 292 34 10 0 0 19 0 5 1
Scopus 4.000 86 2 1 0 69 1 13 0
ESEM 373 1 0 0 0 1 0 0 0
EASE 137 6 0 0 0 6 0 0 0
ESEJ 431 3 2 0 0 0 1 0 0
IST 3.009 31 2 0 0 25 0 4 0

Snowballing - - - - - - - - 0
Avulsos - - - - - - - - 3
TOTAL 13.355 527 48 4 1 406 8 60 13

Tabela 4.2 Estudos primários selecionados.

Código Referência Título
EPS01 [32] An Initial Framework for Research on Pair Programming
EPS02 [11] Building Knowledge through Families of Experiments
EPS03 [62] Context in industrial software engineering research
EPS04 [77] Empirical studies in reverse engineering: state of the art and future trends

EPS05 [36] Experimental Context Classification: Incentives and Experience of Sub-
jects

EPS06 [17] The situational factors that affect the software development process:
Towards a comprehensive reference framework

EPS07 [21] Using Context Distance Measurement to Analyze Results across Studies

EPS08 [27] What Works for Whom, Where, When, and Why? On the Role of Con-
text in Empirical Software Engineering

EPS09 [41] Collecting Feedback During Software Engineering Experiments
EPS10 [47] Preliminary Guidelines for Empirical Research in Software Engineering

EPS11 [83] Extreme Programming Evaluation Framework for Object-Oriented Lan-
guages Version 1.4

EPS12 [49] Rational Unified Process Evaluation Framework Version 1.0
EPS13 [84] Experimentation in Software Engineering: An Introduction
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software em 2004, pode ter causado o pico no volume de estudos sobre contexto no ano
seguinte (2005), uma vez que informações contextuais são essenciais para a agregação
de evidências [52].

Figura 4.8 Distribuição temporal dos estudos selecionados.

Dentre os estudos selecionados, observou-se que há 40 pesquisadores envolvidos
com mecanismos para guiar a caracterização de contexto de estudos empíricos na enge-
nharia de software, conforme listado na Tabela 4.3. Claes Wohlin é o pesquisador que
possui maior quantidade de estudos nessa área, três ao todo. Em seguida, há 10 pesqui-
sadores que são autores de dois estudos cada e os 29 restantes apresentam apenas um
estudo nessa frente.

As instituições atuantes dentro do escopo dos estudos primários deste mapeamento
sistemático são apresentadas na Tabela 4.4. Portanto, é possível notar que ao todo são
24 instituições envolvidas com pesquisas sobre mecanismos para guiar a caracterização
de contexto de estudos empíricos. Dessas instituições, sete apresentam dois estudos na
área e 17 apresentam apenas um, o que mostra que não existe uma instituição que se
sobressaia sobre as demais. Por outro lado, é possível notar que o tema tem recebido
atenção por parte da comunidade científica uma vez que há uma grande quantidade de
instituições e pesquisadores envolvidos em pesquisas nessa área.

Os estudos selecionados foram desenvolvidos em instituições localizadas em 10 paí-
ses, conforme pode ser visto no gráfico da Figura 4.9. O país que concentra o maior
número de instituições ligadas à estudos relevantes para este mapeamento é os Estados
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Unidos. Partindo para uma análise continental, fica claro que a Europa apresentou o
maior número de estudos, somando um total de 13, com ênfase nos países da Escandiná-
via. A América do Norte acumula 6 estudos e, por fim, a América Latina é representada

Tabela 4.3 Distribuição dos pesquisadores envolvidos nos estudos selecionados.

Pesquisador Instituição N de Estudos
Claes Wohlin Blekinge Institute of Technology 3
Erik Arisholm Simula Research Laboratory 2
Tore Dybå University of Oslo 2
Victor R. Basili University of Maryland 2
Forrest Shull University of Maryland 2
Martin Höst Lund University 2
Daniela Cruzes NTNU 2
Dag I.K. Sjøberg University of Oslo 2
Laurie Williams North Carolina State University 2
Lucas Layman North Carolina State University 2
William Krebs IBM Corporation 2
Hans Gallis Simula Research Laboratory 1
Filippo Lanubile University of Bari 1
Kai Petersen Blekinge Institute of Technology 1
Paolo Tonella Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica 1
Marco Torchiano Politecnico di Torino 1
Bart Du Bois University of Antwerp 1
Tarja Systä Tampere University of Technology 1
Thomas Thelin Lund University 1
Paul Clarke Dublin City University 1
Rory V. O’Connor Dublin City University 1
Manoel Mendonça UNIFACS 1
Mario Jino UNICAMP 1
Amela Karahasanovic Simula Research Laboratory 1
Bente Anda Simula Research Laboratory 1
Siw Elisabeth Hove Simula Research Laboratory 1
Magne Jørgensen Simula Research Laboratory 1
Ray Welland University of Glasgow 1
Barbara A. Kitchenham Keele University 1
Shari Lawrence Pfleeger RAND Corporation 1
Lesley M. Pickard Keele University 1
Peter W. Jones Keele University 1
David C. Hoaglin Abt Associates Inc. 1
Khaled El Emam NRC 1
Jarrett Rosenberg Sun Microsystems 1
Chih-Wei Ho North Carolina State University 1
Per Runeson Lund University 1
Magnus C. Ohlsson Lund University 1
Bjorn Regnell Lund University 1
Anders Wesslen Lund University 1
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Tabela 4.4 Distribuição das instituições envolvidas nos estudos selecionados.

Instituição N de Estudos
Simula Research Laboratory 2
SINTEF Telecom and Informatics 2
University of Maryland 2
Blekinge Institute of Technology 2
Lund University 2
North Carolina State University 2
IBM Corporation 2
University of Bari 1
Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica 1
Politecnico di Torino 1
University of Antwerp 1
Tampere University of Technology 1
Dublin City University 1
UNIFACS 1
UNICAMP 1
Fraunhofer Center - Maryland 1
University of Oslo 1
NTNU 1
University of Glasgow 1
Keele University 1
RAND Corporation 1
Abt Associates Inc. 1
National Research Council of Canada Institute for Information Technology 1
Sun Microsystems 1

Figura 4.9 Distribuição dos países das instituições envolvidas nos estudos selecionados.
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pelo Brasil com apenas um estudo. Vale ressaltar que, um mesmo estudo pode repre-
sentar instituições de mais de um país, resultando numa contagem geral maior que a
quantidade de estudos selecionados.

4.2 Mapeamento das evidências

Esta seção responde às perguntas de pesquisa por meio de trechos dos estudos primários
selecionados como forma de demonstrar as evidências encontradas. Vale salientar, que
para manter a concisão desta dissertação os estudos primários selecionados são citados
através dos seus respectivos códigos (ex. EPS01), conforme apresentado na Tabela 4.2
presente na seção anterior.

Assim sendo, esta seção é composta por mais cinco seções. A primeira apresenta
evidências quanto aos tipos de mecanismos existentes para guiar caracterização de con-
texto de estudos empíricos na engenharia de software. A seguinte mostra quais elemen-
tos compõem os mecanismos encontrados. Logo após, há uma seção para evidenciar
os tipos de contexto apresentados pelos mecanismos. Posteriormente, se apresenta os
mecanismos para guiar a caracterização de contexto de estudos que utilizam métodos
empíricos específicos. Por fim, são apresentados os tópicos da engenharia de software
que possuem mecanismos específicos para guiar caracterização de contexto de estudos
empíricos.

4.2.1 Q1: Quais os tipos de mecanismos?

O objetivo dessa pergunta é mapear os tipos de mecanismos utilizados para guiar a ca-
racterização de contexto de estudos empíricos na engenharia de software. Para tanto,
utilizou-se a classificação descrita por Almeida [24], que apresenta os seguintes tipos
de mecanismo: framework, guidelines, lições aprendidas, método, paradigma, processo,
técnica e template. Além desses oito tipos de mecanismos foi acrescentado o tipo chec-

klist, pois alguns estudos declararam explicitamente apresentar esse tipo de mecanismo.
O gráfico da Figura 4.10 ilustra a participação de cada mecanismo nos estudos sele-

cionados e a Tabela 4.5 resume a distribuição desses estudos de acordo com cada tipo
de mecanismo. Portanto, dos 13 estudos selecionados, sete apresentaram frameworks,
dois estudos propuseram guidelines, outros dois mostraram um checklist, mais dois utili-
zaram templates, um descreveu um método e por fim um dissertou sobre um paradigma.
Dos mecanismos apresentados por Almeida [24], apenas lições aprendidas, processos e
técnicas não foram mencionados em nenhum dos estudos selecionados.
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Figura 4.10 Participação dos tipos de mecanismos nos estudos selecionados.

Tabela 4.5 Distribuição dos estudos selecionados quanto ao tipo de mecanismo.

Tipo de Mecanismo Estudos Nºde Estudos

Framework EPS01, EPS02, EPS04, EPS05, EPS06, EPS11, EPS12 7 (46,7%)

Guidelines EPS04, EPS10 2 (13,3%)

Template EPS07, EPS13 2 (13,3%)

Checklist EPS03, EPS04 2 (13,3%)

Método EPS09 1 (6,7%)

Paradigma EPS08 1 (6,7%)

Processo 0 (0%)

Técnica 0 (0%)

Lições aprendidas 0 (0%)

A seguir, são descritos brevemente os tipos de mecanismo. Os estudos primários
relacionados são listados de acordo com o tipo, bem como os trechos de cada estudo
como evidência da relação.

Framework: Conjunto estruturado de conceitos ou soluções comuns a uma determi-
nada área, cuja finalidade principal é obter reuso e amenizar parte do esforço de desen-
volvimento de novas soluções [24]. A seguir, são mostrados os trechos coletados dos
sete estudos primários, como forma de evidência para classificá-los como “framework”.
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EPS01: “In an attempt to support research on PP, we propose an initial

research framework that categorises what we consider to be important in-

dependent, dependent and context variables of empirical studies.”

EPS02: “This paper discusses the experience of the authors, based upon

a collection of experiments, in terms of a framework for organizing sets of

related studies. With such a framework, experiments can be viewed as part

of common families of studies, rather than being isolated events. Common

families of studies can contribute to important and relevant hypotheses that

may not be suggested by individual experiments. A framework also facilita-

tes building knowledge in an incremental manner through the replication of

experiments within families of studies.”

EPS04: “We further suggest a list of criteria to characterize the curren-

tly available reverse engineering tools, and we propose the adoption of a

general framework for tool evaluation and for the design of empirical stu-

dies. ... Based on the lack of a systematic organization and characterization

of the studies available in the literature (see previous section), we propose
the adoption of a framework, defined along the lines of similar frameworks

investigated in the broader area of software engineering by other authors

(Basili et al.1999; Wohlin et al. 2000; Sjoberg et al.2005). The framework

can be used both to design and to classify empirical studies in reverse engi-

neering. It consists of six main dimensions: 1. Type of the study, 2. Object

of the study, 3. Purpose, 4. Focus, 5. Population, 6. Context.”

EPS05: “In summary, when analysing the results cell by cell, the results (in

each cell) point in the same direction. This is not evidence that the classifica-

tion can be used, since there are few experiments in each cell. However, this

indicates, together with the Kappa analysis, that the framework and that
the factors are important for experiment classification when analysing the

results. Further, when we only consider one dimension of the classification,

we cannot observe the same agreement among the experiments. Anyhow,

the clas-sification scheme will (if used) enforce a more coherent re-porting

of controlled experiments, which in the long run will improve the possibility

to compare different experiments.”

EPS06: “The situational factors that affect the software development pro-

cess: Towards a comprehensive reference framework” ... “To address this
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deficiency, we have consolidated a substantial body of related research into

an initial reference framework of the situational factors affecting the soft-

ware development process.”

EPS11: “The Extreme Programming Evaluation Framework (XP-EF) pro-

vides a benchmark measurement framework for researchers and practitio-

ners to assess concretely the extent to which an organization has adopted

XP practices and the result of this adoption.”

EPS12: “In this report, the process evaluation framework for the Rational

Unified Process is introduced.”

Guidelines: Visam melhorar ou orientar a execução de uma determinada rotina e são
normalmente dispostos em um documento. Guidelines podem ser construídos com base
em dicas, conselhos, melhores práticas ou lições aprendidas de uma determinada área e
podem ser intercambiados de uma área de estudo para outra quando isto for adequado
[24]. A seguir, são mostrados os trechos coletados dos dois estudos primários, como
forma de evidência para classificá-los como “guidelines”.

EPS04: “The main contribution of this paper is a thorough discussion of

the state of the art in reverse engineering research, followed by our proposal

for future directions and guidelines for the discipline.”

EPS10: “Empirical software engineering research needs research guideli-

nes to improve the research and reporting processes. We propose a preli-
minary set of research guidelines aimed at stimulating discussion among

software researchers.”

Método: Conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança
e economia, permitem alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros - tra-
çando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista
[24]. O trecho utilizado como evidência para classificar o estudo como “método” é
apresentado a seguir.

