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RESUMO
Desenvolver um chatbot é uma tarefa complexa, dada à dificuldade que existe para a
compreensão do seu conceito e características, dentre as quais, se destaca o
processo de desenvolvimento de requisitos. Métodos de desenvolvimento de chatbots
têm sido propostos por pesquisadores para a construção de bases de conhecimento,
arquitetura, metodologia, linguagens, mas sem apresentar de que forma os requisitos
são desenvolvidos e as atividades que são executadas no processo de
desenvolvimento dos chatbots. Nesse contexto, este trabalho apresenta um método
para desenvolvimento de requisitos dos chatbots, que se inicia no entendimento do
problema a ser tratado e termina com a geração de um protótipo. Em particular, esse
método se baseia nas atividades da abordagem Design Thinking, que fornece uma
metodologia para encontrar e entender as necessidades dos clientes. O método adota
os modelos do arcabouço i*, visando fornecer por meio das intenções, o mapeamento
dos atores, seus relacionamentos e dependências, facilitando a construção dos
diálogos. Uma aplicaçãoo foi realizada em uma faculdade com os alunos do curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para investigar se o método proposto pode
ser considerado como uma alternativa para auxiliar o desenvolvimento do chatbot.
Os alunos foram separados em grupos e o desafio foi desenvolver chatbots que
respondessem perguntas sobre a faculdade. No final do processo, os alunos
apresentaram os protótipos gerados e responderam um questionário pós-aplicação.
Para os alunos, o método proposto auxilia no direcionamento do desenvolvimento de
chatbots. A aplicação das técnicas do Design Thinking levou a compreensão da
realidade das pessoas, promovendo um entendimento preciso do problema. Os
modelos SD e SR do arcabouço i* auxiliaram na visualização das dependências e
relações dos requisitos, trazendo uma visão global do chatbot.
Palavras Chaves: Desenvolvimento de Requisitos; Chatbots; Design Thinking;
Modelos arcabouço i*.

ABSTRACT
A Method for Developing Chatbots Requirements with Design Thinking and i *
Developing a chatbot is a complex task, given the difficulty of understanding its concept
and characteristics, among which, the requirements development process is
highlighted. Chatbot development methods have been proposed by researchers to
build knowledge bases, architecture, methodology, languages, but without presenting
how the requirements are developed and the activities that are performed in the
process of developing chatbots. In this context, this work presents a method for
developing chatbot requirements, which starts from the understanding of the problem
to be treated and ends with the generation of a prototype. In particular, this method is
based on the activities of the Design Thinking approach, which provides a methodology
for finding and understanding customer needs. The method adopts the models of the i
* framework, aiming to provide by means of the intentions, the mapping of the actors,
their relationships and dependencies, facilitating the construction of dialogues. An
applique was conducted in a college with students of the Systems Analysis and
Develoment course, to investigate if the proposed method can be considered as an
alternative to assist the development of chatbot. The students were separated into
groups and the challenge was to develop chatbots that answered questions about the
college. At the end of the process, the students presented the generated prototypes
and answered a questionnaire after the application. For students, the proposed method
assists in the development of chatbots. The application of the techniques of Design
Thinking led the understanding of the reality of the people, promoting a precise
understanding of the problem. The SD and SR models of the i * framework aided in
visualizing the dependencies and relationships of the requirements, bringing an overall
view of the chatbot.
Keywords: Requirements Development; Chatbots; Design Thinking; Framework
Models i *.
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1

INTRODUÇÃO
A Engenharia de Requisitos corresponde à atividade de entendimento das

necessidades dos usuários no contexto do problema a ser resolvido (ASGHAR e
UMAR, 2010). Para mensurar erros e evitar problemas nesse processo, foram
desenvolvidas técnicas e abordagens com objetivo de melhorar a comunicação entre
as diferentes partes envolvidas. Essas técnicas são utilizadas para a descrição,
estruturação e apresentação de requisitos. Diferentes abordagens combinam
características de diversos paradigmas, sendo desse modo abordagens híbridas,
como a Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos.
Na Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos ou GORE do inglês (Goal
Oriented Requirements Engineering), os requisitos são levantados a partir das metas
organizacionais dos envolvidos no processo. As metas dos atores são utilizadas para
elaborar, estruturar, especificar, analisar, negociar, documentar e modificar os
requisitos (LAMSWEERDE, 2001).
Entre as várias técnicas GORE, podemos citar as linguagens V-Graph
(YU,2004), NFR-framework (CHUNG

e

TRAN, 1999), KAOS (LAMSWEERDE,

2001) e o arcabouço i* (YU, 1995). O arcabouço i* diferente das demais técnicas,
encontra-se difundido na comunidade de Engenharia de Requisitos (HORKOFF,
2006; CONEJERO et. al., 2012; DEMERVAL et. al., 2011).
O arcabouço i* (i-estrela ou istar), acrônimo de intencionalidade distribuída,
proposto por Yu (1995), é uma abordagem, orientada a agentes e a objetivos,
centrada nos atores e seus relacionamentos. Dessa forma, modelam os
relacionamentos de dependência entre os atores e as intenções por meio de metas,
tarefas e recursos.
No arcabouço i*, a análise é feita a partir da descoberta de qual é o problema
e de quem é responsável por resolver o problema. Assim, sabe-se por que é
necessário desenvolver o sistema, quais as necessidades o mesmo vai atender e
quem é responsável por satisfazer tais necessidades (LAMSWEERDE, 2009).
Segundo Yu, Giorgini e Maiden (2011) pode-se dizer que o arcabouço i*
abrange técnicas de modelagem tanto orientada a agentes quanto orientado a
objetivos, pois sua essência é realizada na combinação dos conceitos agentes e
objetivos. Ambos os paradigmas, orientação às agentes (MAO e YU, 2005) e
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orientação à objetivos (LAMSWEERDE, 2003), tem apresentado bons resultados em
contextos de modelagem organizacional do processo de engenharia de requisitos.
Um agente é sistema de computador baseado em hardware ou software que
desfruta as propriedades de autonomia, capacidade social, reatividade e proatividade
(WOOLDRIDGE, 1995). Outra definição de Russel e Norvig (2002) é que agente é
uma entidade que percebe seu ambiente por meio de sensores e atua sobre ele por
meio de ativadores.
Um tipo de agente são os chatbots, sistemas que tentam simular uma conversa
por meio da demonstração de comportamentos semelhantes aos de uma pessoa
sobre um domínio (SHAWAR e ATWELL, 2007; MAHAPATRA, 2012). Os chatbots
podem possuir diversas nomenclaturas, sendo possível encontrar menções a
chatterbots, bots, entre outras. Nesta dissertação, utilizaremos o termo chatbots, por
ser o termo mais encontrado na literatura pesquisada.
Após décadas de estudos e pesquisas nas áreas de inteligência artificial e
processamento de linguagem natural, os chatbots evoluíram muito, porém, ainda
apresentam problemas não só na construção, mas problemas do ponto de vista de
engenharia de requisitos (reutilização, extensibilidade, etc). Desenvolver um chatbot
ainda é uma tarefa complexa, dada a dificuldade que existe para a compreensão do
conceito de chatbot e as características inerentes a eles, dentre os quais, pode ser
destacado

o

processo

de

desenvolvimento

de

requisitos,

questão

do

propostos

por

desenvolvimento de chatbots.
Métodos

de

desenvolvimento

de

chatbot

têm

sido

pesquisadores para a construção de base de conhecimento (TEIXEIRA et. al. 2005),
arquitetura (GALVÃO, 2003; OLIVEIRA et. al. 2010; LIU, ZANG e FENG, 2015;
PICHPONREAY et. al., 2016), metodologia/roteiro de criação (COMARELLA e CAFÉ,
2008; SILVA e FRANÇA, 2015), linguagens (NEVES et. al. 2006; JUNIOR e NETTO,
2014), arquitetura com ontologia (AL-ZUBAIDE e ISSA, 2011), mas sem apresentar
como os requisitos são levantados e quais as atividades são executadas no processo
de desenvolvimento de chatbots.
Vetterli et. al. (2013) propõem usar o Desing Thinking

para a atividade

levantamento de requisitos no processo de engenharia de requisitos, pois ela fornece
uma metodologia que provoca a descoberta das necessidades dos clientes, além de
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apoiar a produção de protótipos rápidos e simples, ajudam a entender problemas mal
definidos.
O Design Thinking é uma abordagem que usa métodos para encontrar uma
correspondência entre as necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente
viável, considerando uma estratégia de negócios que pode transformar essa
correspondência em valor para o cliente e gerar uma oportunidade (BROWN, 2008).
Foi concebido por Nigel Cross (2011), após analisar uma pesquisa feita por
Bryan Lawson sobre uma situação onde foi proposto um problema para ser resolvido
por engenheiros e arquitetos, chegando a conclusão que de uma maneira geral,
cientistas e designers resolvem problemas de maneiras diferentes.
O presente trabalho apropria-se do processo de Design Thinking proposto por
VIANNA et. al. (2012), juntamente com os modelos do arcabouço i*, para auxiliar o
processo de desenvolvimento de requisitos de chatbots, fornecendo uma definição
dos passos a serem executados,

para guiar os engenheiros de requisitos, os

desenvolvedores de chatbots e os designers.
Modelos de capacidade de processo de software constituem um conjunto de
boas práticas de Engenharia de Software, organizados de maneira sistemática, para
guiar melhorias de processo de software (SALVIANO, 2006). São exemplos destes
modelos o CMMI (Capability Maturity Model Integration) (SEI, 2010).
Desenvolvimento de Requisitos é uma das áreas de processo desse modelo,
tem como propósito produzir, analisar os requisitos, descreve três tipos de requisitos:
requisitos de cliente, requisitos de produto e requisitos de componente de produto.
Juntos, esses requisitos endereçam as necessidades dos stackeholders relevantes,
incluindo aquelas pertinentes às várias fases do ciclo de vida de produto (ex: teste e
critérios de aceitação) e atributos de produto (ex: segurança, confiabilidade e
manutenibilidade). Os requisitos também tratam as restrições causadas pela seleção
de soluções de design (ex: integração de produtos comerciais de prateleira) (SEI,
2010).
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1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar um método para desenvolvimento de
requisitos dos chatbots que utiliza de forma adaptada as atividades da abordagem
Design Thinking e os modelos do arcabouço i*, para auxiliar no mapeamento do
problema a ser tratado, na visualização das dependências entre os requisitos e na
escolha da solução adequada a ser prototipada.

