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Título da dissertação: Estudos Empíricos em Engenharia de Software: Avaliando o Benchmarking Framework Através de um Survey e 

Dificuldades na Replicação de uma Avaliação de Desempenho 
Estudos Empíricos em Engenharia de Software: Avaliando o Benchmarking Framework Através de um Survey e Dificuldades na Replicação de 

uma Avaliação de Desempenho. 

 

Resumo:  

Estudos Empíricos na Engenharia de Software exploram a experimentação para testar teorias e para a avaliação das 

tecnologias de software produzidas. Por exemplo, para responder uma pergunta como: "Este mecanismo é eficaz?" algumas 

medições deste mecanismo precisam ser levadas em consideração. Não há informação de valor ao dizer que uma  

técnica é ?boa?. Em vez disso, é essencial medir os vários atributos do mecanismo para que se possa avaliar de forma 

adequada, em geral comparando se a técnica é mais ou menos eficaz do que a outra e, eventualmente, em que situações isso 

acontece. Dependendo do propósito da avaliação e das condições para investigação, existem pelo menos três tipos de 

estratégias de investigação que podem ser utilizadas: experimentos controlados, estudos de caso e surveys. Os surveys se  

destacam pela popularidade e abrangência de utilização. Outro tipo de estratégia usada em Engenharia de Software são as 

revisões sistemáticas, ou seja, quando se deseja integrar os resultados provenientes de diversos estudos experimentais 

correlatos. O planejamento e o processo propostos por cada investigação são de fundamental importância para  

obter sucesso nos estudos experimentais. Devido à carência de fontes confiáveis que possibilitem responder de forma 

satisfatória a questões na Engenharia de Software, freqüentemente decisões equivocadas são tomadas, e pessoas acabam 

investindo tempo e dinheiro em técnicas que falham. Entretanto, respostas para essas questões podem ser obtidas de  

forma razoável caso seja feito um uso intenso e sistemático de abordagens baseadas em evidências experimentais. Uma das 

motivações desse trabalho é buscar evidências empíricas, através da execução de um survey, que possam ajudar a avaliar o 

Benchmarking Framework (BF) proposto por Moura [1]. Outra motivação é a replicação de um estudo feito há quase 10 

anos, onde se pretende apresentar as dificuldades que os pesquisadores enfrentam quando se pretende replicar um 

experimento bem como diferenças nos resultados, se houverem.  

 

 

 