EPS09: “Therefore, we would like a cost-effective and unobtrusive method
of collecting feedback from subjects during an experiment to augment other

sources of data.”

Paradigma: Modelo que determina como se atua sobre uma determinada realidade
e um conjunto de regras que estabelece fronteiras, ou seja, o domínio dessa realidade e
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como resolver problemas dentro dela. Pode ser visto como um padrão de como resol-
ver problemas em uma determinada área [24]. De acordo com Kuhn [50], mudanças
nos paradigmas ou paradigms shifts são sucessivas transições de um paradigma para
outro. O trecho utilizado como evidência para classificar o estudo como “paradigma” é
apresentado a seguir.

EPS08: “Omnibus context refers to a broad perspective, drawing attention

to who, what, when, where” ... “Consequently, we need to shift focus away
from a checklist-based approach to context in favor of a more dynamic
view of software practice. Instead of viewing context as a set of discrete

variables that statically surround parts of practice, we argue that context

and practice stand in a mutually reflexive relationship to each other, with

software practice, and the interpretive work it generates, shaping context as

much as context shapes the practice.”

Template: São modelos que ajudam a construção de algo através de uma estrutura
(sem conteúdo) pré-construída [24]. Os trechos utilizados como evidência para classifi-
car os dois estudos como “template” são apresentados a seguir.

EPS07: “The current work proposes a specific template to collect context
information from SE papers and an interactive approach to compare con-

text information about these studies.” ... “For this we defined a specific
template to collect context information from the papers.”

EPS13: “The purpose of a goal definition template is to ensure that impor-

tant aspects of an experiment are defined before the planning and execution

take place. By defining the goal of the experiment according to this tem-

plate, the foundation is properly laid. The goal template is: Analyze <object

of the study>for the purpose of <purpose>with respect to their <quality fo-

cus>from the point of view of the <perspective>in the context of <context>”

Checklist: É um tipo de informação de suporte para reduzir falhas compensando
os limites potenciais da memória e atenção humana. Tal mecanismo ajuda a garantir a
consistência e completude na realização de uma tarefa. Um exemplo básico é uma to-

do list [1]. Os trechos utilizados como evidência para classificar os dois estudos como
“checklist” são apresentados a seguir.

EPS03: “This paper structures the context for empirical industrial studies

and provides a checklist.” ... “To aid researchers in describing the context
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in a way to allow better aggregation of evidence, this paper makes the fol-

lowing novel contributions: (1) Provide a checklist to describe the context
in industrial studies;”

EPS04: “This section gives a short overview of them, with the aim of provi-
ding an initial checklist, which could be used by researchers to identify the

most important co-factors in their studies.”

4.2.2 Q2: Quais elementos são apresentados pelos mecanismos?

O objetivo dessa pergunta é mapear os elementos que compõem os mecanismos apre-
sentados pelos estudos selecionados. Com esse resultado, verificar as semelhanças entre
esses mecanismos visando um futuro modelo genérico de referência, bem como conso-
lidar tais elementos para facilitar o processo de seleção de informação contextual por
parte de pesquisadores que desejarem caracterizar o contexto de um estudo empírico na
engenharia de software.

Através dos estudos selecionados, é possível observar que os mecanismos que bus-
cam guiar a caracterização de contexto através da perspectiva discreta costumam agrupar
as variáveis contextuais por meio de categorias, uma vez que 11 dos 12 mecanismos dis-
cretos as citam como: “facets” (EPS03), “areas” (EPS04), “factor” (EPS05), “classi-

fications” (EPS06), “elements” (EPS10), “categories” (EPS11, EPS12), “dimensions”

(EPS03), e outros apenas dão nomes às categorias (EPS01, EPS07, EPS09) sem men-
cionar explicitamente o que está categorizando. A tabela 4.6 exibe um resumo dos ele-
mentos consolidados que compõem os mecanismos de abordagem discreta classificados
em categorias, que por sua vez também foram consolidadas e classificadas de acordo
com os três tipos de categorias de elementos contextuais apresentadas por Dybå et al.

[27], sendo elas: técnica, social e ambiental. Vale salientar que apenas os elementos que
foram citados em mais de três estudos estão presentes nessa tabela. A lista completa
com os 131 elementos e a classificacão das fontes quanto ao nível de riqueza de detalhes
das descrições dos elementos está presente na Tabela B.4. Detalhes sobre o processo de
consolidação dos elementos e categorias presentes na Tabela B.4 podem ser vistos na
Seção 3.3.4 do Capítulo 3.

O único dentre os estudos selecionados que utiliza a visão omnibus é o EPS08 que
apresenta os seguintes cinco elementos: who, what, when, where, e why.

A seguir, foram listados os estudos primários selecionados bem como os trechos de
cada estudo como evidência dos elementos que compõem os mecanismos apresentados.
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Tabela 4.6 Lista resumida dos elementos que compõemos mecanismos discretos.

Tipo Categoria Elemento

Técnica
Aplicação

Industry
Size
Software Classification
Software Development Tools

Processo Software Development Process
Requisitos Use Case Change

Social Pessoas Experience
Knowledge

EPS01: “we present the context variables of our framework according to

subject, task and environment.” ... “Subject Variables ... Education and

experience ... Personality ... Roles ... Communication ... Switching part-

ners.” ... “Task Variables ... Type of development activity ... Type of task”

... “Environmental Variables ... Software development process ... Software

development tools ... Workspace facilities”

EPS02: “Identifying important attributes of the context model is one of

the largest challenges of empirical software engineering research; in this

section, we present just a few examples of context factors and their effects on

the manner in which experimental hypotheses can be explored.” ... “Subject
Experience” ... “Experimental Context”

EPS03: A evidência desse estudo constitui-se da figura 4.11, bem como do
trecho que segue: “The checklist is structured in six different context facets,
namely product, processes, practices and techniques, people, organization,
and market ... In the center of the context facets the object of the study is

shown. The object of the study interacts with the context. For example, when

having an agile process as the object of study, the process is used to deve-

lop a product, is executed by people, interacts with other processes, and

is supported by practices, tools and techniques. Furthermore, the object

of study is embedded in an organization (as is the case for all other con-

text facets). The organization is operating within a market.” ... “Product:
The product is the software system developed with the help of the object of

study.” ... “Processes: The process describes the workflow of the develop-

ment.” ... “Practices, Tools, Techniques: Practices, tools, and techniques

describe systematic approaches that are used in the organization, and are
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interacting with the object of study.” ... “People: The human factor is very

important when studying software development, as it has a major impact on

the success of software development. Thus, the factor has to be covered in

the context.” ... “Organization: The organization describes the company

structure in which the other context facts and the solution are embedded in.”

... “Market: The market represents the customers and competitors.”

Figura 4.11 Elementos que compõem o mecanismo apresentado no EPS03 - Extraído de [62]

EPS04: “Ontology of software maintenance ... The ontology addresses

factors grouped into four areas: Maintained product, Maintenance acti-
vities, Maintenance organization processes, Staff”, “Ontology of program

comprehension strategies ... Maintainer characteristics, Program charac-
teristics, Task characteristics”

EPS05: “In this article, a scheme for describing the participants of control-

led experiments is proposed and evaluated. It consists of two main factors,

the incentives for participants in the experiment and the experience of the

participants.” .. “The following classes of incentives are proposed: I1: Iso-

lated artifact, I2: Artificial project, I3: Project with short-term commitment,

I4: Project with long-term commitment” ... “We propose the following clas-
ses of experience of subjects: E1: Undergraduate student with less than 3

months recent industrial experience. E2: Graduate student with less than

3 months recent industrial experience. E3: ademic with less than 3 months
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recent industrial experience. E4: Any person with recent industrial expe-

rience, between 3 months and 2 years. E5: Any person with industrial

experience for more than 2 years”

EPS06: A evidência desse estudo constitui-se da figura 4.12, bem como
do trecho que segue: “The resulting reference framework of situational fac-

tors consists of eight classifications and 44 factors that inform the software

process.”

Figura 4.12 Elementos que compõem o mecanismo apresentado no EPS06 - Extraído de [17]

EPS07: A evidência desse estudo constitui-se da figura 4.13, bem como
do trecho que segue: “However, the task of comparing contexts is a com-

plex one. The set of potential context variables is quite large, including

issues such as team size; team experience; lifecycle model; product size

and complexity; automated support; organizational culture; application do-
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main; among several others.” ... “Before applying any automated approach

one has to organize and weight the attributes of concern for the analysis of

experimental contexts.” ... “... we organize the attribute as follows: Sys-

tematic: characteristics of the study that may have influence on the results

and may be controlled by experimenters. They can be related to: a. Theory -

concerns the theory used to design the experiment. We suggest the following

attributes: type of study, topic and goals. b. Experimental Condition - dif-

ferences that can come from instrumentation of environment conditions. c.

Human - differences on the results can come from the different skills of the

experimenters while running the experiment, or of the person who is repor-

ting the results. 2) Opportunistic: characteristics of the study that may have

influence on the results but were not controlled by experimenters or not re-

ported on the papers.

Figura 4.13 Elementos que compõem o mecanismo apresentado no EPS07 - Extraído de [21]

EPS08: “Omnibus context refers to a broad perspective, drawing attention

to who, what, when, where, and why” ... “’Who’ refers to the occupatio-

nal and demographic context, and concerns both the direct research partici-

pants and those who surround them.” ... “’What’ constitutes the substantive

content of the research, the factors (variables, constructs, concepts) or tre-

atments that logically should be considered as part of the explanation of the

phenomena of interest.” ... “’When’ refers to the time at which the research

was conducted or research events occurred. For example, it includes when

the data was collected and reflects the role of temporal factors in the rese-
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arch.” ... “’Where’ a research study is conducted can have a noticeable

impact on its results. It refers to the various locations in which software de-

velopment happens.” ... “’Why’ refers to the rationale for the conduct of the

research or the collection of research data. Why data is collected can have

a compelling contextual impact on organizational behavior and associated

research.”

EPS09: “Experimental context is concerned with the envelope within which

an experiment is conducted, including: unscheduled events that occur du-

ring an experiment, the information given to the subjects and their back-

ground, the computational support provided and the physical environment.”

... “Experimental Context ... Breaks and Disruptions ... Background
Knowledge ... Experimental Material ... Supporting Tools ... Physical En-
vironment” ... “Subjects Perceptions ... Stress ... External Disturbance
... General Reflections” ... “Experimental Conduct ... Task-Performing
Actions ... Planning and Strategy ... Comprehension”

EPS10: “Experimental context has three elements: 1. Background in-
formation about the industrial circumstances in which an empirical study

takes place or in which a new software engineering technique is developed.

2. Discussion of the research hypotheses and how they were derived. 3.

Information about related research”

EPS11: “He organizes key factors tobe accounted for in every assessment

into six categories: software classification, sociological, project-specific,
ergonomic, technological, and international. The XP-EF framework tem-

plates are correspondingly organized into these six categories, though we
modify the last factor (international) to geographical. We also include de-

velopmental factors that use a risk-driven approach for determining whether

a project would be most successful using an agile or plan-driven approach.”

EPS12: “He organizes key factors to be accounted for in every assessment

into six categories: software classification, sociological, project-specific,
ergonomic, technological, and international. The RP-EF templates are

correspondingly organized into these six categories, though we modify the
last factor (international) to geographical. We also include developmental

factors that use a risk-driven approach for determining whether a project

would bemost successful using an agile or plan-driven approach”
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EPS13: “The context briefly defines which personnel is involved in the expe-

riment (subjects) and which artifacts (objetcs) are used in the experiment.”,

“... the context of the experiment can be characterized according to four di-
mensions: Off-line vs. on-line ... Student vs. professional ... Toy vs. real
problems ... Specific vs. general”

4.2.3 Q3: Quais tipos de contexto são cobertos pelos mecanismos?

O objetivo dessa pergunta é mapear as possíveis formas de pensar sobre contexto de
estudos empíricos em engenharia de software. Para tanto, se utilizou a classificação de
tipos de contexto apresentada por Dybå et al. [27], que define dois tipos de contexto:
discreto e omnibus.

O gráfico da Figura 4.14 ilustra a participação de cada tipo de contexto nos estudos
selecionados e a Tabela 4.7 resume a distribuição desses estudos de acordo com esses
tipos. Portanto, dos 13 estudos selecionados, 12 apresentaram uma perspectiva discreta
e apenas um apresentou contexto através da perspectiva omnibus.

A seguir, descreveu-se brevemente cada tipo de contexto e os estudos primários re-
lacionados foram listados de acordo com o tipo, bem como os trechos de cada estudo
como evidência da relação.