1.2 Motivação
O chatbot é uma excelente ferramenta para interação do computador com o
ser humano, tem incentivado as pesquisas na área de processamento de linguagem
natural. Para que essa interação ocorra da melhor forma possível, as respostas
obtidas dos chatbots precisam ser coerentes e relevantes com o que o usuário deseja
(COMARELLA e CAFÉ, 2008), para isso, se observa que a utilização de um método
partindo do levantamento dos requisitos até a geração do protótipo, enquadra-se
perfeitamente no requisito de melhorar o mapeamento das respostas.
É cada vez mais necessário que os computadores entendam a linguagem
natural, tanto para análise de dados textuais não estruturados que se encontra na
internet, quanto para interação com o ser humano. A ideia de que as pessoas
possam realizar pesquisas na internet, utilizando sua própria linguagem,
recuperarem informação de texto e fazerem tradução automática, tem se tornado um
desejo de todos (COPPIN, 2012).
Dados coletados em fevereiro de 2015, permitem notar o tamanho da
comunidade de chatbots, o serviço de hospedagem Pandorabots declara ter mais de
225.000 botmasters (responsáveis pela criação do chatbot), que criaram mais de
250.000 chatbots, resultando em mais de 3 bilhões de interações (PEREIRA,
COHEUR e FIALHO, 2016).
No Brasil foi criada em 2016 a comunidade Bots Brasil. Um grupo que conta
com 8.451 membros para falar sobre negócios, desenvolvimento, design e assuntos
relacionados à chatbots. A ideia dessa comunidade é fornecer um local para buscar
ou divulgar chatbots brasileiros, compartilhar conhecimentos e promover o
compartilhamento de aprendizados acerca de um novo projeto de chatbot ou
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plataforma, com objetivo de promover uma maior troca de informações em português
e não apenas em inglês (BOTS BRASIL, 2018).
Atualmente, há uma variedade de chatbots desenvolvidos para os mais
diversos domínios, tais como: jogos interativos (SING et. al., 2006), serviços de
informação (WEERAWARNA et. al., 2011), e-government (MAHAPATRA et. al.,
2012), e-commerce (TAKEGATA e TANAKA-ISHII, 2010), suporte médico
(BICKMORE e GIORGINO, 2006), educação (OLIVEIRA et. al., 2012; MORENO et.
al., 2012; BATISTA et. al., 2009; MIKIC et. al., 2009), dentre outros.
Um dos desafios dos chatbots é retornar a resposta que mais se aproxima da
expectativa do usuário para a pergunta feita em linguagem natural. O processo de
desenvolvimento requer diferentes técnicas trabalhando em conjunto, a fim de atingir
um mesmo objetivo. Essas técnicas incluem: a reescrita e formulação da consulta, a
classificação da pergunta, a recuperação da informação, a recuperação de
passagens textuais, a extração da resposta, a ordenação da resposta e a justificativa
(AKERKAR et. al., 2010).
Os principais problemas dos chatbots são a falta de conhecimento e a
consistência lógica de um diálogo (AUGELLO et. al., 2009).
Apesar de todos os esforços, os chatbots ainda apresentam problemas, não
só na sua construção, mas também em outros problemas específicos, tais como
controle do curso global da conversa, controle de frases repetidas e o tratamento de
sentenças desconhecidas (ZDRAVKOVA, 2000).
Os chatbots evoluíram muito ao longo do tempo, mas a finalidade e o valor
agregado oferecidos pelas chatbots ainda não são definidos claramente. Para
projetar um chatbot que fornece uma experiência significativa, primeiro é necessário
entender as expectativas dos usuários, com base nas suas necessidades (ZAMORA,
2017a).
O propósito dos chatbots desenvolvidos ainda permanecem vagamente
definidos. Por ser uma tecnologia relativamente nova, há uma oportunidade para criar
experiências significativas na vida dos usuários (ZAMORA, 2017b).
Ferreira e Uchôa (2006) definem que apesar de ter um propósito simples de
definir, a implementação de um programa de computador capaz de atingir o propósito
de um chatbot é extremamente complexa, pois envolve um grande número de
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processos, variações de domínios de aplicação, bem como problemas de
processamento de linguagem natural.
A fim de facilitar o desenvolvimento desse tipo de aplicação, esse trabalho
propõe o desenvolvimento de um método para desenvolvimento de requisitos dos
chatbots.
A aplicação do Design Thinking, visa facilitar o processo de desenvolvimento
dos chatbots, tornando esse processo mais organizado e centrado no usuário.
É relevante o uso dos modelos do arcabouço i* no desenvolvimento de
chatbots, para trazer uma forma visual de entender os relacionamentos e as
dependências dos requisitos que são traduzidas como metas e intenções.

1.3 Hipóteses
As seguintes hipóteses precisam ser confirmadas ao final deste trabalho:


H1 – O método para desenvolvimento de requisitos dos chatbots auxilia
no processo de desenvolvimento de chatbots;



H2 – O método para desenvolvimento de requisitos dos chatbots é fácil
de utilizar;



H3 – O Design Thinking pode ser usado para entendimento do problema
e escolha de solução no desenvolvimento de requisitos dos chatbots;



H4 – A visualização e o entendimento das dependências existentes
entre os requisitos, por meio dos modelos SD e SR do arcabouço i*,
auxiliam no processo de desenvolvimento de chatbots.

1.4 Método de trabalho
Inicialmente, foi executada uma pesquisa sobre o assunto chatbot, na
sequência foi realizada revisão da literatura, que compreende a busca por artigos
relacionados aos principais desafios e limitações dos chatbots, para posteriormente
direcionar o foco desta pesquisa.
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Escolhido o desenvolvimento de chatbots, foram estudados os frameworks,
métodos, técnicas, processos e modelos disponíveis que poderiam ser utilizados. Tal
investigação resultou na análise e escolha da abordagem Design Thinking

e

arcabouço i*.
Após a revisão sistemática, com base no processo de Design Thinking e os
modelos do arcabouço i*, foram mapeadas as etapas, atividades, artefatos de
entrada, artefatos de saída, forma de aplicação, para o desenvolvimento de chatbots.
Para cada artefato de saída, foi criado um template, com objetivo de padronizar a
apresentação dos resultados obtidos em cada atividade executada.
Um exemplo de aplicação para um contexto de turismo foi elaborado a partir
do método proposto com objetivo de validar as atividades, fases e artefatos
propostos.
Para avaliar se o método proposto favorece o desenvolvimento de chatbots,
foi conduzido um exemplo de aplicação em uma faculdade na cidade de São Paulo,
com os alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
A partir da aplicação do método foi possível testar as hipóteses desta
dissertação, que tem como objetivo verificar se o método de desenvolvimento de
chatbots proposto, pode ser considerado como uma alternativa para auxiliar o
processo de desenvolvimento de chatbots.
A análise dos resultados foi executada com base no questionário pós-aplicação
e reuniões realizadas com os alunos, utilizando análise estatísticas das respostas, os
comentários coletados sobre as atividades realizadas, os resultados obtidos e as
lições aprendidas.

1.5 Organização do trabalho
Este trabalho é dividido em seis capítulos, resumidos a seguir.
O capítulo 1 – Introdução apresenta a contextualização da área na qual este
trabalho de pesquisa está inserido, apresentando a motivação para realização deste
trabalho, assim como o objetivo que direciona a pesquisa, as hipóteses levantadas e
o método de trabalho utilizado. O capítulo é finalizado com a organização da
dissertação.
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O capítulo 2 – Chatbot, apresenta a definição de chatbot, um breve histórico,
suas principais características e suas áreas de aplicação.
O capítulo 3 – Design Thinking, apresenta os processos existentes e
tecnologias utilizadas.
O capítulo 4 – Arcabouço i*, apresenta a definição desse conceito, com os
modelos e as notações utilizadas.
O capítulo 5 – Estado da Arte no Desenvolvimento de Chatbot, apresenta os
resultados da revisão da literatura realizada que tem como objetivo entender como o
processo de desenvolvimento de chatbots é conduzido atualmente, quais são os
frameworks, métodos e técnicas utilizados, bem como o levantamento dos principais
desafios e limitações enfrentados nesse processo. Também são investigadas as
principais tendências para o futuro dos chatbots.
O capítulo 6 – i*Think Bot - Um Método para Desenvolvimento de Requisitos
do Chatbot, apresenta a descrição do método proposto, os detalhes das atividades,
fases e artefatos que serão gerados no processo de desenvolvimento do chatbot.
O método de desenvolvimento de requisitos de chatbots é iterativo, tem início
com o mapeamento do problema e finaliza com a geração do protótipo. Permanece
em looping entre as atividades de levantamento de requisitos até que o protótipo seja
aprovado.
Neste capítulo também é apresentado um exemplo de aplicação do método em
um contexto turístico para apresentar os artefatos gerados em cada atividade
executada.
O capítulo 7 – Experimento - Aplicação do i*Think Bot, aplica o método descrito
no capítulo 6