Discreto: De acordo com Dybå et al. [27], contexto discreto foca em variáveis
situacionais específicas que diretamente influenciam o comportamento ou moderam o
relacionamento entre as variáveis. Um contexto discreto costuma ser dividido em di-
mensões que agrupam muitas variáveis situacionais. Algumas das principais dimensões
do contexto discreto de uma pesquisa em engenharia de software são: a dimensão social,
técnica e ambiental. A seguir, os trechos utilizados como evidência de que doze dos
estudos selecionados apresentam mecanismos do tipo contexto “discreto”.

EPS01: “The framework attempts to identify and categorise important in-

dependent, dependent and context variables for empirical studies on PP.”

EPS02: “Identifying important attributes of the context model is one of

the largest challenges of empirical software engineering research; in this

section, we present just a few examples of context factors and their effects

on the manner in which experimental hypotheses can be explored. ... In

linking goal templates to hypotheses, the process model (object of study)

can be thought of as the independent variable, the effect on product (focus)
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Figura 4.14 Participação dos tipos de contexto nos estudos selecionados.

Tabela 4.7 Distribuição dos estudos selecionados quanto ao tipo de contexto.

Tipo de Contexto Estudos Nºde Estudos

Discreto EPS01, EPS02, EPS03, EPS04, EPS05, EPS06,
EPS07, EPS09, EPS10, EPS11, EPS12, EPS13 12 (92,3%)

Omnibus EPS08 1 (7,7%)
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as the dependent variable, and the context variables as the variables that

exist in the environment of the experiment.”

EPS03: “Each context facet comprises a set of context elements describing

the facet. ... In the center of the context facets the object of the study is

shown. The object of the study interacts with the context. For example,

when having an agile process as the object of study, the process is used to

develop a product, is executed by people, interacts with other processes, and

is supported by practices, tools and techniques.”

EPS04: “In order to establish the external validity of the study and the

applicability of the tested method or tool, it is essential to extensively docu-

ment the context of the study. In the literature, only a few works consider the

main factors influencing maintenance and comprehension activities. This

section gives a short overview of them, with the aim of providing an initial

checklist, which could be used by researchers to identify the most important

co-factors in their studies. ... Ontology of software maintenance ... On-

tology of program comprehension strategies ... A researcher may borrow

categories and terms from these two ontologies when describing the con-

text of his or her study”

EPS05: “There is a need to identify factors that affect the result of em-
pirical studies in software engineering research. It is still the case that

seemingly identical replications of controlled experiments result in different

conclusions due to the fact that all factors describing the experiment con-
text are not clearly defined and hence controlled.”

EPS06: “An optimal software development process is regarded as being

dependent on the situational characteristics of individual software develop-

ment settings. Such characteristics include the nature of the application(s)

under development, team size, requirements volatility and personnel expe-

rience. However, no comprehensive reference framework of the situational
factors affecting the software development process is presently available.”

EPS07: “However, the task of comparing contexts is a complex one. The set

of potential context variables is quite large, including issues such as team

size; team experience; lifecycle model; product size and complexity; auto-

mated support; organizational culture; application domain; among several

others.”
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EPS09: “Experimental context is concerned with the envelope within which

an experiment is conducted, including: unscheduled events that occur du-

ring an experiment, the information given to the subjects and their back-
ground, the computational support provided and the physical environment.
There are a variety of feedbacks that could give us information about the
experimental context. We have identified the following sub-categories.”

EPS10: “It is important not only to identify appropriate contextual varia-
bles but also to measure them consistently.”

EPS11: “Drawing general conclusions from empirical studies in software

engineering is difficult because the results of any process largely depend

upon the specifics of the study and relevant context factors. ... Under the

guidelines of the GQM, we consider our goal for the defining the context
factors”

EPS12: “As in XP-EF, RP-EF has a three-part structure: RUP Context
Factors (RP-cf), RUP Adherence Metrics (RP-am), and RUP Outcome Me-

asures (RP-om). Context factors show the differences and similarities from

a team to another; adherence metrics show how rigorously the development

follows a particular software method; and outcome measures report how

successful the project is. ... Drawing general conclusions from empirical

studies in software engineering is difficult because the results of any process

largely depend upon the specifics of the study and relevant context factors....

Under the guidelines of the GQM, we consider our goal for the defining the

context factors”

EPS13: “Subject can be characterized by experience, team size, worksload,

etc. Objects can be characterized by size, complexity, priority, application

domain, etc. ... Hence, the context of the experiment can be characterized

according to four dimensions”

Omnibus: De acordo com Dybå et al. [27], contexto omnibus refere-se a uma pers-
pectiva abrangente, atenta a quem, o quê, quando, onde e por quê, enquanto contextos
discretos referem-se a variáveis contextuais específicas. Portanto, o contexto pode ser
considerado como uma lente (omnibus) ou como variáveis (discreto). A seguir, o trecho
utilizado como evidência de que um estudo selecionado apresenta um mecanismo do
tipo contexto “omnibus”.
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EPS08: “However, as most empirical SE research to date has studied dis-

crete contexts, focusing on context as a set of variables, this paper empha-
sizes omnibus contexts, applying a context “lens.””

4.2.4 Q4: Quais métodos empíricos são cobertos pelos mecanismos?

O objetivo dessa pergunta é mapear quais método do corpo de conhecimento da enge-
nharia de software empírica possuem mecanismos específicos para guiar caracterização
de contexto. Para definir os tipos de método foi utilizada a classificação descrita por Eas-
terbrook et al. [28], que apresenta os seguintes tipos de métodos empíricos: experimento
controlado, estudo de caso, survey, etnografia e pesquisa-ação.

O gráfico da Figura 4.15 ilustra a participação de cada método empírico nos meca-
nismo dos estudos selecionados e a Tabela 4.8 resume a distribuição desses estudos de
acordo com esses métodos. Portanto, dos 13 estudos selecionados, 10 apresentam meca-
nismos para caracterizar contexto de experimentos controlados, seis de estudo de caso,
um de etnografia, um de pesquisa ação e nenhum de survey. A soma da quantidade ex-
cede o total de estudos, dado que um estudo pode apresentar mecanismos para mais de
um método de pesquisa.

Figura 4.15 Participação dos métodos empíricos nos estudos selecionados.
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Tabela 4.8 Distribuição dos estudos selecionados quanto ao método empírico.

Tipo de Método Estudos Nºde Estudos

Experimento controlado
EPS01, EPS02, EPS04, EPS05, EPS07, EPS09,
EPS10, EPS11, EPS12, EPS13

10 (55,6%)

Estudo de caso EPS01, EPS03, EPS08, EPS10, EPS11, EPS12 6 (33,3%)

Etnografia EPS08 1 (5,6%)

Pesquisa-ação EPS08 1(5,6%)

Survey 0 (0%)

A seguir, se descreveu brevemente cada método empírico e os estudos primários
relacionados foram listados de acordo com o tipo, bem como os trechos de cada estudo
como evidência da relação.

Experimento Controlado: É uma investigação de uma hipótese testável através da
manipulação de variáveis independentes para medir seus efeitos sobre variáveis depen-
dentes. Experimentos controlados nos permite determinar precisamente como variáveis
estão relacionadas especialmente quando existe uma relação de causa-e-efeito [28]. A
seguir, os trechos utilizados como evidência de que 10 dos estudos selecionados apre-
sentam mecanismos para guiar caracterização de contexto de estudos empíricos baseado
no método de “experimento controlado”.

EPS01: “... the context variables of case studies should be described in

detail. Furthermore, controlled experiments on PP should be designed to

control for or limit the number of context variables.”

EPS02: “Throughout this paper, we illustrate our framework and share our

experiences with regard to a particular set of experiments on software rea-

ding techniques.” ... “With such a framework, experiments can be viewed
as part of common families of studies, rather than being isolated events.” ...

“A framework also facilitates building knowledge in an incremental manner

through the replication of experiments within families of studies.”

EPS04: “The contribution of this paper to the state of the art is a roadmap

for the future research in the field, which includes: clarifying the scope

of investigation, defining a reference taxonomy, and adopting a common
framework for the execution of the experiments.”

EPS05: “In this article, a scheme for describing the participants of con-
trolled experiments is proposed and evaluated.”
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EPS07: “Our methodology has the goal of building a set of conclusions

about contexts of experimental papers when analyzed together to get in-

sights about software development practices contained in multiple studies,

which need not have been designed specifically to produce related data.”

EPS09: “We formulated a set of qualitative questions that might be answe-

red by collecting feedback during software engineering experiments. We

then developed a tool to collect such feedback from experimental subjects.

This feedback-collection tool was used in four different experiments and we

evaluated the usefulness of the feedback obtained in the context of each
experiment.”

EPS10: “Industrial context information is important in two types of empiri-

cal software engineering studies: observational studies (i.e., in situ studies

of industrial practice) and formal experiments evaluating techniques deve-

loped in industry (e.g., inspections or design patterns).”

EPS11: “Therefore, recording an experiment’s context factors is essential

for comparison purposes and for fully understanding the similarities and

differences between the case study and one’s own environment.”

EPS12: “Therefore, recording an experiment’s context factors is essential

for comparison purposes and for fully understanding the similarities and

differences between the case study and one’s own environment.”

EPS13: “The context is the “environment” in which the experiment is run.”

Estudo de Caso: É uma investigação empírica de um fenômeno do momento pre-
sente dentro de um contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenô-
meno e o contexto não são claramente evidentes [85]. A seguir, os trechos utilizados
como evidência de que seis dos estudos selecionados apresentam mecanismos para guiar
a caracterização de contexto de estudos empíricos baseado no método de “estudo de
caso”.

EPS01: “... the context variables of case studies should be described in

detail. Furthermore, controlled experiments on PP should be designed to

control for or limit the number of context variables.”

EPS03: “Thus, the checklist presented here can serve as a complement to

the checklists for case study research”
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EPS08: “Contextualization requires immersion and a focus on relevant phe-

nomena, which means that SE researchers need to invest considerable time

within the practice they wish to understand. Action research and case stu-
dies applying qualitative and ethnographic methods are examples of appro-

aches that will aid this immersion.”

EPS10: “Industrial context information is important in two types of empiri-

cal software engineering studies: observational studies (i.e., in situ studies

of industrial practice) and formal experiments evaluating techniques deve-

loped in industry (e.g., inspections or design patterns).” ... “The term case
study is used in parallel with terms like field study and observational study,

each focusing on a particular aspect of the research methodology.”

EPS11: “Through a series of case studies that utilize the structure of the

XP-EF, the community can build an experience factory of empirical findings

on XP; the results of these case studies can be integrated and combined.”

EPS12: “In this paper, we propose an evaluation framework for the Ra-

tional Unified Process for the purpose of assessing whether transitions to

RUP from another software development methodology is beneficial for the

team, and to provide a benchmark for comparing case studies of teams using

RUP.”

Etnografia: Forma de pesquisa que foca no entendimento sociológico através da
observação em campo. O objetivo desse tipo de pesquisa é estudar uma comunidade
de pessoas para entender como os membros dessa comunidade entendem suas próprias
interações sociais [28]. A seguir, o trecho utilizado como evidência de que um dos
estudos selecionados apresenta um mecanismo para guiar a caracterização de contexto
de estudos empíricos baseado no método de “etnografia”.

EPS08: “Contextualization requires immersion and a focus on relevant phe-

nomena, which means that SE researchers need to invest considerable time

within the practice they wish to understand. Action research and case stu-

dies applying qualitative and ethnographic methods are examples of appro-

aches that will aid this immersion.”

Pesquisa-Ação: Pesquisadores que utilizam o método de pesquisa ação buscam re-
solver problemas do mundo real enquanto, simultaneamente, estudam a expriência de
resolver o problema em si [28]. A seguir, o trecho utilizado como evidência de que
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um dos estudos selecionados apresenta um mecanismo para guiar a caracterização de
contexto de estudos empíricos baseado no método de “pesquisa ação”.

EPS08: “Contextualization requires immersion and a focus on relevant phe-

nomena, which means that SE researchers need to invest considerable time

within the practice they wish to understand. Action research and case stu-

dies applying qualitative and ethnographic methods are examples of appro-

aches that will aid this immersion.”

4.2.5 Q5: Quais tópicos da engenharia de software são cobertos pe-
los mecanismos?

O objetivo dessa pergunta é mapear quais tópicos da engenharia de software possui me-
canismos específicos para guiar a caracterização de contexto dos estudos empíricos. Para
definir os tópicos da engenharia de software foi utilizada a abordagem adotada por da
Silva et al. [22], que toma como base os capítulos de Abran et al. [2], que são: requisitos
de software, projeto de software, construção de software, teste de software, manutenção
de software, gerência de configuração de software, gerenciamento de software, processo
de software, ferramentas e métodos de engenharia de software e qualidade de software.

Somente quatro dos dez tópicos de engenharia de software foram contemplados com
algum mecanismo específico para guiar a caracterização de contexto de uma pesquisa
empírica. O gráfico da Figura 4.16 ilustra a participação de cada tópico nos estudos
selecionados e a Tabela 4.9 resume a distribuição desses estudos de acordo com esses
tópicos. Portanto, dos 13 estudos selecionados, dois apresentam mecanismos específi-
cos para guiar a caracterização de contexto de pesquisas empíricas sobre construção de
software, um sobre manutenção de software, um sobre gerenciamento de software e dois
sobre processo de software.