e relata detalhes sobre as atividades executadas, apresenta os

resultados obtidos e lições aprendidas, com o objetivo de provar a plausibilidade deste
método, verificar se é uma alternativa para auxiliar o desenvolvimento do chatbot.
O capítulo 8 – Conclusão e Trabalhos Futuros, apresenta um resumo do
trabalho, são descritas as contribuições e as sugestões para trabalhos futuros.
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2 CHATBOT
Chatbots são programas de computador que tem como objetivo simular uma
conversa do mesmo modo que um ser humano (COMARELLA e CAFÉ, 2008;
LEMOS, 2017; TEIXEIRA, 2005).
O objetivo desses sistemas é responder às perguntas de tal forma que as
pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um
programa de computador. Permite-se assim que o usuário interaja com um sistema
de informação de uma forma parecida com que ele interage com as outras pessoas
no seu cotidiano (TEIXEIRA, 2005).
A possibilidade de se dar a uma máquina habilidade para interagir com o ser
humano, por meio da compreensão e simulação do seu comportamento, tem sido, há
muito tempo, alvo de pesquisas na área de inteligência artificial (LEONHARDT, 2005).
Os chatbots também são visto como facilitadores no processo de interação
usuário-máquina, sendo capazes de explorar o comportamento dos usuários (MOON,
1998) e até mesmo influenciar nos processos de tomada de decisão. Alguns estudos
recentes mostram que o uso da personalidade traz uma melhoria no desempenho
desses sistemas (SILVA, 2000).
Atualmente, chatbots despertam interesse tanto no meio acadêmico quando do
mercado devido ao fato de possuírem interfaces amigáveis com o usuário, provendo
mais naturalidade na interação, além da redução de custos e menor taxa de erros
(FOSSATTI, RABELLO e MARCHI,2011).
A maior vantagem dos chatbots é o seu grande poder de interação, que
proporciona diálogos interessantes e motivam o usuário a participar da conversação,
dando total liberdade ao mesmo (FOSSATTI, RABELLO e MARCHI,2011).
A tecnologia dos chatbots disponibiliza uma interface mais agradável,
aumentando os níveis de interação, com a possibilidade de desenvolver aspectos da
comunicação não oral, como a utilização de recursos faciais, de tonalidade de voz, etc
(ROTHERMEL, 2007).
Podem funcionar 24 horas por dia, ser excelentes fontes de reforço de
conteúdo, fontes de pesquisa (ROTHERMEL, 2007).
Os chatbots também apresentam algumas desvantagens, sendo a principal
delas o fato de que é um programa de computador e não é capaz de pensar e aprender
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da mesma forma que um ser humano o faz. Como a quantidade de sentenças que um
ser humano pode produzir é praticamente infinita, dificilmente um software será capaz
de lidar com todos os tipos de input fornecido pelos usuários (FERREIRA e
UCHOA,2006).
Outra

desvantagem

se

encontra

na

dificuldade

de

acessar

a

informação/conteúdo (ROTHERMEL, 2007).
Os diálogos, de certa forma, já estão semidefinidos. Ou seja, todas as
possibilidades de diálogo já estão pré-determinadas. O que não for previsto não terá
a resposta relacionada e, provavelmente, disparará uma resposta padrão evasiva. Ou,
em alguns casos, o chatbot pode sugerir o encaminhamento da conversa para outro
assunto. Tal procedimento pode desviar do tópico que lhe despertava interesse ou
dúvida. Além disto, o fato de se poder formular uma pergunta de várias formas, o que
leva a limitação da tecnologia a responder a qualquer pergunta (ROTHERMEL, 2007).
Outro problema é a possibilidade do usuário não conseguir fazer as perguntas
certas. Pode perder muito tempo tentando, em vão, descobrir a forma de encontrar
certa resposta que não está de forma alguma disponível (ROTHERMEL, 2007).
Ao lado dos problemas de interação descritos, ainda existem as questões da
linguagem. Por maior que seja o vocabulário de domínio do chatbot, existem aspectos
como a singularidade de cada pessoa, os regionalismos, a variedade de significados,
gírias etc (ROTHERMEL, 2007).

2.1.

Breve histórico dos Chatbots

Na literatura há três gerações de chatbots que utilizaram técnicas e
implementações distintas (NEVES, 2005): técnica de casamento de padrões e regras
gramaticais, consiste em um conjunto de combinações de palavras-chaves
selecionadas das perguntas e um grupo de respostas pré-programadas, técnica de
Inteligência Artificial, trabalham através de técnicas de regras de produção e redes
neurais, Linguagens de marcação, método mais completo do ponto de vista do
processamento natural, baseada na linguagem AIML.
A primeira geração de chatbots tinha como base as técnicas de casamento de
padrão e regras gramaticais. A técnica de casamento de padrão pode ser definida
como uma relação (casamento) entre um conjunto de palavras-chaves pré-
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selecionadas e um grupo de respostas (padrões) ligadas àquelas palavras-chaves,
sendo respeitada a ordem das palavras-chaves e uma prioridade entre as respostas
(CASTANHO e WAZLAWICK, 2002).
O principal ícone dessa fase é ELIZA, um chatbot desenvolvido no MIT (Artificial
Intelligence Lab) por Joseph Weizenbaum, que age como uma psicanalista, buscando
com que seu usuário fale cada vez mais de seus problemas por meio de sua interação
com ele, fazendo perguntas e estimulando o desabafo do usuário, porém, ELIZA não
tinha memória, logo, não armazena as conversas anteriores com os usuários.
A segunda geração tinha como base técnicas de rede neurais, tais como regras
de produção, regras do tipo SE <condição> ENTÃO <ação>, que são técnicas
computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural
de organismos inteligentes. Uma rede neural artificial é composta por várias unidades
de processamento, conectadas por canais de comunicação, de modo que quando
sinais são apresentados a entrada do sistema, cada sinal é multiplicado por um
número que indica a sua influência, depois do qual é feita a soma ponderada dos
sinais, produzindo um nível de atividade, se este nível exceder um certo limite a
unidade produz uma determinada resposta de saída (HUTCHENS, 1998).
Um exemplo de chatbot que utiliza essas tecnologias é JULIA. Julia foi
desenvolvido em 1994 por Michael Mauldin na Carnegie Mellon University. Ela é um
personagem dentro de um jogo de computador multiusuário. Sua função é emular um
jogador que auxilia os demais jogadores mapeando cavernas, indicando direções e
os melhores caminhos a serem tomados, além de fornecer informações sobre outros
jogadores, ambientes e objetos. Para isso, utiliza também no seu processo de decisão
informações referentes a ações tomadas anteriormente (FONER, 1997).
Embora os chatbots da segunda geração sejam considerados mais avançados
do que a primeira geração, eles não apresentaram resultados superiores (CASTANHO
e WAZLAWICK, 2002).
A terceira e mais recente geração de chatbots é baseada no uso de linguagens
de marcação para a construção de bases de conhecimento. Utilizam a linguagem
AIML (Artificial Intelligence Markup Language), uma linguagem de marcação
desenvolvida para construção de bases de conhecimento de chatbots.
Seu maior representante é A.L.I.C.E (Artificial Linguistic Internet Computer
Entity), criada por Wallace (WALLACE, 1995). Começou a ser desenvolvida em 1995
e contou com a ajuda de mais de 500 voluntários de todo o mundo. Opera com um
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modelo de aprendizagem supervisionada, ou seja, um “treinador” que monitora as
conversas do chatbot e cria o índice novo de AIML, a fim de obter as respostas mais
apropriadas. O cérebro de A.L.I.C.E. conta atualmente com mais de 45.000 elementos
chamados de categorias.
Cada categoria combina uma pergunta com as possíveis respostas, das quais
uma será escolhida para ser oferecida ao usuário. Ela possui módulos de conversação
que permitem classificar o usuário por idade, sexo, localização geográfica e profissão
(WALLACE, 1995) , ganhou o prêmio Loebner Prize nos anos de 2000, 2001 e 2004.
O Prêmio Loebner Prize é um concurso anual que avalia os chatbots aplicando
o Teste de Turing, iniciado em 1991 por Hugh Loebner e o Centro de Estudos
Comportamentais de Cambridge. O concurso consiste em 4 rodadas com 4 juízes que
interagem cada um com duas entidades usando um computador. Uma dessas
entidades é um humano e o outro um sistema, após 5 minutos de questionamento, o
juiz deve decidir qual entidade é o humano e qual é o sistema (PEREIRA, COHEUR
e FIALHO, 2016).
O primeiro vencedor em 1991 foi Joseph Weintraub com o PC-Therapist,
baseado em Eliza, uma conquista que ele repetiu mais três vezes nos anos seguintes
(PEREIRA, COHEUR e FIALHO, 2016).
Desde então, muitos chatbots com diferentes objetivos emergiram dos
sistemas, um exemplo é Jabberwacky, criado por Rollo Carpenter e lançado ao
público em 1997 entrou em quatro concursos Loebner e sempre esteve nos três
primeiros colocados, ganhou o 1º lugar em 2005 e 2006 (ANGELIE e BRAHNAM,
2008).
Outro destaque do Loebner é o chatbot Mitsuku desenvolvido por Steve
Worswick ganhou o prêmio em 2013, 2016 e 2017. Mitsuku está disponível como um
jogo flash, afirma ser uma adolescente de 18 anos e já conversou com milhões de
pessoas em todo o mundo através da web e outras aplicações. Foi também vicecampeão do Loebner Prize em 2015 (AISB, 2018).
No Brasil foi criado pela comunidade Bots Brasil o prêmio Bots Brasil Awards,
dedicado a reconhecer as melhores aplicações da tecnologia por meio de votação de
pessoas do segmento e pelo público. O levantamento foi feito de novembro de 2017
a janeiro de 2018 (BOTS BRASIL, 2018).
A primeira fase reuniu mais de 380 votos de 90 cidades e três países, foram
indicados 60 chatbots incluindo aplicações no Messenger, Facebook, Twitter e sites.
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Na segunda fase, cerca de 2600 pessoas votaram nas melhores aplicações. Os
chatbots vencedores foram separados por categorias: serviços (Magazine Luiza - Lú
e Visa), varejo (PagSeguro - Paguinho e ShopFácil), mídia (Uol e Beta feminista),
entretenimento (Rock In Rio - Roque), assistente pessoal ( Bia Talk e Clipping Bot)
(BOTS BRASIL, 2018).
Laven (2000) apresenta uma classificação de chatbots que considera os
recursos utilizados. Nesta classificação os chatbots podem ser encontrados nas
seguintes categorias: clássicos, complexos, amigáveis e ensináveis.
Os clássicos, tais como ELIZA, PARRY, FRED e CLAUDE, foram os primeiros
desenvolvidos. Dentro desta classe, encontram-se os chatbots criados com o objetivo
inicial de estudar a complexidade na comunicação em linguagem natural entre
homens e máquinas. Embora, Laven (2000) tenha classificado estes chatbots como
clássicos, eles podem também ser classificados como amigáveis. Muitos deles, por
serem dotados de personalidade e se comportarem como um ser humano, não deixam
de ser amigáveis, mas não possuem outra função a não ser a de divertir o usuário.
Os complexos são aqueles que foram criados a partir de linguagens de
programação mais sofisticadas, como ALICE, Vrian, Hex, CHAT and Tips e Yeti.
Os amigáveis são capazes de reproduzir o comportamento de uma pessoa,
como Julia, Silvie, BBSCHAT e Ultrahal.
Os ensináveis são aqueles que possuem capacidade de aprendizagem, como
o Megahall, Niall e Omnibot. O Megahall é um chatbot criado por Jason Hutchens que
ficou em segundo lugar na competição de Loebner de 1998.

2.2.

Características dos Chatbots

Uma primeira característica de um chatbot seria a capacidade de manter o
diálogo com seus usuários por meio da linguagem natural, para isso, é necessário
uma base de conhecimento e um interpretador capaz de analisar o padrão de entrada
e consultar na base qual a melhor resposta. Na figura 1 é apresentado um modelo
funcional básico de um chatbot.
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De forma geral, os chatbots podem ser analisados segundo uma série de
características (Franklin e Graesser, 1996) dentre as quais se destacam: capacidade
de apreender, memória, domínio, robustez e autoconhecimento.
A capacidade de apreender está relacionada ao quanto o chatbot consegue
apreender sobre o domínio e sobre o usuário durante o diálogo. Este tipo de chatbot
tem uma maior probabilidade de manter diálogo por mais tempo sem ser percebido o
fato de ser um programa.
O conhecimento deve ser armazenado de alguma forma, assim acontece
quando aprendemos algo, precisamos armazenar este conhecimento para então
utilizá-lo posteriormente. A memória é a característica que está relacionada à
capacidade do chatbot lembrar os diálogos passados e sentenças mencionadas
previamente dentro de um mesmo diálogo. O domínio está relacionado aos possíveis
temas para diálogo. Alguns chatbots não fazem restrição de domínio, contudo, podem
ser especialistas em determinados assuntos. Em outros chatbots, existe a opção do
usuário escolher qual o domínio da conversa.
A teoria dos atos de fala elaborada por Searle (1994) introduz inicialmente a
ideia de que o significado é dado pelo domínio de um conjunto de regras que torna o
uso dos elementos da língua regular e sistemático.
Searle (1987) faz claramente a distinção entre intenção e Intencionalidade, o
termo Intencionalidade significa estados mentais gerais que têm a característica de
serem dirigidos para alguma coisa e produzidos biologicamente na estrutura do
cérebro. Já a intenção é uma forma de Intencionalidade, junto com a crença, o desejo,
medos, a dúvida, o ódio, a fantasia, a esperança e muitos outros estados mentais.
Na Teoria dos Atos de Fala, o ato de enunciar é dirigido pelo indivíduo, que
confere sentido às ações, aos objetos materiais e palavras. O significado está no
sujeito que enuncia e que terá seu objetivo representativo alcançado conforme sua
capacidade de expressão e comunicação. O fenômeno linguístico é visto como uma
atividade, um processo psicológico criativo que tem uma neurofisiologia que causa e
se materializa sob a forma de atos de fala (SEARLE,1994).
A robustez é a capacidade do chatbot de responder as sentenças do usuário
não reconhecidas. O autoconhecimento é a capacidade do chatbot falar sobre si
mesmo.
Outras características que podem estar presentes nos chatbots são descritas
por Leonhardt (2005): autonomia (um chatbot autônomo deve ter controle sobre suas
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ações), proatividade (capacidade de tomar a iniciativa para atingir seus objetivos,
não se limitando apenas a estímulos do ambiente), reatividade (capacidade de
reação a estímulos e mudanças dentro do ambiente no qual se encontra inserido),
continuidade temporal (possibilidade de permanecer continuamente ativo),
capacidade social (a sociabilidade implica na comunicação de um chatbot com
outros chatbots ou com humanos, pode levar a uma necessidade de cooperação e
negociação), capacidade de adaptação (possibilidade de alterar o comportamento
baseado na sua experiência), mobilidade (capacidade do agente de se mover dentro
de um ambiente) e a flexibilidade (habilidade de escolher dinamicamente uma ação
ou sequência de ações em resposta a um estado do ambiente no qual se encontra).
O chatbot não precisa ter todas essas características, basta que tenha uma ou
mais, afinal a presença de todos estes atributos depende do tipo de aplicação que o
chatbot está envolvido.

Figura 1 - Modelo funcional básico de um chatbot

É preciso ter uma ideia bem definida sobre o conjunto de ações, percepções,
objetivos e ambiente em que o agente atuará (RUSSEL e NORVIG, 2002).
Este conjunto é conhecido como PAGE (Perceptions, Actions, Goals,
Environment) proposto por Galvão (2003) detalhado com exemplos na tabela 1.
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Tabela 1 - Classificação dos chatbots seguindo PAGE

Aplicação
Entretenimento

Percepções
Texto Escrito

Ações
Conversar sobre um
tema qualquer ou
guiar um usuário em
um jogo

Objetivos
Divertir o
usuário,
geralmente
simulando vida
artificial

Ambiente
Usuários em
Geral

Ensino a
Distância (EAD)

Texto Escrito

Auxiliar na
aprendizagem
de um estudante

Estudantes

Atendimento ao
consumidor

Texto Escrito

Minimizar custos
de atendimento

Consumidores

Comércio
Eletrônico

Texto Escrito

Sugerir assuntos de
discussão, tirar
dúvidas ou efetuar
demonstrações
Responder dúvidas
ou anotar
reclamações
Sugerir compra de
produtos ou guiar o
comprador pela loja

Maximizar
vendas e
satisfazer o
cliente

Compradores

Fonte: Galvão (2003)

Atualmente existe uma variedade de chatbots, que podem ser classificados em
algumas categorias de acordo com sua finalidade, podendo existir chatbots que
pertencem a mais de uma categoria ao mesmo tempo. A seguir é apresentado
exemplos de caracterização dos chatbots de acordo com suas características
(LEONHARDT, 2005): academic bots (relacionados aos assuntos acadêmicos como
sites de professores ou laboratórios de pesquisa); design bots (possuem ferramentas
e habilidades para a produção de outros bots e agentes inteligentes); commerce bots
(desempenham atividades de comércio na Internet); fun bots (divertem usuários por
meio de jogos, ambientes virtuais e personagens de realidade virtual); government
bots (buscam informações em sites governamentais); knowledge bots (congrega
agentes inteligentes, agentes de informação, agentes da web e muitas ferramentas
inteligentes de busca); news bots (criam jornais personalizados e clips de artigos de
jornais do mundo inteiro); search bots (buscas de bots e agentes inteligentes na
Internet); shopping bots (fazem compras e comparações de preços para
internautas); stock bots (monitoram o mercado de ações e mandam mensagens
sobre os últimos preços e tendências); update bots (avisam ao usuário quando um
site especificado foi atualizado ou modificado).
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2.3.

Aplicações dos Chatbots

Dentre os principais usos podemos destacar a utilização de chatbots para
entretenimento, ensino à distância, atendimento ao consumidor e comércio eletrônico.
Entretenimento: é uma das aplicações mais comuns para os chatbots. Para
um bom desempenho é necessário que o chatbot tenha um comportamento dinâmico
e capaz de dar sensação da existência de uma personalidade. Como exemplos dessa
aplicação de chatbot temos ELIZA (WEIZENBAUM, 1966) e ED (CONPET, 2008). O
ED era um projeto mantido pela Petrobrás que traz informações sobre o meio
ambiente, conversando sobre uso eficiente de energia e combustíveis. É possível
esclarecer