A seguir, se descreveu brevemente cada tópico da engenharia de software e os estu-
dos primários relacionados foram listados de acordo com o tópico, bem como os trechos
de cada estudo como evidência da relação.

Construção de Software: O termo construção de software refere-se a criação de-
talhada de software significativo através da combinação de codificação, testes unitários,
testes de integração e depuração [2]. A seguir, os trechos utilizados como evidência de
que dois dos estudos selecionados apresentaram mecanismos para guiar a caracterização
de contexto de estudos empíricos relacionados ao tópico de “construção de software”.
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Figura 4.16 Participação dos tópicos da engenharia de software nos estudos selecionados.

Tabela 4.9 Distribuição dos estudos selecionados quanto ao tópico de engenharia de software.

Tópico Estudos Nºde Estudos
Construção de software EPS01, EPS11 2 (33,3%)
Processo de software EPS06, EPS12 2 (33,3%)
Manutenção de software EPS04 1 (16,7%)
Gerenciamento de software EPS05 1 (16,7%)
Requisitos de software 0 (0%)
Projeto de software 0 (0%)
Teste de software 0 (0%)
Gerência de configuração de software 0 (0%)
Ferramentas e métodos de engenharia de software 0 (0%)
Qualidade de software 0 (0%)
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EPS01: “In XP, PP involves not just coding, but also other phases ofthe

software development process such as design and testing.”

EPS11: “The Extreme Programming Evaluation Framework (XP-EF) provi-

des a benchmark measurement framework for researchers and practitioners

to assess concretely the extent to which an organization has adopted XP
practices and the result of this adoption.”

Manutenção de Software: A fase de manutenção de software engloba a totalidade
das atividades requeridas ao suporte de um software. Tais atividades são executadas du-
rante o estágio que antecede a entrega, bem como após o estágio de entrega do software
[2]. A seguir, o trecho utilizado como evidência de que um dos estudos selecionados
apresenta mecanismos para guiar a caracterização de contexto de estudos empíricos re-
lacionados ao tópico de “manutenção de software”.

EPS04: “Keywords: Reverse engineering, Taxonomy, State of art, Empiri-

cal framework”, “The object of the empirical studies in which we are inte-

rested is reverse engineering.”

Gerenciamento de Software: A atividade de gerenciar um projeto de software pode
ser definida como a aplicação do gerenciamento de atividades de planejamento, coorde-
nação, medição, monitoramento, controle e apresentação de relatórios para garantir que
o desenvolvimento e manutenção do software sejam sistemáticos, discipinados e quan-
tificados [2]. A seguir, o trecho utilizado como evidência de que um dos estudos sele-
cionados apresenta um mecanismo para guiar a caracterização de contexto de estudos
empíricos relacionados ao tópico de “gerenciamento de software”.

EPS05: “General Terms: Experimentation, Management” ... “Keywords:

Experimentation, Subject experience, Subject motivation”

Processo de Software: A investigação dos processos de software em um meta-nível
diz respeito à definição, implementação, avaliação, medição, gerenciamento, mudança
e melhoria do ciclo de vida do processo em si [2]. A seguir, os trechos utilizados como
evidência de que dois dos estudos selecionados apresentaram mecanismos para guiar a
caracterização de contexto de estudos empíricos relacionados ao tópico de “processo de
software”.

EPS06: “An optimal software development process is regarded as being

dependent on the situational characteristics of individual software develop-

ment settings. Such characteristics include the nature of the application(s)
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under development, team size, requirements volatility and personnel expe-

rience. However, no comprehensive reference framework of the situational

factors affecting the software development process is presently available” ...

“To address this deficiency, we have consolidated a substantial body of re-

lated research into an initial reference framework of the situational factors

affecting the software development process.”

EPS12: “In this report, the process evaluation framework for the Rational
Unified Process is introduced.”

4.3 Discussão dos Resultados

No decorrer desta pesquisa, ficou claro que há muitas alegações sobre a necessidade de
caracterizar mais e melhor o contexto de estudos empíricos na engenharia de software
[39, 62, 74, 27]. Porém, os resultados deste mapeamento sistemático mostram que há
poucos mecanismos que guiem ou definam como deve-se pensar e reportar contexto,
dado que há muitas lacunas no que tange tipos de contexto, métodos empíricos e tópicos
da engenharia de software. Esse fato em si constitui evidência de que a ausência de
mecanismos que explorem os aspectos indicados pode gerar dificuldade para os pesqui-
sadores que tentam lidar com o contexto dos estudos empíricos. Apesar da quantidade
reduzida de estudos selecionados, foi possível responder as perguntas desta pesquisa.

A primeira pergunta destina-se a descobrir quais os tipos de mecanismos existentes
para guiar a caracterização de contexto de estudos empíricos em engenharia de software.
Respondendo a essa pergunta através dos resultados deste mapeamento, foi possível ob-
servar que framework é o tipo de mecanismo mais utilizado uma vez que sete dos dez
estudos selecionados afirmam utilizar esse tipo de mecanismo. Esse resultado parece se
alinhar ao alto grau das abordagens discretas, uma vez que os frameworks, em sua mai-
oria, simplesmente apresentaram conjuntos de variáveis contextuais, sem tecer muitos
comentários de como coletar, interpretar ou reportar tais variáveis. Por outro lado, os
guidelines, métodos e paradigmas mostraram-se mais dispostos a explanar esses aspec-
tos. Dois estudos primários que se destacaram pela riqueza de detalhes e informações
foram o EPS08, que expõe uma nova forma de pensar contexto, e o EPS09, que apre-
senta um método detalhado para coletar, categorizar e utilizar informações contextuais
obtidas a partir do feedback dos participantes de experimentos controlados.

A segunda questão desta pesquisa visa levantar os elementos que compõem os me-
canismos para guiar a caracterização de contexto de estudos empíricos a fim de verificar
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semelhanças entre eles e fomentar um possível futuro modelo genérico de referência.
Dessa forma, com os resultados deste mapeamento é possível observar que os aspectos
sociais que envolvem um estudo empírico são muito valorizados, alinhando-se com a
noção de que a engenharia de software não se trata apenas de tecnologia, mas também
de pessoas [76, 71]. Uma categorização de alto nível para os elementos pode ser encon-
trada em EPS08 e outra bastante detalhada, rica em fatores e contendo até dois níveis
hierárquicos pode ser encontrada em EPS06.

A terceira pergunta desta pesquisa dedica-se a mapear as possíveis formas de pensar
contexto de estudos empíricos em engenharia de software. Com os resultados deste ma-
peamento é possível observar que a abordagem de contexto discreta domina os estudos
primários, dado que 12 dos 13 estudos selecionados a utilizam. Tal resultado pode estar
relacionado ao elevado grau de adoção de experimentos controlados como principal mé-
todo empírico na engenharia de software [34, 60], trazendo consigo a posição positivista
e a compreensão do mundo e seus fenômenos através de um olhar reducionista [55, 28].

Uma evidência da situação relatada no parágrafo anterior pode ser observada por
meio dos resultados referentes à quarta pergunta, que apresenta uma maioria de mecanis-
mos para guiar a caracterização de contexto de experimentos controlados, em detrimento
de outros tipos de métodos. Visões mais amplas como as apresentadas por Dybå et al.

[27] e seus contextos omnibus ainda são incipientes, porém apontam para uma possível
tendência à adoção de métodos mais exploratórios, qualitativos e baseados nas ciências
sociais [65, 73]. Dentre os estudos selecionados é possível apontar o EPS06 como uma
boa referência para contexto discreto pela grande quantidade de variáveis contextuais
apresentadas. Já o estudo EPS03, se destaca por enunciar variáveis contextuais de es-
tudos empíricos na indústria, além de fazer uma avaliação do grau de cobertura dessas
variáveis.

Mediante os resultados referentes à quarta pergunta, é possível observar o foco em
experimentos controlados na engenharia de software, uma vez que 10 dos 13 estudos
selecionados focam nesse tipo de método. Tal resultado fortalece a evidência de que
a comunidade de engenharia de software empírica tem utilizado muito largamente o
método de experimentos controlados em detrimento dos demais métodos [60, 73]. Por
outro lado, é de surpreender o fato de que nenhum mecanismo para guiar a caracteri-
zação de contexto tenha contemplado o método de survey, uma vez que esse método é
comumente listado como um dos mais utilizados [73, 34].

Por meio da quinta e última pergunta, foi possível observar que apenas 4 dos 10
tópicos da engenharia de software foram cobertos pelos estudos selecionados. Esse re-

66



4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

sultado traz evidências de que existem poucos mecanismos para guiar a caracterização de
contexto de estudos empíricos em tópicos específicos da engenharia de software. Dessa
forma, os pesquisadores se baseiam em definições genéricas e deixam de expressar as
especificidades de cada tópico nos contextos dos estudos empíricos. Dentre os seis es-
tudos selecionados, três se destacam por apresentarem um rico conjunto de variáveis
contextuais, sendo eles: EPS11 focando em XP como prática de construção de software,
EPS06 abordando processos de software de forma ampla e EPS12 apoiando as práticas
do RUP.

Apesar da análise detalhada dos estudos selecionados estar fora do escopo de um ma-
peamento sistemático [6], através de uma análise informal é possível notar que a maior
parte dos 13 estudos selecionados carecem de robustez, pois normalmente dedicam ape-
nas pequenas seções sobre como caracterizar contexto de estudos empíricos. Apenas três
dos estudos primários (EPS03, EPS05 e EPS08) tem como objetivo principal apresentar
um mecanismo para guiar a caracterização de contexto.

Por fim, a Tabela 4.10 exibe um resumo dos estudos primários selecionados classi-
ficados de acordo com os tipos de mecanismo, tipos de contexto, métodos empíricos e
tópicos da engenharia de software que apresentam, além de uma breve descrição sobre
cada um dos estudos de forma a evidenciar suas principais contribuições no intuito de
auxiliar pesquisadores a selecionar os mecanismos mais adequados ao estudo empírico
que estejam realizando.
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Tabela 4.10: Breve descrição dos estudos primários selecionados.

Estudo Mecanismo Contexto Método Tópico Descrição

EPS01 Framework Discreto Experimento Controlado,
Estudo de Caso

Construção de
Software

Apresenta um framework que elenca um conjunto de variáveis úteis para pesquisas que de-
sejam investigar fenômenos relativos à adoção de programação em pares através do método
de experimentos controlados. As variáveis são categorizadas de acordo com o design tradi-
cional desse método, independentes, dependentes e contextuais. Além disso, o framework
apresenta uma descrição rica da cada uma das variáveis elencadas bem como aponta refe-
rências de estudos empíricos que já utilizaram as variáveis descritas, o que contribui para o
pesquisador compreender os efeitos de cada variável e aumentar a credibilidade científica
do framework.

EPS02 Framework Discreto Experimento Controlado

Apresenta uma discussão sobre a experiência e motivação dos participantes de experimen-
tos controlados na engenharia de software, exemplificando as implicações e influências
dessas duas variáveis em estudos empíricos reais. Dessa maneira auxilia o pesquisador
que deseja conduzir um experimento controlado e pretende caracterizar e compreender as
interações relativas à experiência e motivação.

EPS03 Checklist Discreto Estudo de Caso

Apresenta uma lista de variáveis agrupadas em categorias específicas para caracterizar o
contexto de estudos empíricos com foco em pesquisas feitas na indústria. As categorias que
agrupam variáveis relativas à organização e ao mercado são particularmente interessantes
pois são aspectos muitas vezes negligenciados em estudos puramente acadêmicos.

EPS04
Framework,
Guidelines,
Checklist

Discreto Experimento Controlado Manutenção de
Software

Apresenta um framework que tem por objetivo guiar pesquisas na área de engenharia re-
versa, listando conjuntos de variáveis contextuais que potencialmente exercem influências
em experimentos controlados que desejam estudar fenômenos relativos a esse tópico em
específico.

EPS05 Framework Discreto Experimento Controlado Gerenciamento
de Software

Apresenta uma classificação para contexto de estudos empíricos em engenharia de software
baseada na motivação e experiência dos participantes de experimentos controlados. A defi-
nição de um conjunto de classes de incentivos que impactam na motivação dos participantes
de um experimento, bem como discussões sobre cada uma das classes, contribui para o en-
tendimento de um pesquisador que deseje classificar e compreender aspectos motivacionais
que possam vir a impactar um estudo empírico.

EPS06 Framework Discreto Processo de Soft-
ware

Apresenta um longa e rica lista de variáveis que influenciam no processo de desenvolvi-
mento de software, se apoiando em métodos rigorosos de análise qualitativa para definir
tal lista de variáveis. Se por um lado não apresenta guias e discussões aprofundadas sobre
cada variável, por outro contribiu fortemente com um catálogo inicial sobre variáveis que
influenciam fenômenos relativos ao processo de desenvolvimento de software.
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Tabela 4.10: Breve descrição dos estudos primários selecionados.