dúvidas

sobre

esses

assuntos,

simulando

um

diálogo,

e

consequentemente, agregar conhecimento de uma maneira mais rápida.
De fato, nesta categoria encontramos a maioria dos chatbots existentes.
Podemos citar alguns: ALICE, JULIA, BRIAN (BRIAN, 2017), JABBERWACKY
(JABBERWACKY, 2017), CYBELLE (CYBELLE, 2017), MEGA-HALL (MEGA-HALL,
2017), ELOISA (2017).
Ensino à Distância: um dos grandes desafios do ensino à distância é manter
os alunos estimulados com o aprendizado, que na maioria dos casos é pouco flexível.
A utilização de chatbots nesse ambiente faz com que os alunos possam pesquisar
informações de seu interesse num diálogo bem interessante pela interatividade. Como
exemplos dessa aplicação de chatbot temos ADELE (JOHNSON e SHAW, 1997),
STEVE (RICKEL e JOHNSON, 1997). Os chatbots podem ser utilizados nestes
ambientes como assistentes virtuais que auxiliam no processo de aprendizagem.
Nesse sentido, devem ser projetados de forma que possam tomar atitudes perante os
usuários como, por exemplo, repreender aqueles que não estejam se empenhando
nos estudos, contudo, é importante identificar que comportamentos são apropriados
para estimular a aprendizagem, caso contrário, é possível gerar distúrbios de
ansiedade ou timidez (JUNG et.al., 2002).
Atendimento ao Consumidor: em toda organização existe a necessidade de
uma área para atender os consumidores, no entanto, o custo para manutenção de um
serviço como este é bastante alto. Em geral a maioria das perguntas podem ser
respondidas utilizando-se de uma base de conhecimento, ou seja, é possível
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apresentar esse serviço utilizando um chatbot com sua base de conhecimento,
formada por casos comuns a serem tratados em um serviço de atendimento ao
consumidor. O grande diferencial para utilização de um sistema desses é a redução
de gastos, pois poderia diminuir o custo com funcionários e equipamentos. Outro
ponto forte é a aceleração do processo, em geral esses serviços são lentos, com fila
de espera e com um chatbot seria acelerado e bem mais interessante. Como exemplo
dessa aplicação de chatbot tem Hank (HANK, 2017).
Hank é o chatbot da Coca-Cola, ele esclarece dúvidas sobre a empresa e seus
produtos. Quando não é capaz de responder uma questão, Hank sugere ao usuário
tentar refazer a questão ou entrar em contato diretamente com o suporte através de
um link fornecido por ele.
Comércio Eletrônico: muitos usuários relutam em utilizar comércio eletrônico
por alguns fatores, tais como: dificuldade do consumidor em localizar o produto
desejado, medo de que o cartão seja clonado e usado indevidamente, ainda tem o
fato de o consumidor não se sentir confortável por não poder examinar o produto
(ANDERSON, 1997). Neste cenário o uso do chatbots pode humanizar o processo de
e-commerce de modo que o consumidor não precise navegar entre páginas para
chegar ao produto desejado, uma vez que ele poderá ser levado pelo chatbot
diretamente até esse produto, com base no diálogo com o cliente, analogamente o
que acontece em uma loja física.
No Brasil os chatbots despertaram interesse e ganharam destaque em 2016,
foram produzidos chatbots em diversos segmentos como mídia, e-commerce,
serviços, celebridades, jogos, esportes, educação, assistente pessoal, bebidas e
entretenimento, utilizando os serviços e plataformas ilustrados na figura 2.
São mais de 80 de opções conforme ilustrado na figura 3, um mapa de todos
os chatbots e plataformas já produzidas no Brasil, alguns foram produzidos apenas
para campanhas sazonais e por isso não estão mais ativos (BOTS BRASIL, 2018).

32

Figura 2 – Chatbots de Serviços e plataformas produzidas no Brasil

Fonte: Adaptado de Bots Brasil (2018)
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Figura 3 – Chatbots produzidos no Brasil

Fonte: Adaptado de Bots Brasil (2018)

Como visto há diversos campos que podem se beneficiar com a construção de
chatbots, por isso a forma de conversação dos humanos vem sendo estudada e
levada em consideração para a construção dos mesmos. Os chatbots fazem uso de
diversas estratégias para manter e direcionar o diálogo analogamente ao ser humano,
dando ilusão de inteligência, que são: manter a iniciativa do diálogo utilizando o
constante questionamento, inserir trechos da mensagem do usuário na resposta,
aprofundar o diálogo com questionamentos, reconhecer quando uma conversa se
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torna repetitiva e iniciar um novo tópico, fazer bom uso do humor para comentar algum
assunto que esteja em foco (MAULDIN, 1994).
Chatbots vêm sendo desenvolvidos para diversos propósitos, como a
concepção de tutores virtuais em sistemas de ensino assistido a distância, assistentes
virtuais pra atividades genéricas, sistemas para a venda de produtos, entre outros. Em
todos os cenários citados espera-se que o chatbot se comporte de forma natural,
fazendo com que sua interação com o usuário seja simples e agradável.
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3 DESIGN THINKING
Reflexões sobre o método de design não são recentes. De acordo com Cross
(2007), o pensamento científico do design foi desenvolvido e aprimorado em fases
como design científico e ciência de design.
O design científico teve início na primeira metade do século XX, no período
pós-industrial, quando foi necessário estabelecer um método menos intuitivo capaz
de diferenciar o design industrial do design artesanal praticado anteriormente. Surge
então o método científico do design (CROSS, 2007).
A partir da década de 1960, o método de design passa a ser objeto de
discussão e análise. Segundo Cross (2007), a ciência de design teve origem na
Conferência sobre Métodos de Design (Conference on Design Methods), realizada em
Londres, em setembro de 1962. A Escola de Ulm, na Alemanha, teve um significativo
papel nesse aspecto. A partir dela, os métodos sofreram modificações e
transformações. Em meados do século XX, a concepção de um artefato, que tinha
como centro do processo o próprio produto, passou, anos depois, a ter foco no usuário
e a inter-relação com componentes visuais e a sociedade. Dessa forma, a ciência de
design refere-se a uma abordagem organizada, racional e sistemática, para o
desenvolvimento de projetos de novos produtos e serviços (CROSS, 2007).
Simon (1969) é um dos primeiros pensadores a afirmar que o processo de
design pode ser utilizado em diferentes áreas do conhecimento para obter soluções
criativas para resolver problemas complexos e pouco estruturados. Nessa mesma
época, professores como Faste (1970) discutem em Stanford as diferentes
metodologias de projeto, criticando a forma como a engenharia é ensinada, e lutam
por uma estimulação maior da criatividade. Para isso, defendem o modo de fazer do
designer, em que existem fases como especulação, ideação e conceituação, em vez
de enfatizar as fases de análise e solução/execução, típicas da engenharia tradicional.
Sugerem que a ênfase deveria ser colocada na geração de ideias em vez da
verificação.
Rowe (1987) da Universidade de Harvard, publica o livro Design Thinking, no
qual considera e analisa o “pensar design” no contexto da arquitetura, destacando os
modos criativos e a racionalidade das escolhas da solução que melhor satisfazem os
requisitos. O design começa a ser estudado como metodologia por profissionais de
outras áreas e começa a se disseminar com o nome de Design Thinking. Essa
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disseminação acontece principalmente a partir da Universidade de Stanford, onde Rolf
Faste emprega o Design Thinking na Escola de Engenharia para a criação da D.school
e também para o estabelecimento da empresa IDEO, em parceria com David Kelley.
Após os anos 2000, o design ganhou destaque seja como metodologia, como
profissão, meio de agregar valor, diferenciação de produtos e até a busca de soluções
para problemas ambientais. Esse momento é descrito por Cruz (2006) como a era do
“design total”.
Historicamente, o design vem sendo tratado como etapa final no processo de
desenvolvimento, os designers que praticamente não contribuíram no processo de
inovação, entram e criam uma embalagem para a ideia. Este tratamento para o design
ajudou no crescimento de diversos mercados e produtos, tornando os produtos mais
atrativos e consequentemente desejáveis, melhorando com isso a percepção da
marca (BROWN, 2008).
Atualmente, o que está sendo pedido aos designers é que criem ideias que
atendam melhor as necessidades e os desejos dos clientes. Enquanto o antigo papel
do design tem um propósito tático e resulta em um potencial limitado para a criação
de valor, o novo papel é visto como algo estratégico e que pode levar à novas formas
de valor (BROWN, 2008).
Para Cross (1999), a construção do conhecimento em design deve ser buscada
em três fontes: nas pessoas, nos processos e nos produtos. O conhecimento em
design reside primeiramente nas pessoas e em sua habilidade natural para projetar,
sobretudo os designers. O conhecimento em design também reside nos processos,
no entendimento das táticas e estratégias de projeto, em sua metodologia, nos
processos de projeto que auxiliam o designer a desenvolver e aplicar técnicas. Por
fim, o autor afirma que o conhecimento em design também reside em seus próprios
produtos, nas formas e materiais que incorporam aos atributos de projeto.
O Design Thinking é um processo analítico e criativo, que envolve pessoas em
oportunidades para experimentar, construir soluções, recolher feedback e reprojetar
produtos, processos e serviços (RAZZOUK e SHUTE, 2012).
O uso do Design Thinking para o desenvolvimento de soluções tem sido
estudado há mais de trinta anos por diversas escolas de pensamento, como
arquitetura, ciências e artes. No entanto, nos últimos anos, a sua aplicação se
estendeu para uma direção inusitada que é a área de negócios (BONINI, 2011).
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O Design Thinking deve ser usado não apenas por designers, mas também por
grupos multidisciplinares, a fim de que tenham características básicas, mas que
somem qualidades específicas de cada área. Além disso, auxilia a enxergar um
problema como tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência e o bem-estar na
vida das pessoas. Isso faz com que a sua principal tarefa seja identificar problemas e
gerar soluções (VIANNA et. al., 2012).
Aplicar o Design Thinking na engenharia de requisitos com as técnicas de
criatividade permite gerar novas ideias, aumentando assim a probabilidade de
encontrar soluções inovadoras e disruptivas (VETTERLI et. al., 2013).
Uma característica marcante do Design Thinking é o fato de estar centrado no
ser humano. Brown (2009) aprofunda seu significado discorrendo sobre três
comportamentos fundamentais que reforçam-se mutuamente e são fatores críticos de
sucesso para o programa: ideia, observação e empatia.
São necessárias outras características como: colaboração

que está

relacionada como agir com outras pessoas para obtenção de um determinado
resultado ou participar de uma obra coletiva, experimentação que está relacionada a
transferir a criatividade do papel para a prática do mundo real, com pessoas em
diferentes contextos agregando informações e transformando as ideias em soluções
(PINHEIRO e ALT, 2011).
Para complementar a contextualização do Design Thinking, serão explicados
alguns processos de design. É importante ressaltar, que muitos deles já existiam antes
da metodologia e outros surgiram inspirados e com a colaboração do Design Thinking,
porém, todos contribuem na construção da identidade dessa metodologia.

3.1.

Processos do Design Thinking

Ao realizar o levantamento teórico, seis processos foram encontrados para a
aplicação das técnicas que compõem a abordagem do Design Thinking
Esses processos apresentam uma série de ferramentas responsáveis por
entender as necessidades do consumidor e aplicá-las no produto ou serviço desejado.
É importante ressaltar que algumas ferramentas são comuns a todos os processos,
entretanto, há ferramentas encontradas em apenas um processo. A seguir, são
apresentados os conceitos e ferramentas dessas metodologias.
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3.1.1.

Processo de design da IDEO

Para Brown (2008), CEO e presidente da IDEO, não existem passos exatos a
serem percorridos no processo de design.
Em termos gerais, o processo de Design Thinking é um trabalho constante de
pensamento divergente e convergente. No pensamento divergente é o momento de
gerar opções, e mais do que isso multiplicá-las, novas perspectivas, insights, visões
alternativas. A fase de convergir significa decidir entre alternativas existentes, é uma
forma de se aproximar das soluções (AZAMBUJA,2011).
Segundo Brown (2008), o processo criativo utilizado pela IDEO consiste em
três etapas, que podem ocorrer de forma não linear e iterativa (figura 4).
A primeira fase, Inspiração, começa com as atividades como observar e
perguntar, que permitem identificar o problema ou oportunidade a ser explorada ao
longo do processo.
Segue-se uma atividade de síntese onde é definido o problema ou
oportunidade e se faz o resumo de tudo o que foi observado e aprendido transitandose para a segunda fase a Ideação.
Nesta fase as aprendizagens realizadas na fase anterior permitem gerar
insights para oportunidades de mudança ou novas soluções. A geração de ideias é
promovida por um brainstorming. Segue-se a atividade de prototipagem das soluções
idealizadas, refinando esses protótipos e transitando para a fase seguinte a
Implementação.
Nesta última fase são feitos os ajustes, melhorias na solução encontrada e
prepara-se a estratégia de comunicação interna e externa.
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Figura 4 – Esquema do método de Design Thinking

Fonte: Almeida (2014)

Apesar de não explícito graficamente, esse modelo apresenta momentos de
divergência (pesquise, conte mais histórias) e momentos de convergência (organize
o caos, protótipos e testes).
Ainda para Brown (2008), sem restrições o design não pode ser criado, e o
melhor design muitas vezes é projetado com limitações relativamente grandes e o
papel do designer é aceitá-las. A IDEO acredita que as restrições podem ser avaliadas
por três 3 critérios: desejo (responsável por identificar o que as pessoas desejam),
praticabilidade (responsável por avaliar se a solução proposta pode ser realizada
técnica e organizacionalmente), viabilidade (responsável por avaliar se a solução é
viável financeiramente).

3.1.2.

Processo de Design Thinking da Hasso Plattner

Institute of Design
Este processo foi desenvolvido pela Hasso Plattner Institute of Design, situado
na Universidade de Starford, Califórnia. Foi criada em 2005 e seu principal objetivo é
ensinar abordagens do Design Thinking (BOSCHI, 2012).
O processo é constituído por seis fases, ilustradas na figura 5, que estão ligadas
por várias linhas curvas para demonstrar que todo o processo é iterativo. Esse
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processo por ser mais longo, especificado e mais didático, justifica a sua utilização no
ambiente acadêmico.
Na primeira fase, entender, é recolhida informação sobre o tópico a
desenvolver. A segunda fase, observar, é constituída por observação, entrevistas e
estudo das necessidades do utilizador, as equipes saem a campo e buscam
compreender as questões a partir do que foi coletado com os depoimentos e nas
observações feitas dos envolvidos no problema.
Na terceira fase, definir, as equipes estabelecem pontos de vista com base em
insights obtidos nas fases anteriores.
A quarta fase, idealizar, é o momento onde ocorre a geração de ideias a partir
da informação recolhida.
É na fase prototipar, onde as soluções são materializadas e melhoradas. Por
último, temos a fase testar, onde o principal objetivo é avaliar as soluções
apresentadas comparando com as propostas iniciais do projeto.
Figura 5 - Esquema do processo Bootcamp Bootleg

Fonte: D.school (2009)

A realização desse processo inclui a aplicação de técnicas como mapa de
empatia, mapa do cotidiano e bodystorm (simular as ideias com o corpo), dentre outras
técnicas de projeto (ALMEIDA, 2014).
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3.1.3.

Processo de Design Thinking da MJV

A MJV – Tecnologia e Inovação é uma empresa brasileira especialista em gerar
soluções inovadoras para problemas complexos. Adota os conceitos do Design
Thinking como base e segundo Vianna et. al. (2012) dividem a abordagem do Design
Thinking em quatro fases.
A primeira fase é chamada de imersão. Nesse momento, a equipe de projeto
aproxima-se do contexto do problema, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do
ponto de vista do usuário. É nessa fase na qual se tem um problema, uma proposta
de projeto e se vai descobrir tudo o que for possível sobre a empresa, o produto, a
experiência a ser proporcionada, o serviço a ser oferecido ou a área de atuação da
empresa no mercado (VIANNA et. al., 2012).
Após as etapas de levantamento de dados da fase de imersão, os próximos
passos são análise e síntese das informações coletadas. Para tal, os insights são
organizados de maneira a obter padrões e criar desafios que auxiliam na
compreensão do problema.
A fase de ideação tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do
projeto, para isso, utiliza-se as ferramentas de síntese, conforme ilustrado na figura 6,
para estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto
do assunto do trabalho (VIANNA et. al., 2012).
A fase de prototipação é onde os protótipos são construídos, caso seja
necessário, alterações são realizadas. A prototipação tem como função auxiliar a
validação das ideias geradas. Apesar de ser apresentada como uma das últimas
fases, pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a imersão e a ideação. O
protótipo é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico, de
forma a representar a realidade (VIANNA et. al., 2012).
O processo propõe as fases nessa ordem, entretanto, caso seja necessário é
possível realizar as fases da maneira mais adequada ao projeto. Essa divisão pode
ser vista na figura 6.
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Figura 6 - Etapas do Design Thinking por MJV

Fonte: Adaptado de Vianna et. al. (2012)

3.1.4.

Processo de Design Thinking da live|work

A live|work é uma empresa global de design de serviços e inovações. Possui
uma sede no Brasil, fundada por Tennyson Pinheiro e Luis Alt que definem o processo
de design da empresa em quatro etapas: Insights, Ideias, Protótipos e Realização,
conforme ilustrado na figura 7. Vale ressaltar que o processo não é linear, logo a
ordem das etapas pode variar.
Durante a etapa de Insights, a empresa envolve os usuários em entrevistas de
profundidade, observações e sessões de cocriação para compreender como vivem,
trabalham e tudo o que gira em volta do seu contexto de uso (PINHEIRO e ALT, 2011).
A live|work, na etapa Ideias faz uma abordagem mais participativa, pois o
principal objetivo desta fase é permitir que todos os envolvidos estejam alinhados com
o propósito do projeto (PINHEIRO e ALT, 2011).
Na etapa dos Protótipos, a live|work trabalha em conjunto com seus clientes
que ajudam a decidir quais produtos e serviços devem ser testados, com isso projetam
os pontos de contato necessários para que consigam alcançar bons resultados nas
simulações.
A quarta e última etapa, é a Realização, onde os resultados são apresentados
como pontos de contato que podem tomar a forma de processos internos, serviços
externos, websites, aplicativos para telefones celulares ou qualquer outro tipo de
interação que possa ser necessária para suportar a nova estratégia (PINHEIRO e
ALT, 2011).
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Figura 7 - Processo de design da live|work

Fonte: Pinheiro e Alt (2011)

3.1.5.

Processo de Design Thinking por Carleton, Cockayne e

Tahvanainen
O processo descrito por Carleton, Cockayne e Tahvanainen (2013) possui
algumas diferenças maiores quando comparados aos anteriores.
Ele une as fases de ideação e prototipagem em uma só, dando uma extensão
à implementação do projeto com etapas de busca de parceiros e visão do produto.
As cinco etapas de projeto são: perspectiva (ver o que já existe e o que já foi
feito), oportunidade (desenvolver a percepção das oportunidades futuras, as que
existem hoje e se estendem para o futuro), solução (buscar a solução e prototipar),
time (buscar parceiros para execução da solução), visão (ter uma visão para guiar as
equipes).
Essas etapas ilustradas na figura 8, são divididas para construir as bases e
fazer a ideia crescer. Muitas técnicas diferentes são encontradas nesse processo que
podem ser aplicadas na prática em projetos. Sendo o mais novo entre os outros, traz
uma visão mais mercadológica e prática do projeto.
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Figura 8 - Esquema do processo de Design Thinking

Fonte: Adaptado de T. Carleton W. Cockayne A.Tahvanainen (2013)

3.1.6.

Processo de Design Thinking da IBM

O IBM Design Thinking foi criado para criar resultados orientados aos usuários
com velocidade e de forma escalável para a realidade de entrega contínua.
O IBM Design Thinking define o processo de design da empresa em três
etapas: Observar, Refletir, Fazer, conforme ilustrado na figura 9. Vale ressaltar que
o processo não é linear, logo a ordem das etapas pode variar (IBM, 2016).
Durante a etapa de Observar, a empresa envolve os usuários para
compreender o contexto dos problemas a serem resolvidos (IBM, 2016).
A etapa Refletir é o momento no qual é refletido sobre o que foi visto e sobre
o que será feito, criando pontos de vista (IBM, 2016).
Na etapa de Fazer, é criado um protótipo, algo tangível para experimentar
com os usuários (IBM, 2016).
Figura 9 - Esquema do processo de Design Thinking da IBM

OBSERVAR
Fonte: Adaptado de IBM (2016)

REFLITIR

FAZER
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Os princípios do IBM Design Thinking são: focar nos resultados para o
usuário, ter times multidisciplinares trabalhando juntos com as áreas de
negócio, engenharia e cliente, para que possam colaboram juntos, enxergando os
mesmos resultados para o usuário, com isso, todo o time entende qual é o resultado
do ponto de vista do usuário (IBM, 2016).
As práticas chaves do IBM Design Thinking são: Hills: ter uma frase clara que
permita o time olhar para a mesma direção, que identifique quem é o usuário, o que
ele quer e como poderíamos proporcionar uma experiência que entregue o que
cliente precise e supere suas expectativas; Playbacks: manter o time sempre
alinhado, conversando alguma coisa que represente as ideias; Sponsor Users: ter
sempre os usuários reais desde o começo dos projetos para entender se eles
percebem que nossas ideias e soluções estão resolvendo suas necessidades (IBM,
2016).