Estudo Mecanismo Contexto Método Tópico Descrição

EPS07 Template Discreto Experimento Controlado
Apresenta um template para coletar informações contextuais de experimentos controlados
na engenharia de software de maneira a comparar o contexto de estudos distintos.

EPS08 Paradigma Omnibus
Estudo de Caso, Etnogra-
fia, Pesquisa-ação

Apresenta uma abordagem para pensar e caracterizar contexto de estudos empíricos que
utilizam métodos qualitativos, tais como: estudo de caso, etnografia e pesquisa-ação. Subs-
titui a noção de variáveis por cinco perguntas que incentivam a caracterização de contexto
por meio de técnicas jornalísticas, apresentando uma discussão rica sobre os problemas
inerentes à abordagem tradicional de caracterização de contexto por meio de variáveis dis-
cretas.

EPS09 Método Discreto Experimento Controlado

Apresenta uma abordagem para coletar informações contextuais sobre eventos que possam
acontecer durante a execução de experimentos controlados e gerar inpacto nos resultados
dos mesmos. Contribui com a discussão sobre variáveis comumente negligenciadas em
experimentos controlados, tais como: interrupções nas atividades durante a execução do
experimento, nível de estresse e vários outras informações relativas à percepção do partici-
pante em relação ao próprio experimento.

EPS10 Guidelines Discreto Experimento Controlado,
Estudo de Caso

Apresenta uma discussão sobre o contexto de estudos empíricos que utilizam métodos qua-
litativos e quantitativos, se focando mais em guiar através de exemplos o processo de ca-
racterização de contexto de um estudo empírico do que em elencar variáveis propriamente
ditas.

EPS11 Framework Discreto Experimento Controlado,
Estudo de Caso

Construção de
Software

Apresenta um framework que engloba um vasto conjunto de variáveis contextuais catego-
rizadas e descritas detalhadamente com o intuito de auxiliar no processo de caracterização
e avaliação de estudos empíricos focados em Extreme Programming (XP). Boa parte das
definições de variáveis não apenas apresentam ricas descrições como ainda exibem escalas
de medição.

EPS12 Framework Discreto Experimento Controlado,
Estudo de Caso

Processo de Soft-
ware

Apresenta o mesmo framework do EPS11 adaptado para a caracterização e avaliação de
estudos empíricos com foco em Rational Unified Process (RUP).

EPS13 Template Discreto Experimento Controlado
Apresenta uma breve discussão sobre a importância de caracterizar algumas variáveis con-
textuais em experimentos controlados, bem como o impacto das mesmas.
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5
Considerações Finais

Neste capítulo são apresentadas as limitações e ameaças à validade deste estudo, bem
como as indicações de possíveis trabalhos futuros e por fim as conclusões que emergiram
desta pesquisa.

5.1 Ameaças à Validade

Essa seção tem por objetivo apresentar algumas possíveis limitações e ameaças a vali-
dade desse estudo, e em seguida, evidenciar as ações que foram tomadas para mitigar
tais ameaças.

De acordo com Sjøberg et al. [75], as principais ameaças à validade de um estudo
dessa natureza são: (1) viéses de seleção de publicações, (2) inacurácia na extração dos
dados e (3) erros de classicação. Já Kitchenham [43] apresenta as seguintes possíveis
ameaças: (4) se basear em apenas um engenho de busca, (5) selecionar apenas estudos
num período de tempo específico e (6) conduzir o processo de inclusão e exclusão por
meio de apenas uma pessoa. Por fim, Barreiros [9] afirma que (7) a estratégia de busca
automatizada pode deixar de contemplar estudos recentes que ainda não foram indexa-
dos.

Para mitigar as ameaças descritas no parágrafo anterior tomou-se as seguintes medi-
das: (1) considerou-se duas das principais conferências, bem como dois dos principais
periódicos sobre engenharia de software empírica; (2) definiu-se um formulário estrutu-
rado para extração das informações relevantes; (3) a classificação foi checada por outro
pesquisador; (4) as buscas automaticas foram realizadas em dois engenhos de busca e
quatro bibliotecas digitais; (5) não foi feita nenhuma restrição quanto ao período das
publicações, portanto as buscas automatizadas e manuais compreenderam pesquisas de
todos os períodos; (6) o processo de inclusão e exclusão apresentou uma rodada que
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passou pela análise de duplas e reuniões de resolução de conflitos; e finalmente, (7)
acrescentou-se às buscas automáticas os estudos oriundos das fontes manuais através de
um processo sistemático como forma de incluir estudos recentes que possivelmente não
foram indexados nos engenhos de busca e nas bibliotecas digitais no momento da busca
automatizada.

Além das ameaças à validade listadas nos parágrafos anteriores, é importante res-
saltar que no decorrer dessa pesquisa, mais especificamente após a segunda rodada de
seleção, decidiu-se ampliar o termo “método”, presente na pergunta condutora, para a
noção de “mecanismo” apresentada por Almeida [24]. Essa modificação foi feita no in-
tuito de enriquecer este estudo, bem como aumentar a contribuição do mesmo, sem com
isso perder de vista o rigor metodológico. Acredita-se que o impacto dessa alteração
tenha sido baixo, pois dos tipos de mecanismos apresentados por Almeida [24], apenas
template, paradigma e lições aprendidas não foram inicialmente utilizados como sinô-
nimos do termo “método” na string desta pesquisa. Além disso, posteriormente foram
feitas buscas com uma string acrescida dos termos faltantes e verificou-se um aumento
de apenas 0,2% na quantidade de estudos retornados.

5.2 Trabalhos Futuros

Esta seção indica possíveis trabalhos futuros vislumbrados no decorrer desta pesquisa
como forma de contribuir com o direcionamento da área de contexto de estudos empíri-
cos na engenharia de software.

• Uma vez que esse estudo realizou um mapeamento dos mecanismos para guiar a
caracterização de contexto de estudos empíricos na engenharia de software, um
próximo passo interessante seria a condução de um mapeamento sistemático para
investigar como os estudos empíricos na engenharia de software apresentam seus
contextos.

• Condução de mais um mapeamento sistemático para identificar como as demais
áreas do conhecimento científico caracterizam e fazem uso de informações con-
textuais para tomar decisões baseada em evidências empíricas.

• Construção de teorias sobre contexto de estudos empíricos na engenharia de soft-
ware baseadas no conhecimento adquirido com o mapeamento sistemático apre-
sentado nesta pesquisa e com os dois possíves futuros mapeamentos sistemáticos
indicados anteriormente.
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• Seguindo no sentido de contextos mais dinâmicos, propostos por Dijk [79], seria
interessante definir modelos e ontologias de estudos empíricos baseados em con-
texto, semelhante à ontologia de experimentos controlados apresentada por Garcia
et al. [33], para posteriormente criar ambientes que façam uso de técnicas de inte-
ligência artificial para dar suporte à atividades de tomada de decisão baseada em
evidências.

• Condução de múltiplos e frequentes mapeamentos sistemáticos sobre os tópicos
específicos da engenharia de software apresentados por Abran et al. [2] para iden-
tificar fatores que influenciam em cada tópico. Por exemplo, conduzir um mapea-
mento sistemático para identificar intervenções e fatores contextuais que exercem
influência nas pesquisas sobre requisitos de software.

• Verificar o motivo da existência de poucos mecanismos para guiar a caracteriza-
ção de contexto de pesquisas empíricas que utilizam métodos como etnografia,
pesquisa-ação e survey. Caso seja detectado o interesse da comunidade de enge-
nharia de software por esses métodos, levantar e adaptar mecanismos de outras
áreas para cobrir a caracterização de contexto para esses tipos de métodos.

5.3 Conclusões

Estudos empíricos em qualquer área de conhecimento precisam apresentar claramente o
contexto em que foram realizados, e isto é obviamente verdadeiro para estudos na enge-
nharia de software empírica. No entanto, de acordo com os resultados do mapeamento
sistemático apresentado nesta dissertação é necessário que a comunidade de engenharia
de software empírica forneça mais e melhores mecanismos para guiar a caracterização
de contexto de estudos empíricos.

Neste sentido, esta pesquisa expôs um mapeamento sistemático que investiga estudos
que apresentam algum mecanismo para guiar a caracterização de contexto de estudos
empíricos na engenharia de software. Após a avaliação dos 13.355 estudos primários
iniciais, restaram apenas 13 estudos que aderiram aos critérios de inclusão/exclusão. Em
seguida foram respondidas as cinco perguntas de pesquisa com os dados extraídos dos
13 estudos selecionados de forma a montar um mapa do estado atual da pesquisa sobre
contexto de estudos empíricos na engenharia de software.

Vale ressaltar que o IEEE foi a fonte de busca que apresentou o maior número abso-
luto e relativo de estudos relevantes, com seus cinco estudos selecionados dentre os 312
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retornados inicialmente nas buscas. Os resultados também indicaram que framework é
tipo mais comum de mecanismo para guiar a caracterização de contexto de estudos em-
píricos, sendo mencionado em sete dos 13 estudos selecionados. Além disso, ficou claro
que esses mecanismos utilizam majoritariamente uma abordagem de contexto discreta
(92,3%). Adicionalmente foi possível notar que há uma priorização pela a caracteriza-
ção de contexto de estudos que utilizam o método de experimento controlado (55,6%).
Finalmente, é notória a pouca quantidade de mecanismos para auxiliar na caracterização
do contexto de estudos empíricos em tópicos específicos da engenharia de software, uma
vez que apenas quatros dos dez tópicos foram contemplados com mecanismos específi-
cos.

Para melhorar esse cenário é importante mapear como os pesquisadores estão carac-
terizando o contexto de seus estudos empíricos e com isso extrair, de forma emergente,
possíveis mecanismos não contemplados nesse mapeamento. Após criar um quadro ge-
ral sobre contexto na engenharia de software é interessante extrapolar essa esfera em
busca de mecanismos e modelos adotados em outras disciplinas, tais como: medicina,
psicologia, sociologia, semiótica, inteligência artificial, dentre outras.

Finalmente, acredita-se que esta pesquisa é um passo inicial e importante para o
corpo de conhecimento da engenharia de software empírica, pois visa analisar de ma-
neira profunda e sistemática um aspecto tão importante como a caracterização de con-
texto dos estudos empíricos.
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A
Protocolo do Mapeamento Sistemático

A.1 Introdução

O termo “engenharia de software” foi proposto em 1968 numa conferência para discutir
o que ficou conhecido como a crise do software. Tal crise surgiu quando ficou claro que
abordagens individuais e ad-hoc para desenvolver software não escalavam para sistemas
complexos e de grande porte [76].

Durante as décadas seguintes, até os dias atuais, as pesquisas em engenharia de soft-
ware caminham no sentido de propor novos processos, padrões, estruturas, ferramen-
tas, linguagens e práticas para lidar com a crescente complexidade e pervasividade dos
softwares [76, 75].

Por outro lado, grande parte das pesquisas falham em apresentar evidências empí-
ricas que avaliem as técnicas propostas, gerando um certo descrédito científico e baixa
adoção dessas técnicas por parte da indústria [40]. Através de um estudo conduzido por
Sjøberg et al. [75] foi possível observar que apenas 1,9% das pesquisas em engenharia
de software apresentam algum tipo de experimento controlado. Um estudo semelhante
de Glass et al. [34] mostra que apenas 2,2% das pesquisas em engenharia de software
apresentam estudos de caso.

Além disso, análises recentes dos estudos empíricos em engenharia de software mos-
traram que além do pouco uso de métodos empíricos, há problemas graves relativos a
validade e qualidade dos estudos [74]. Um desses problemas diz respeito à baixa riqueza
ou até ausência de informações sobre o contexto dos estudos.

De acordo com Sjøberg et al. [74] a maioria dos artigos reportam o contexto de uma
maneira muito genérica e implícita, tipicamente na seção de ameaças à validade externa.
Tal atitude pode ser um problema uma vez que Dybå et al. [27] afirmam que o contexto
é um conceito central na engenharia de software empírica e Kitchenham et al. [46] rei-

87



APÊNDICE A. PROTOCOLO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO

teram que é difícil experiências com tecnologia serem separadas do contexto particular
em que são utilizadas. Tais afirmações confirmam a visão de Basili et al. [11] que evi-
denciam a necessidade das informações de contexto como meio de viabilizar a criação
de famílias de experimentos controlados e possibilitar replicações desses experimentos.
Pfleeger [66] também acredita que é importante definir e caracterizar variáveis de estado
(contexto) em experimentos controlados para que seu impacto nas variáveis de resposta
possam ser investigados.

Tendo por objetivo dar o primeiro passo no sentido de compreender e investigar ques-
tões relativas ao contexto de estudo empíricos em engenharia de software, foi planejada
a condução de um mapeamento sistemático sobre métodos de caracterização de contexto
de estudos empíricos na engenharia de software.