3.1.7.

Análise Comparativa dos Processos

De posse dessas informações foi possível montar a tabela 2 de comparação
entre os processos do Design Thinking, buscando estabelecer a relação entre os
processos avaliados.
Apesar de se tratar de seis processos distintos, há uma forte relação entre eles.
Isso se deve ao fato de que todos eles propõem ferramentas responsáveis pelo
entendimento do usuário e muitas ferramentas são iguais ou parecidas. As fases de
cada processo podem ser vistas então como uma maneira adotada por cada processo
para organizar as ferramentas.
Todos os processos partem da noção de grupos multidisciplinares para
solucionar problemas complicados, complexos e/ou pouco definidos. Eles foram
divididos nos mesmos três tópicos sugeridos por Coutinho, Freitas e Waechter, 2013):
preparação, geração e realização. Como se podem perceber, esses processos
possuem uma divisão mais semelhante entre si, e ainda mais próxima dos tópicos,
tendo uma distribuição melhor na tabela. De acordo com a metodologia, geração e
avaliação, e ideação e prototipação estão muito próximas e funcionam em conjunto.
Além disso, no geral, eles dão menor ênfase à fase de implantação.
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Tabela 2 - Comparação entre os processos do Design Thinking

IDEO

Hasso
Plattner
Institute of
Design

MJV

live|work

Carleton,
Cockayne e
Tahvanainen

IBM

Inspiração

Empatia

Imersão

Insights

Perspectiva

Observar

Autor
Fase

Preparação

Definição
Geração

Ideação

Ideação

Ideação

Ideias

Prototipação

Prototipagem

Protótipos

Teste
Realização

Oportunidade

Implementação

Realização

Solução

Refletir

Time

Fazer

Visão

Fonte: Adaptado de Almeida (2014)

Após conhecer os processos de Design Thinking listados na tabela 2, percebese a existência de uma relação entre eles, pois todos começam com a exploração e
recolha de informação do ambiente e das pessoas, passando em seguida pela
definição do problema.
Posteriormente acontece uma fase de geração de ideias novas para a solução,
seguida de prototipagem rápida. Todos terminam com uma fase de comunicação da
ideia ou solução escolhida.
Todos os processos acima têm os mesmos objetivos, resumindo-os, pode-se
entender assim:


Descobrir qual é o problema complexo que precisa ser solucionado após o
contato com público



Pensar soluções inovadoras com base no que foi percebido sobre o problema



Prototipar o que foi pensado, testar e entregar para o mercado
No decorrer deste capítulo foi visto que o Design Thinking possui técnicas que

podem ser adaptadas para utilização em outras áreas do conhecimento e que os
pilares que norteiam o Design Thinking são empatia, experimentação e colaboração,
podem trazer benefícios à modelagem de processo de negócios de TI.
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4 ARCABOUÇO i*
O arcabouço i* é uma abordagem orientada a agentes e a objetivos, centrandose nos atores (pessoas ou sistemas) do sistema e nas suas relações (YU, 1995).
O principal objetivo do arcabouço i* é representar os atores participantes e as
dependências existentes entre eles, usando modelos, para que suas metas sejam
alcançadas, recursos sejam fornecidos, tarefas sejam realizadas e metas flexíveis
sejam satisfeitas (YU, 1995 ; OLIVEIRA et. al, 2008).
Como o i* é flexível para representar situações envolvendo interações entre
múltiplos participantes, o mesmo pode ser utilizado para representar variados
contextos organizacionais. A seguir, apresentam-se alguns contextos aonde o i* vem
sendo aplicado.
A engenharia de requisitos é uma das áreas de aplicações mais comuns, o
arcabouço i* é utilizado principalmente nas fases iniciais do processo de engenharia
de requisitos (YU, 1997; MAIDEN et. al., 2004); modelagem de negócio (business
modeling), estudos na área apresentaram o uso do i* para visualização explícita de
intencionalidade dos processos de negócios. Isto auxilia a obter um melhor
entendimento sobre o trabalho, além de facilitar seu replanejamento (YU, 1997;
KOLP, GIORGINI, MYLOPOULOS, 2003); desenvolvimento orientado à objeto,
alguns trabalhos (CASTRO, ALENCAR, CYSNEIROS, 2000; CASTRO et. al. 2001),
utilizaram-se da Puml (precise UML) (EVANS e KENT, 1999) e da Object Constraint
Language (OCL) (WARMER e KLEPPE, 2003) além de usar o arcabouço i* para tratar
dos requisitos; desenvolvimento orientado à agentes, em (BRESCIANI et. al. 2004)
apresentou-se o uso de agentes com estrutura BDI (Believe, Desire and Intention),
(RAO et. al. 1995) para realizar análises na fase inicial de requisitos. Já em Bastos e
Castro (2004), utilizou-se de Sistemas MultiAgentes (SMA) para especificar a
estrutura organizacional; segurança, confiabilidade e privacidade, o arcabouço i*
pode auxiliar a lidar com elementos de segurança, confiabilidade e privacidade, por
meio do estudo dos conflitos de intenções de diferentes entidades sociais (YU, 2009).
O i* é composto por dois modelos: o modelo de dependência estratégica
(Modelo SD – Strategic Dependency), que descreve as relações de dependência entre
os atores, e o modelo de raciocínio estratégico (Modelo SR – Strategic Rationale), que
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mostra como os atores atingem suas metas. A seguir, são apresentados os conceitos
e notações desses modelos.

4.1. Modelo de Dependência Estratégica (SD) – Strategic
Dependency
O modelo SD exibe os relacionamentos de dependência estratégica entre os
atores da organização, representando os atores e as dependências entre os mesmos
(YU, 1995). Auxilia na identificação dos stakeholders do sistema, na análise de
oportunidades e vulnerabilidades, no reconhecimento de padrões de relacionamentos.
Tem como objetivo captar a intenção dos processos dentro da organização e a
importância que cada um desses processos tem em relação aos participantes,
garantindo a abstração quanto aos detalhes do sistema.
Segue a descrição dos elementos que compõe este modelo: ator, pode ser
definido como uma entidade ativa, que tanto podem ser seres humanos como
sistemas, capazes de realizar ações independentes, que age sobre o meio que está
inserido para conquistar seus objetivos, exercitando seu know-how (YU, 1995). São
representados por um círculo nos diagramas. Quando existe uma necessidade de
maiores detalhes sobre um modelo organizacional, a noção de ator pode ser
expandida para tipos mais específicos: agentes, posições e papéis (YU, 1995). A
figura 10 apresenta um exemplo dos possíveis relacionamentos entre os tipos de
atores. A seguir, descrevem-se esses tipos.
Agente, é a decomposição de um ator, representa uma identidade real, como
um ser humano, uma organização ou um sistema de software/hardware. Possui
características normalmente intransferíveis para outros indivíduos, como habilidades,
limitações e experiências (YU, 1995).
Posição, representa uma coleção de papéis desempenhados por um agente
(OLIVEIRA et. al., 2008), no contexto de uma organização, sendo uma abstração
intermediária usada entre um papel e um agente (YU, 1995).
Papel, caracterização abstrata do comportamento de um ator em um
determinado contexto social ou domínio de informação. Representa uma

49

responsabilidade que um agente concreto possui por desempenhar um determinado
papel (YU, 1995).
Figura 10 - Exemplo de Relações entre Atores

As associações permitem descrever graficamente as relações entre atores, são
descritas por meio de links (AACHEN, 2013), conforme apresentado na figura 10.
Essas associações podem ser de seis tipos: IS PART OF (faz parte de), nesta
associação cada papel, posição e agente pode ter subpartes, há dependências
intencionais entre o todo e sua parte; ISA (é um), é uma relação de generalização,
com um ator sendo um caso especializado de outro ator; PLAYS (executa), são
usados entre um agente e um papel, com um agente executando um papel, a
identidade do agente que executa um papel não deverá ter efeito algum nas
responsabilidades do papel ao qual está associado, e similarmente, aspectos de um
agente deverão permanecer inalterados mesmo associados a um papel que este
desempenha, um agente pode desempenhar mais de um papel e um papel pode ser
desempenhado por mais de um agente; COVERS (cobre), relacionamento de posição
para papel, uma posição cobre mais de um papel e um papel pode ser coberto por
mais de uma posição; OCCUPIES (ocupa), relacionamento de agente para posição,
um agente pode ocupar mais de uma posição e uma posição pode ser ocupada por
mais de um agente; INS, é usada para representar uma INStância específica de uma
entidade mais geral, por exemplo, quando se deseja representar um agente que é
uma instanciação de outro agente.
Sobre as relações entre os atores, pode-se classificar com base em um dos
seguintes tipos: meta (goal), o ator depende de outro ator para alcançar um
determinado estado no mundo; tarefa (task), o ator depende de outro ator para que
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uma tarefa seja desempenhada, uma dependência por tarefa determina “como” e não
“por que” uma tarefa deve ser desempenhada, tarefas podem ser vistas como
soluções

que

proveem

operações,

processos,

representações

de

dados,

estruturação; recurso (resource), o ator depende de outro ator para a disponibilização
de uma entidade (física ou computacional), neste caso, o ator possui a habilidade de
usar a entidade como um recurso, um recurso pode ser entendido como tudo o que
pode ser utilizado para atingir uma meta: estratégias, experiências, pessoas, bens,
etc.; meta flexível (softgoal), o ator depende de outro ator para que este desempenhe
alguma tarefa para “satisfazer a contento” um softgoal, neste caso, o ator tem a
decisão final em aceitar ou não a meta alcançada, usando o benefício de habilidades
e conhecimentos do ator (OLIVEIRA et. al., 2008), diferentemente do que ocorre em
relação as metas, as condições para que os softgoals sejam alcançados são
elaboradas de acordo com o desempenho das tarefas.
A figura 11 apresenta alguns exemplos de relações de dependências. Podemos
observar dois atores denominados “Usuário” e “Sistema” que possuem quatro
relações de dependências: relatório impresso, representa um recurso concreto de
relatórios impressos; imprimir relatório, é uma tarefa que o ator “Usuário” depende
do ator “Sistema” para realizá-la; cadastrar produto, representa uma meta do ator
“Usuário” sobre o ator “Sistema” para que o cadastro de produto seja realizado;
resposta rápida, é uma meta flexível cuja satisfação é relativa aos critérios do ator
“Usuário”.
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Figura 11 - Exemplo de Relações de Dependência