As seções que seguem descrevem o protocolo deste mapeamento sistemático. Na
Seção A.2 é evidenciada a fundamentação teórica que apoia esse trabalho. Na seção
A.3 é feita uma definição operacional para o termo contexto dentro do escopo desta
pesquisa. Na seção A.4 são apresentadas as questões de pesquisa que norteiam este
mapeamento sistemático. Na seção A.5 são evidenciadas as estratégias e fontes de busca,
bem como a string de busca que será utilizada. Na seção A.6 são mostrados os critérios
de exclusão de estudos primários neste mapeamento sistemático. Na seção A.7 são
apresentadas as estratégias de extração de dados dos estudos primários. Na seção A.8 são
feitas considerações sobre a síntese dos dados. Na seção A.9 são apresentadas algumas
possíveis ameaças à validade deste trabalho, bem como ações tomadas para mitigar tais
ameaças. Por fim, na seção A.10 são feitas as considerações finais.

A.2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta a fundamentação teórica que apoia esse trabalho, principalmente
em relação a três conceitos importantes para o desenvolvimento do mesmo, que são: (i)
Engenharia de software empírica; (ii) Engenharia de software baseada em evidências; e
(iii) Contexto de pesquisas empíricas em engenharia de software.

O corpo de conhecimento da engenharia de software empírica e da engenharia de
software baseada em evidências [46] foi forjado ao redor da tendência crescente de exigir
avaliações empíricas das pesquisas em engenharia de software.

A engenharia de software empírica dispõe de estudos primários, àqueles estudos em-
píricos que investigam uma pergunta de pesquisa específica. Já a engenharia de software
baseada em evidências foca em estudos secundários, àqueles que revisam todos os estu-
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dos primários relacionados a uma pergunta de pesquisa específica, objetivando integrar
e sintetizar evidências relacionadas às perguntas [45].

Dentre os estudos primários alguns métodos disponíveis são: experimento contro-
lado, estudo de caso, survey, etnografia e pesquisa-ação [28]. Já os estudos secundários
costumam utilizar métodos inspirados na medicina, tais como: revisão sistemática da
literatura, meta-análise e mapeamento sistemático [45].

De acordo com Kitchenham e Charters [45] as razões mais comuns para realizar
uma revisão sistemática da literatura são: consolidar as evidências existentes sobre um
tratamento ou tecnologia, identificar lacunas nas pesquisas atuais objetivando sugerir
novas áreas de investigação e prover um framework para posicionar apropriadamente
novas atividades de pesquisa.

Meta-análise, por outro lado, é um método de estudo secundário que busca sinteti-
zar informações dos estudos primários tendo por objetivo obter evidências mais fortes
através do uso de técnicas estatísticas quantitativas [45].

Quanto aos mapeamentos sistemáticos, Kitchenham et al. [45] afirmam que os mes-
mos devem ser conduzidos para prover uma visão ampla de uma área de pesquisa, tendo
por objetivo estabelecer se existe evidência em um determinado tópico e apresentar indi-
cação da quantidade de evidências. Os resultados de um mapeamento sistemático podem
identificar áreas para futuras revisões sistemáticas. Já Petersen et al. [63] definem ma-
peamento sistemático como um método para construir um esquema de classificação e
estruturação de um campo de interesse da engenharia de software, além de usualmente
apresentar uma consolidação visual dos resultados.

Mapeamentos sistemáticos se diferenciam de revisões sistemáticas nos seguintes
pontos: geralmente tem perguntas de pesquisas mais amplas, as buscas normalmente
retornam uma grande quantidade de estudos e a extração dos dados é mais focada em
classificar os trabalhos do que em analisá-los em profundidade [45].

Para conduzir mapeamentos sistemáticos em engenharia de software Petersen et al.

[63] propõem um processo com as seguintes etapas: definição das perguntas de pesquisa,
condução da busca, triagem dos trabalhos, definição de palavras chaves e extração de
dados e processo de mapeamento.

No que tange os estudos primários, é possível verificar problemas graves relativos
a validade e qualidade [74]. Um desses problemas diz respeito à baixa riqueza ou até
ausência de informações sobre o contexto dos estudos, que podem ser prejudiciais no
momento de tirar conclusões válidas quando se agrega evidências através de estudos
secundários [62].
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Contexto de um estudo empírico em engenharia de software deve ser entendido como
um modelo que visa descrever o ambiente no qual são feitas medições [11] para avaliar
técnicas de software, bem como o conjunto de variáveis que influenciam ou moderam
o relacionamento entre as variáveis de interesse [27]. Uma noção semelhante é apre-
sentada por Pfleeger [66] através das variáves de estado, que são àquelas variáveis que
influenciam na aplicação do tratamento e indiretamente afetam os resultados de um ex-
perimento. Outro conceito análogo foi posto por Baron e Kenny [8] como variáveis
mediadoras e moderadoras. Já Dybå et al. [27] vão além da noção de variáveis discretas
e apresentam contexto como sendo uma perspectiva ampla que deve ser descrita atra-
vés de cinco perguntas: quem? o quê? quando? onde? e porquê? Se assemelhando a
práticas jornalistícas.

A estrutura desse protocolo de mapeamento sistemático foi feita seguindo os guias
de Kitchenham [45] e Petersen et al. [63], bem como tomou como base os protocolos de
Barreiros [9], Almeida [24] e Jacinto [23].

A.3 Definição Operacional do Termo “Contexto”

Uma vez que o termo “contexto” no âmbito da engenharia de software empírica ainda
não possui uma definição largamente aceita e totalmente consistente, se decidiu utilizar
uma definição operacional dentro do escopo desta pesquisa, como segue:

Contexto (de pesquisas empíricas em engenharia de software): Conjunto de in-
formações que não são o interesse principal de uma pesquisa empírica (não constituem
a intervenção que se deseja estudar), porém, podem exercer algum tipo de influência
nos resultados da mesma, sejam essas informações apresentadas de maneira discreta ou
através de outras abordagens.

Esta definição será utilizada durante todo este trabalho, salvo explicitamente dito em
contrário.

A.4 Questões de Pesquisa

Tendo em vista que mapeamentos sistemáticos geralmente tem questões de pesquisas
mais gerais, já que devem ser conduzidos para prover uma visão ampla de uma área de
pesquisa [45], se decidiu definir questões exploratórias, que são utilizadas para entender
um fenômeno e identificar distinções úteis [28].

De acordo com classificação de Easterbrook et al. [28] para questões exploratórias,
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definiu-se quatro questões de existência (Q1, Q3, Q4 e Q5) e uma questão de descrição
e classificação (Q2), como segue:

Q1: Quais os tipos de métodos?

Q2: Quais elementos são apresentados pelos métodos?

Q3: Quais tipos de contexto são cobertos pelos métodos?

Q4: Quais métodos empíricos são cobertos pelos métodos?

Q5: Quais tópicos da engenharia de software são cobertos pelos métodos?

A.5 Estratégias e Fontes de Busca

A construção da string de busca que será utilizada nas bibliotecas digitais e engenhos de
busca foi feita de acordo com a seguinte estratégia:

• Extração de palavras-chave das questões de pesquisa;

• Busca de palavras-chave em artigos relevantes, consultados numa pesquisa infor-
mal anterior ao mapeamento;

• Identificação de sinônimos e termos alternativos para as palavras-chave;

• Uso do conector booleano OR para incorporar palavras-chave alternativas e sinô-
nimas;

• Uso do conector booleanno AND para ligar palavras-chave;

• Realização de buscas piloto com a string de busca para comparar os resultados
com uma lista de estudos que reconhecidamente deveriam aparecer nas buscas;

• Simplificação da string de busca através da eliminação de termos que retornam
um conjunto de estudos que seja um subconjunto dos resultados obtidos por meio
da string de busca na ausência do termo que se deseja remover.

Por meio da estratégia acima citada, foi definido a seguinte estrutura de string de
busca:

<método>AND <contexto>AND <engenharia de software empírica>
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Os termos sinônimos para cada palavra-chave da estrutura da string de busca são os
que seguem:

Método: framework, method, methodology, guideline, checklist;

Contexto: context, contextual, scope, environment, environmental, settings, circumstan-

ces, situations, situational, population, variables, factors;

Engenharia de software empírica: “empirical software engineering”, “experimental

software engineering”, “software engineering experimentation”, “evidence based

software engineering”.

Dessa maneira, a string de busca do mapeamento sistemático foi definida como se-
gue:

(framework OR method OR methodology OR guideline OR checklist OR
process OR technique) AND (context OR contextual OR scope OR
environment OR environmental OR settings OR circumstances OR

situations OR situational OR population OR variables OR factors OR
setup) AND (“empirical software engineering” OR “experimental software

engineering” OR “software engineering experimentation” OR “evidence
based software engineering”)

A procura por estudos primários será composta por buscas automatizadas e manuais.
As buscas automatizadas serão feitas através do uso da string da busca em bibliotecas
digitais e engenhos de busca. A distinção entre bibliotecas digitais e engenhos de busca é
feita por [78], que afirma que as primeiras disponibilizam apenas estudos de sua editora,
enquanto os últimos indexam estudos de múltiplas fontes e editoras.

Bibliotecas Digitais

• IEEEXplore Digital Library (httt://ieeexplore.ieee.org/)

• ACM Digital Library (http://dl.acm.org)

• Elsevier ScienceDirect (http :// www.sciencedirect.com)

• Springer Link (http://link.springer.com/)

Engenhos de Busca
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• Engineering Village (http://www.engineeringvillage2.org)

• Elsevier Scopus (http://www.scopus.com)

As busca manuais serão feitas em periódicos e conferências sobre engenharia de soft-
ware empírica, uma vez que alguns pesquisadores [45] [12] já reportaram alguns proble-
mas relativos a buscas automatizadas. Livros e artigos avulsos poderão ser acrescentados
ao mapeamento caso não sejam contemplados nas buscas automatizadas nem nas buscas
manuais em períodos e conferências, desde que tais estudos estejam de acordo com os
critérios de exclusão definidos na Seção A.6.

Conferências

• ESEM: Empirical Software Engineering and Measurement - No período de 2007
a 2012

• EASE: Evaluation and Assessment in Software Engineering - No período de 2006
a 2012

Periódicos

• ESE: Empirical Software Engineering - No período de 1996 a 2012

• IST: Information and Software Technology - No período de 1987 a 2012

A.6 Procedimentos de Seleção de Estudos Primários

Após a busca, cada estudo retornado terá seu título, palavras-chave e resumo avaliado.
Nesse primeiro momento apenas os estudos que claramente fugirem do escopo do ma-
peamento deverão ser excluídos, mantendo-se todos os potenciais estudos para análise
posterior.

Num segundo momento os estudos incluídos na fase anterior serão divididos em dois
conjuntos. Cada conjunto será analizado por dois pesquisadores, que deverão utilizar os
seguintes critérios para excluir os estudos primários:

1. O estudo é um slideshow ou um abstract extendido.

2. O estudo é duplicado.

3. O estudo não está relacionado à engenharia de software.
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4. O estudo não apresenta, ou apenas menciona, um método para caracterizar con-
texto de estudos empíricos em engenharia de software.

5. Outro (justificado).

A.7 Estratégia de Extração de Dados

No decorrer desta pesquisa serão utilizados três formulários para coleta e extração de
dados dos estudos primários. Durante a primeira rodada será utilizado o Formularário A,
na segunda rodada o Formulario B e durante a etapa de extração de dados será utilizado
o Formulário C.

A.7.1 Formulário A

Este formulário será utilizado para coletar informações gerais dos estudo primários du-
rante a primera rodada de acordo com os seguintes itens:

Fonte: A fonte onde foi encontrado o estudo;

Título: O título do estudo;

Abstract: O abstract do estudo;

URL: Endereço eletrônico para acessar o estudo.

A.7.2 Formulário B

Este formulário será utilizado para coletar informações gerais dos estudo primários du-
rante a segunda rodada, bem como os critérios de exlcusão dos estudos, de acordo com
os seguintes itens:

ID: Identificador provisório do estudo primário, enquanto ainda não se define exata-
mente quais deles irão ser selecionados;

Fonte: A fonte onde foi encontrado o estudo;

Título: O título do estudo;

Avaliador: Pesquisador que avaliou o estudo;

Critério: O critério usado pelo revisor para excluir o estudo do mapeamento.
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A.7.3 Formulário C

Este formulário será usado para extrair informações dos estudos primários selecionados
no sentido de responder as perguntas de pesquisa. As informações são as que seguem:

ID: Identificador do estudo, que servirá para referenciaá-lo em várias partes do mapea-
mento no formato <EPS X >(Estudo Primário Selecionado X);

Avaliadores: Pesquisadores que selecionaram o estudo;

Data de avaliação: Data em que o estudo foi avaliado;

Título: O título do estudo;

Fonte: A fonte onde foi encontrado o estudo;

Autores: A lista de autores do estudo;

Instituições: A lista de instituições envolvidas no estudo;

País: A lista de países das instituições envolvidas no estudo.

Ano: O ano de publicação do estudo;

Q1: Quais os tipos de métodos?

Q2: Quais elementos são apresentados pelos métodos?

Q3: Quais tipos de contexto são cobertos pelos métodos?

Q4: Quais métodos empíricos são cobertos pelos métodos?

Q5: Quais tópicos da engenharia de software são cobertos pelos métodos?

Anotações: Alguma informação relevante que o avaliador deseje documentar.

A.8 Síntese dos Dados Extraídos

A partir dos dados extraídos e analisados, será realizada uma síntese detalhada dos mes-
mos para a criação de mapas que representem o conhecimento gerado pela pesquisa. A
síntese relacionará as áreas de pesquisa que possuem métodos para guiar a caracteriza-
ção de contexto de estudos empíricos, os tipos de métodos de caracterização de contexto,
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os elementos que compõe esses métodos, as categorias utilizadas para classificar os mé-
todos, a forma de avaliação dos métodos propostos e os benefícios de caracterizar o
contexto de estudos empíricos em engenharia de software.

A síntese dos resultados foca em apresentar as frequências das publicações em cada
categoria para tornar possível a visualização de quais dessas categorias têm sido enfati-
zadas em pesquisas passadas e assim, identificar lacunas e possibilidades para pesquisas
futuras. Alguns dos tipos de mapa que serão utilizados na síntese dos resultados são:
tabelas de frequência que relacionam a evidência ou a categoria com a origem, através
da referência ao estudo primário e gráficos como os de barra e pizza.

A.9 Ameaças à Validade

Essa seção tem por objetivo apresentar algumas possíveis ameças à validade desse es-
tudo, bem como em seguida evidenciar as ações que serão tomadas para mitigar tais
ameaças.

De acordo com Sjøberg et al. [75] as principais ameaças à validade de um estudo
dessa natureza são: (1) vieses de seleção de publicações, (2) inacurácia na extração dos
dados e (3) erros de classificação. Já Kitchenham [43] apresenta as seguintes possíveis
ameaças: (4) se basear em apenas um engenho de busca, (5) selecionar apenas estudos
num período de tempo específico e (6) conduzir o processo de inclusão e exclusão por
meio de apenas uma pessoa. Por fim, Barreiros [9] afirma que (7) a estratégia de busca
automatizada pode não incluir estudos recentes que ainda não foram indexados.

Para mitigar as ameaças descritas, as seguintes medidas serão tomadas: (1) considerar-
se-ão duas das principais conferências e dois dos mais conceituados periódicos de enge-
nharia de software empírica; (2) definir-se-ão formulários estruturados para extração de
informações relevantes; (3) a classificação será checada por outro pesquisador; (4) as
buscas automáticas serão feitas em dois engenhos de busca e quatro bibliotecas digitais;
(5) não serão feitas restrições quanto à data de publicação, portanto a busca automatizada
compreenderá pesquisas de todos os períodos; (6) o processo de inclusão e exclusão será
feito por duas duplas fazendo uso de planilhas de conflito; e (7) acrescentar-se-ão às bus-
cas automáticas os estudos oriundos das fontes manuais através de um processo sistemá-
tico como forma de incluir estudos recentes que possivelmente não foram indexados nos
engenhos de busca e nas bibliotecas digitais no momento da busca automatizada.
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A.10 Considerações Finais

Como foi mostrado na introdução, estudos empíricos em engenharia de software apre-
sentam problemas no que se refere a caracterização de contexto. Tal situação dificulta
a replicação de estudos, interpretação de resultados e adoção de soluções por parte da
indústria. Tendo por objetivo contribuir na solução do problema exposto, esse trabalho
visa identificar, sintetizar e classificar os métodos para guiar a caracterização de con-
texto de estudos empíricos na engenharia de software. Para alcançar tal objetivo, se
pretende conduzir um mapeamento sistemático da literatura de acordo com as premissas
e guias da engenharia de software baseada em evidências, como foi especificado neste
protocolo. Após a execução do mapeamento, se acredita que poder-se-á disponibilizar
todos os métodos para guiar a caracterização de contexto que estão disponíveis no mo-
mento de maneira sintética e baseada em um método sistemático, que servirá para guiar
pesquisadores que desejem caracterizar o contexto de um estudo empírico que estejam
realizando.
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B
Consolidação dos Elementos de Contexto

Tabela B.1: Levantamento de todos os elementos e categorias apresentados pelos estudos
primários selecionados.

Estudo Categoria Elemento
EPS01 Subject Variables Eduacation

Experience
Personality

Roles
Communication

Switching Partners
Task Variables Type of development activity

Type of task
Environmental Variables Software development process

Software development tools
Workspace facilities

EPS02 Subject Experience
Experimental Context

EPS03 Product Maturity
Quality

Size
System Type

Customization
Programming language

Processes Activities
Work-flow
Artifacts

Practices, Tools, Techniques CASE tools
Practices and Techniques

People Roles
Experience

Organization Model of overall organization
Organization unit

Certification
Distribution

Market Number of customers
Market segments

Strategy

99



APÊNDICE B. CONSOLIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONTEXTO

Tabela B.1: Levantamento de todos os elementos e categorias apresentados pelos estudos
primários selecionados.

Estudo Categoria Elemento
Constraints

EPS04 Maintened Product Size
Application doman

Age
Maturity

Composition
Quality

Maintenance Activities Quality, type, and age of input and output artifacts
Human, hardware and software resources

Product History
Modification size and criticality

Kind
Requirements involved

Configuration and event management
Change control

Development technology, paradigm, and procedure
Maintenance organization processes Maintenance events and performance targets of service level agreements

Formality and quality of configuration management
Factors influencing the maintained product

Investigation reports
Modification activities

Staff Attitude
Motivation

Skill
Roles of the organization staff

Number and types of users
Goals

Employers of customers
Maintainer characteristics Application domain knowledge

Programming domain knowledge
Maintainer expertise

Creativity
Familiarity with the program and the programming environment

Program characteristics Application domain
Programming domain

Program size
Complexity and quality

Availability of documentation
Programming environment

Task characteristics Task type, size and complexity
Time constraints

Environmental factors

EPS05 Incentives
Experience

EPS06 Personnel Turnover
Team size
Culture

Experience
Cohesion

Skill
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Tabela B.1: Levantamento de todos os elementos e categorias apresentados pelos estudos
primários selecionados.

Estudo Categoria Elemento
Productivity
Commitment
Disharmony

Requirements Changeability
Feasibility
Standard
Rigidity

Application Degree of risk
Performance
Complexity

Type
Application size
Predictability
Connectivity

Reuse
Development phase
Deployment profile

Quality
Technology Knowledge

Emergent
Organisation Maturity

Management commitment
Stability
Structure
Facilities

Organisation size
Operation End-users

Prerequisites
Management Expertise

Accomplishment
Continuity

Business External dependencies
Business drivers
Time to market

Customer satisfaction
Payment arrangements

Opportunities
Magnitude of potential loss

EPS07 Instrumental Experimental Condition Variables
Subjects

Instrumentation
Task

Work Products
Environmental Experimental Condition HowPracticewasApplied

HowResultsWereMeasured
HowExperienceWasReported

Human WhoReportedResults
Opportunistic Context Description’s Degree of Details

EPS09 Experimental Context Breaks and Disruptions
Background Knowledge
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Tabela B.1: Levantamento de todos os elementos e categorias apresentados pelos estudos
primários selecionados.

Estudo Categoria Elemento
Experimental Material

Supporting Tools
Physical Environment

Subjects’ Perceptions Stress
External Disturbance
General Reflections

Experimental Conduct Task-Performing Actions
Planning and Strategy

Comprehension

EPS10 Industry in which products are used
Type of software products used
Software processes being used

Nature of the software development organization

EPS11 Software classification
Sociological factors Team Size (Develop)

Team Education Level
Experience Level of Team

Domain Expertise
Language Expertise

Experience of Project Manager
Specialist Available
Personnel Turnover

Morale Factors
Project-specific Delivered User Stories

Domain
Person Months
Elapsed Months
Nature of Project

Relative Feature Complexity
Project Age
Constraints

New & Changed Classes
Total Classes

New & Changed Methods
Total Methods

New & Changed KLOEC
Delta set

Component KLOEC
System KLOEC

Ergonomic Physical Layout
Distraction level of office space

Customer Communication
Technological Software Development Methodology

Project Management
Defect Prevention & Removal Practices

External/System Test
Language

Reusable Materials
Geographic Team location

Customer cardinality and location
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Tabela B.1: Levantamento de todos os elementos e categorias apresentados pelos estudos
primários selecionados.

Estudo Categoria Elemento
Supplier cardinality and location

Developmental Dynamism
Criticality
Personnel

Size
Culture

EPS12 Software classification
Sociological factors Development Team Size

Specialist Available
Team Education Level

Experience Level of Team
Domain Expertise

Language Expertise
Experience of Project Manager

Software Methodology Experience
Personnel Turnover

Morale Factors
Project-specific Use Case Change

Domain
Person Months
Elapsed Months
Nature of Project

Relative Feature Complexity
Product Age
Constraints

Delivered Use Cases
New & Changed Classes

Total Classes
New & Changed Methods

Total Methods
New & Changed KLOEC

Delta set
Component KLOEC

System KLOEC
Ergonomic Physical Layout

Distraction level of office space
Customer Communication

Customer Participation
Technological Software Development Methodology

Project Management
Defect Prevention & Removal Practices

External/System Test
Language

Reusable Materials
Geographic Customer cardinality and location

Supplier cardinality and location
Developmental Dynamism

Criticality
Personnel

Size
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APÊNDICE B. CONSOLIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONTEXTO

Tabela B.1: Levantamento de todos os elementos e categorias apresentados pelos estudos
primários selecionados.

Estudo Categoria Elemento
Culture

EPS13 Off-line vs. on-line
Student vs. professional
Toy vs. real problems
Specific vs. General

Tabela B.2: Consolidação das categorias.

Tipo de
Categoria

Categoria
Consolidada

Categorias Equivalentes
Origem das Categorias

Equivalentes

Técnica

Aplicação
Product; Maintened Product; Program characteristics;
Application; Project-specific; Developmental; Project-
specific; Developmental

EPS03; EPS04; EPS04;
EPS06; EPS11; EPS11;
EPS12; EPS12

Processo Processes; Maintenance organization processes EPS03; EPS04
Requisitos Requirements EPS06

Tarefas
Task Variables; Maintenance Activities; Task characte-
ristics; Instrumental Experimental Condition; Experi-
mental Context; Experimental Conduct

EPS01; EPS04; EPS04;
EPS07; EPS07; EPS07

Social

Pessoas

Subject Variables; People; Staff; Maintainer characteris-
tics; Personnel; Technology; Management; Instrumental
Experimental Condition; Sociological factors; Project-
specific; Technological; Sociological factors; Project-
specific; Technological; Subjects’ Perceptions

EPS01; EPS03; EPS04;
EPS04; EPS06; EPS06;
EPS06; EPS07; EPS11;
EPS11; EPS11; EPS12;
EPS12; EPS12; EPS09

Ambiente
Físico

Environmental Variables; Task characteristics; Ergono-
mic; Geographic; Ergonomic; Geographic

EPS01; EPS04; EPS11;
EPS11; EPS12; EPS12

Instituição Organization; Organisation EPS03; EPS06

Ambiental

Clientes Ergonomic; Ergonomic EPS11; EPS12

Mercado Market; Business; Geographic; Geographic
EPS03; EPS06; EPS11;
EPS12

Usuários Operation; Staff EPS06; EPS04
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Tabela B.3: Consolidação dos elementos.

Tipo de
Categoria

Categoria Elemento consolidado Origem do Elemento
Consolidado

Elementos equivalentes
Origem dos
Elementos

EquivalentesTécnica Aplicação Availability of documentation EPS04
Complexity EPS06 Complexity EPS04
Component KLOEC EPS11; EPS12
Composition EPS04
Connectivity EPS06
Constraints EPS11; EPS12
Customization EPS03
Degree of risk EPS06 Criticality; Criticality EPS11; EPS12
Delta set EPS11; EPS12
Deployment profile EPS06 Maturity; Maturity EPS03; EPS04
Development phase EPS06 Maturity; Maturity EPS03; EPS04
Elapsed Months EPS11; EPS12
Emergent EPS06
Factors influencing the maintained pro-
duct

EPS04

Industry EPS10 Application domain; Domain; Domain EPS04; EPS11;
EPS12

Language EPS11; EPS12 Programming language EPS03
Nature of Project EPS11; EPS12
New & Changed Classes EPS11; EPS12
New & Changed KLOEC EPS11; EPS12
New & Changed Methods EPS11; EPS12
Performance EPS06
Predictability EPS06
Product Age EPS11; EPS12 Age EPS04
Quality EPS03 Quality; Quality EPS04; EPS06
Reusable Materials EPS11; EPS12 Reuse EPS06
Size EPS03 Size; Program Size; Application Size EPS04; EPS04;

EPS06
Software classification EPS11; EPS12 Software Classification; Software Classification; System Type; Type;

Programming domain
EPS03; EPS06;
EPS04

Software development tools EPS01 CASE tools; Supporting Tools; Type of software products used; Pro-
gramming environment

EPS03; EPS09;
EPS10; EPS04
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Tabela B.3: Consolidação dos elementos.

Tipo de
Categoria

Categoria Elemento consolidado Origem do Elemento
Consolidado

Elementos equivalentes
Origem dos
Elementos

EquivalentesSystem KLOEC EPS11; EPS12
Total Classes EPS11; EPS12
Total Methods EPS11; EPS12

Processo Activities EPS03 Modification activities EPS04
Artifacts EPS03
Defect Prevention & Removal Practices EPS11; EPS12
External/System Test EPS11; EPS12
Formality and quality of configuration
management

EPS04

Investigation reports EPS04
Maintenance events and performance
targets of service level agreements

EPS04

Project management EPS11; EPS12
Software development process EPS01 Software development process; Practices and Techniques; Software

processes being used; Software Development Methodology; Soft-
ware Development Methodology

EPS03; EPS10;
EPS11; EPS12

Work-flow EPS03
Requisitos Delivered User Stories EPS11; EPS12

Relative Feature Complexity EPS11; EPS12 Feasibility EPS06
Rigidity EPS06
Standard EPS06
Use Case Change EPS12 Changeability; Dynamism; Dynamism EPS06; EPS11;

EPS12
Tarefas Age of input and output artifacts EPS04

Breaks and Disruptions EPS09
Comprehension EPS09
Configuration and event management EPS04
Development paradigm EPS04
Development procedure EPS04
Experimental Material EPS09 Quality of input and output artifacts EPS04
Hardware resources EPS04 Development technology EPS04
Human resources EPS04
Instrumentation EPS07
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Tabela B.3: Consolidação dos elementos.

Tipo de
Categoria

Categoria Elemento consolidado Origem do Elemento
Consolidado

Elementos equivalentes
Origem dos
Elementos

EquivalentesModification criticality EPS04
Off-line vs. On-line EPS13
Planning and Strategy EPS09
Requirements involved EPS04
Software resources EPS04 Development technology EPS04
Specific vs. General EPS13
Task EPS07 Task size; Modification size EPS04; EPS04
Task complexity EPS04
Task-Performing Actions EPS09
Time constraints EPS04
Toy vs. real problems EPS13
Type of development activity EPS01
Type of input and output artifacts EPS04
Type of task EPS01 Kind EPS04

Social Ambiente
Físico

Distraction level of office space EPS11; EPS12

Environmental factors EPS04
Physical Layout EPS11; EPS12
Team location EPS11; EPS12
Workspace facilities EPS01 Facilities; Physical Environment EPS06; EPS09

Instituição Certification EPS03
Culture EPS11; EPS12
Distribution EPS03
Management commitment EPS06
Maturity EPS06
Model of overall organization EPS03 Structure EPS06
Nature of the software development orga-
nization

EPS10

Organisation size EPS06
Organizational unit EPS03
Stability EPS06

Pessoas Application domain knowledge EPS04 Familiarity with the program EPS04
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Tabela B.3: Consolidação dos elementos.

Tipo de
Categoria

Categoria Elemento consolidado Origem do Elemento
Consolidado

Elementos equivalentes
Origem dos
Elementos

EquivalentesAttitude EPS04
Cohesion EPS06
Commitment EPS06
Communication EPS01
Creativity EPS04
Culture EPS06
Development Team Size EPS12 Team Size (Develop) EPS11
Disharmony EPS06
Domain Expertise EPS11; EPS12
Experience EPS05 Experience; Subject Experience; Experience; Maintainer expertise;

Experience; Experience Level of Team; Experience Level of Team;
Student vs. professional

EPS01; EPS02;
EPS03; EPS04;
EPS06; EPS11;
EPS12; EPS13

External Disturbance EPS09
General Reflections EPS09
Goals EPS04
Incentives EPS05 Experimental Context; Motivation EPS02; EPS04
Knowledge EPS06 Background Knowledge; Programming domain knowledge; Famili-

arity with the programming environment; Skills and experience of
software staff

EPS09; EPS04;
EPS04; EPS10

Language Expertise EPS11; EPS12
Management Accomplishment EPS06 Experience of Project Manager; Experience of Project Manager EPS11; EPS12
Management Continuity EPS06
Management Expertise EPS06
Person Months EPS11; EPS12
Personality EPS01
Personnel EPS11; EPS12
Personnel Turnover EPS11; EPS12 Turnover EPS06
Productivity EPS06
Roles EPS01 Roles; Roles of the organization staff EPS03; EPS04
Size EPS11; EPS12 Team size EPS06
Skill EPS06 Skill EPS04
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Tabela B.3: Consolidação dos elementos.

Tipo de
Categoria

Categoria Elemento consolidado Origem do Elemento
Consolidado

Elementos equivalentes
Origem dos
Elementos

EquivalentesSoftware Methodology Experience EPS12
Specialist Available EPS11; EPS12
Stress EPS09 Morale Factors; Morale Factors EPS11; EPS12
Switching Partners EPS01
Team Education Level EPS11; EPS12 Eduacation; Subjects EPS01; EPS07

Ambiental Clientes Customer cardinality and location EPS11; EPS12 Number of customers EPS03
Customer Communication EPS11; EPS12
Customer Participation EPS12
Customer Satisfaction EPS06
Employers of customers EPS04

Mercado External dependencies EPS06 Supplier cardinality and location; Supplier cardinality and location EPS11; EPS12
Magnitude of potential loss EPS06
Market segments EPS03
Opportunities EPS06
Payment arrangements EPS06
Prerequisites EPS06 Constraints EPS03
Time to market EPS06

Usuários End-users EPS06 Number and types of users EPS04

Tabela B.4: Lista completa dos elementos que compõem os mecanismos discretos.

Tipo Categoria Elemento
Estudo

E
PS

01

E
PS

02

E
PS

03

E
PS

04

E
PS

05

E
PS

06

E
PS

07

E
PS

09

E
PS

10

E
PS

11

E
PS

12

E
PS

13

Técnica Aplicação Availability of documentation ⋆
Complexity · ⋆
Component KLOEC ⋆ ⋆
Composition ⋆
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Tabela B.4: Lista completa dos elementos que compõem os mecanismos discretos.

Tipo Categoria Elemento
Estudo

E
PS

01

E
PS

02

E
PS

03

E
PS

04

E
PS

05

E
PS

06

E
PS

07

E
PS

09

E
PS

10

E
PS

11

E
PS

12

E
PS

13

Connectivity ⋆
Constraints ⋆ ⋆
Customization ⋆
Degree of risk ⋆ ◦ ◦
Delta set ⋆ ⋆
Deployment profile ◦ · ⋆
Development phase ◦ · ⋆
Elapsed Months ⋆ ⋆
Emergent ⋆
Factors influencing the maintained product ⋆
Industry · ⋆ ◦ ◦
Language ◦ ⋆ ⋆
Nature of Project ⋆ ⋆
New & Changed Classes ⋆ ⋆
New & Changed KLOEC ⋆ ⋆
New & Changed Methods ⋆ ⋆
Performance ⋆
Predictability ⋆
Product Age · ⋆ ⋆
Quality ⋆ · ◦
Reusable Materials ◦ ⋆ ⋆
Size ⋆ · ◦
Software classification ◦ · ◦ ⋆ ⋆
Software development tools ⋆ ◦ · ◦ ◦
System KLOEC ⋆ ⋆
Total Classes ⋆ ⋆
Total Methods ⋆ ⋆

Processo Activities ⋆ ·
Artifacts ⋆
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Tabela B.4: Lista completa dos elementos que compõem os mecanismos discretos.

Tipo Categoria Elemento
Estudo

E
PS

01

E
PS

02

E
PS

03

E
PS

04

E
PS

05

E
PS

06

E
PS

07

E
PS

09

E
PS

10

E
PS

11

E
PS

12

E
PS

13

Defect Prevention & Removal Practices ⋆ ⋆
External/System Test ⋆ ⋆
Formality and quality of configuration management ⋆
Investigation reports ⋆
Maintenance events and performance targets of service level agreements ⋆
Project management ⋆ ⋆
Software development process ⋆ ◦ ◦ ◦ ◦
Work-flow ⋆

Requisitos Delivered User Stories ⋆ ⋆
Relative Feature Complexity ◦ ⋆ ⋆
Rigidity ⋆
Standard ⋆
Use Case Change ◦ ◦ ⋆

Tarefas Age of input and output artifacts ⋆
Breaks and Disruptions ⋆
Comprehension ⋆
Configuration and event management ⋆
Development paradigm ⋆
Development procedure ⋆
Experimental Material · ⋆
Hardware resources ⋆
Human resources ⋆
Instrumentation ⋆
Modification criticality ⋆
Offline vs. On-line ⋆
Planning and Strategy ⋆
Requirements involved ⋆
Software resources ⋆
Specificvs.General ⋆
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Tabela B.4: Lista completa dos elementos que compõem os mecanismos discretos.

Tipo Categoria Elemento
Estudo

E
PS

01

E
PS

02

E
PS

03

E
PS

04

E
PS

05

E
PS

06

E
PS

07

E
PS

09

E
PS

10

E
PS

11

E
PS

12

E
PS

13

Task · ⋆
Task complexity ⋆
Task-Performing Actions ⋆
Time constraints ⋆
Toy vs. real problems ⋆
Type of development activity ⋆
Type of input and output artifacts ⋆
Type of task ⋆ ·

Social Ambiente Físico Distraction level of office space ⋆ ⋆
Environmental factors ⋆
Physical Layout ⋆ ⋆
Team location ⋆ ⋆
Workspace facilities ⋆ · ◦ ◦

Instituição Certification ⋆
Culture ⋆ ⋆
Distribution ⋆
Management commitment ⋆
Maturity ⋆
Model of overall organization ⋆ ·
Nature of the software development organization ⋆
Organisation size ⋆
Organizational unit ⋆
Stability ⋆

Pessoas Application domain knowledge ⋆
Attitude ⋆
Cohesion ⋆
Commitment ⋆
Communication ⋆
Creativity ⋆
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Tabela B.4: Lista completa dos elementos que compõem os mecanismos discretos.

Tipo Categoria Elemento
Estudo

E
PS

01

E
PS

02

E
PS

03

E
PS

04

E
PS

05

E
PS

06

E
PS

07

E
PS

09

E
PS

10

E
PS

11

E
PS

12

E
PS

13

Culture ⋆
Development Team Size ⋆ ◦
Disharmony ⋆
Domain Expertise ⋆ ⋆
Experience ⃝ ⃝ ◦ · ⋆ ◦ ◦ ◦ ◦
External Disturbance ⋆
General Reflections ⋆
Goals ⋆
Incentives ⃝ · ⋆
Knowledge · ⋆ ◦ ◦
Language Expertise ⋆ ⋆
Management Accomplishment ⋆ ◦ ◦
Management Continuity ⋆
Management Expertise ⋆
Person Months ⋆ ⋆
Personality ⋆
Personnel ⋆ ⋆
Personnel Turnover ◦ ⋆ ⋆
Productivity ⋆
Roles ⋆ ◦ ·
Size ◦ ⋆ ⋆
Skill · ⋆
Software Methodology Experience ⋆
Specialist Available ⋆ ⋆
Stress ⋆ ◦ ◦
Switching Partners ⋆
Team Education Level ⃝ ◦ ⋆ ⋆

Ambiental Clientes Customer cardinality and location ◦ ⋆ ⋆
Customer Communication ⋆ ⋆

LEGENDA: [·]=Elemento [◦]=Descrição [⃝]=Discussão [⋆]=Descrição mais rica

113



A
P

Ê
N

D
IC

E
B

.
C

O
N

S
O

LID
A

Ç
Ã

O
D

O
S

E
LE

M
E

N
TO

S
D

E
C

O
N

TE
X

TO
Tabela B.4: Lista completa dos elementos que compõem os mecanismos discretos.

Tipo Categoria Elemento
Estudo

E
PS

01

E
PS

02

E
PS

03

E
PS

04

E
PS

05

E
PS

06

E
PS

07

E
PS

09

E
PS

10

E
PS

11

E
PS

12

E
PS

13

Customer Participation ⋆
Customer Satisfaction ⋆
Employers of customers ⋆

Mercado External dependencies ⋆ ◦ ◦
Magnitude of potential loss ⋆
Market segments ⋆
Opportunities ⋆
Payment arrangements ⋆
Prerequisites ◦ ⋆
Time to market ⋆

Usuários End-users · ⋆
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