4.2. Modelo de Raciocínio Estratégico (SR) – Strategic Rationale
Enquanto o modelo SD trata apenas dos relacionamentos externos entre os
atores, o modelo SR é utilizado para descrever os relacionamentos internos:
interesses, preocupações e motivações dos atores participantes de um processo (YU,
1995). Ele possibilita a avaliação das possíveis alternativas de definição do processo,
investigando mais detalhadamente as razões existentes, ou intencionalidade, por trás
das dependências entre os atores. As intencionalidades de cada ator são identificadas
e representadas dentro da fronteira de cada ator (figura 12).
Assim como o SD, o modelo SR também é composto por ligações de
dependência. Além de utilizar os quatro tipos de dependência apresentadas no
modelo SD – recurso, tarefa, meta e meta flexível, o modelo SR dispõe de outros dois
tipos de relacionamentos: as ligações de meio-fim e as ligações de decomposição de
tarefas.

52

Figura 12 - Exemplos de Fronteira do Ator

As ligações de meio-fim indicam um relacionamento entre um nó fim e um meio
para atingi-lo. Este tipo de ligação sugere alternativas existentes para se alcançar um
determinado fim, onde os meios são expressos em forma de tarefas e os fins
expressos em forma de metas (GRAU, 2008).
Já as ligações de decomposição de tarefas ligam um nó de tarefas a seus nós
componentes, que segundo Yu (1995), podem ser outras tarefas, metas, recursos ou
metas flexíveis. Uma tarefa decomposta só pode ser considerada completa quando
todos os seus nós componentes forem realizados ou satisfeitos. A representação
deste tipo de ligação pode ser visualizada na figura 13.
Figura 13 - Exemplo de Ligação de Decomposição de Tarefa

Para construção do modelo SR é realizado um detalhamento dos atores
envolvidos no processo que foram identificados no modelo SD. Neste modelo
podemos identificar então o comportamento interno dos atores detalhados, ligações
do tipo decomposição de tarefas e ligações do tipo meio-fim.
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No modelo SR podemos ainda associar atributos às ligações que envolvem
metas flexíveis, os links de contribuição. Qualquer um dos links de contribuição
apresentados abaixo pode ser usado para ligar qualquer elemento a uma meta
flexível. Essa ligação serve para modelar a forma como os elementos podem contribuir
para a satisfação ou cumprimento desta meta flexível.
Estes atributos indicam que o tipo de contribuição relacionada com os objetivos
das dependências podendo ser (GRAU, 2008): make, é uma contribuição positiva
forte o suficiente para satisfazer uma meta flexível; some+, é uma contribuição
positiva, entretanto, possui um nível de satisfação desconhecido; help, é uma
contribuição parcialmente positiva, não suficiente por si só para satisfazer uma meta
flexível; unknown, é uma contribuição cuja influência é desconhecida; hurt, é uma
contribuição parcialmente negativa, não suficiente por si só para negar uma meta
flexível; some-, é uma contribuição negativa, entretanto, possui um nível de satisfação
desconhecido; break, é uma contribuição negativa forte o suficiente para negar uma
meta flexível; or, é uma contribuição cujo destino é satisfeito se alguns dos elementos
origem forem satisfeitos; and, é uma contribuição cujo destino é satisfeito se todos os
elementos origem forem satisfeitos.
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5 ESTADO

DA

ARTE

NO

DESENVOLVIMENTO

DE

CHATBOT

Nesse capítulo é apresentada a pesquisa realizada para investigar como o
desenvolvimento de chatbots vem sendo conduzido. Os avanços dos chatbots, quais
as próximas tendências, suas limitações e os principais desafios.
Esta pesquisa seguiu os guidelines sugeridos por Kitchenham e Charters
(2007) e Travassos e Biolchini (2007), com objetivo de deixar os resultados confiáveis,
auditáveis e possíveis de serem reproduzidos por outros pesquisadores.
O escopo da pesquisa envolveu uma revisão da literatura, a partir de artigos
científicos primários e empiricamente validados na indústria, com vistas a identificar,
analisar, interpretar e reportar os estudos relevantes disponíveis para responder às
questões de pesquisa.
Esta pesquisa foi realizada em sete fases, ilustradas na figura 14. Nas
subseções seguintes são detalhadas cada uma dessas fases.
Figura 14 - Ciclo de Desenvolvimento da Pesquisa

5.1.

Planejamento da Pesquisa

Para atingir o objetivo deste estudo, foi definida a seguinte questão de pesquisa:
Como o processo de desenvolvimento de chatbots é conduzido atualmente?
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Para facilitar a extração, análise e síntese dos resultados, as seguintes questões
de pesquisa específicas (QPE) foram definidas:


QPE1: Quais frameworks são utilizados para desenvolver chatbots?



QPE2: Quais métodos são utilizados para o desenvolvimento de
chatbots?



QPE3: Quais técnicas são utilizadas no levantamento de requisitos de
chatbot?



QPE4: O que atualmente se sabe sobre os desafios e limitações dos
chatbots?



5.2.

QPE5: Quais as tendências para o futuro dos chatbots?

Busca Automática e Manual

Visando uma busca abrangente para garantir a maior cobertura possível sobre
o tema, foram escolhidas as fontes de busca automática e manual.
A busca automática foi realizada a partir da string de busca "chatbot" OR
"chatterbot".
As fontes de busca automática desta pesquisa foram feitas no IEEE Xplore 1 e
ACM Digital Library2. Essas fontes são as principais bases de dados eletrônicas de
relevância na área de investigação, citadas por Kitchenham e Charters (2007) e Dyba
e Dingsoyr (2008).
A busca manual, por sua vez, selecionou no período de 2000 a 2017, artigos das
principais conferências e revistas das áreas envolvidas: Simpósio Brasileiro de
Informática na Educação3, Workshop de Informática na Escola4, Congresso da
Sociedade Brasileira de Computação5 e Simpósio Hipertexto, Tecnologias na
Educação6 e Revista Informação & Sociedade7.

1

http://www.ieeexplore.ieee.org
http://dl.acm.org/
3
http://br-ie.org/pub/index.php/sbie
4
http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/about
5
http://www.sbc.org.br/)
6
http://www.simposiohipertexto.com.br/programa
7
http://www.ies.ufpb.br/
2
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Além disso, foi utilizada a técnica de snowballing (WOHLIN, 2014) para identificar
artigos adicionais a partir das listas de referência dos artigos selecionados.
Os estudos retornados pelo processo de busca foram avaliados com base nos
critérios de inclusão e exclusão descritos na tabela 3. Um artigo é incluído se atender
a todos os critérios de inclusão, e excluído se atender a pelo menos um dos critérios
de exclusão.
Tabela 3 - Critérios de Seleção
Critérios de Inclusão
IC1. Estudos que tratem sobre chatbots
IC2. Pesquisas qualitativas ou quantitativas
IC3. Estudos primários
Critérios de Exclusão
EC1. Estudos duplicados ou repetidos
EC2. Estudos que não tratem de chatbots
EC3. Estudos incompletos, rascunhos, slides ou resumos

Fonte: Adaptado de Dyba e Dingsoyr (2008)

5.3.

Seleção por Título, Resumo, Introdução, Conclusão e

Avaliação da Qualidade

Inicialmente, os títulos e resumos dos artigos foram lidos e os critérios de
inclusão e exclusão aplicados. Em caso de dúvida sobre a relevância do estudo, o
artigo era incluído para ser analisado nas etapas seguintes. Na fase seguinte, os
critérios foram aplicados com base na leitura da introdução e da conclusão dos
estudos resultantes da fase anterior. Quando necessário, a leitura completa do estudo
foi efetuada.
Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão, foi feita a avaliação da qualidade
dos estudos primários resultantes da fase anterior, para isso, foi utilizado um
questionário adaptado de Dyba e Dingsoyr (2008).
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Durante esta fase, com a leitura completa dos artigos, identificamos que alguns
deles não se enquadravam nos critérios (inclusão e exclusão) de seleção, portanto,
deveriam ter sido excluídos anteriormente.
A tabela 4 apresenta as questões aplicadas para avaliar os artigos, também foi
utilizada a escala de três pontos de Likert (1932):


0: Não existe nada no artigo que atenda ao critério avaliado;



0.5: O artigo não deixa claro se atende ou não ao critério;



1: O artigo atende ao critério avaliado.

Tabela 4 - Questionário de qualidade aplicado nos artigos primários
Questões
1. É um artigo de pesquisa?
2. Existe uma descrição dos objetivos da pesquisa?
3. Existe uma descrição do contexto em que o estudo foi
realizado?
4. O desenho de pesquisa está de acordo com os objetivos
mapeados no início da pesquisa?
5. A estratégia de seleção da amostragem está de acordo com
os objetivos mapeados no início da pesquisa?
6. Os dados foram coletados para responder as questões de
pesquisa levantadas?
7. Há uma descrição dos resultados encontrados?
8. O estudo possui valor para a academia ou para a indústria?

Fonte: Adaptado de Dyba e Dingsoyr (2008)
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5.4.

Extração e Síntese

Nesta fase foi realizada a extração dos dados dos artigos resultantes da fase
anterior. O processo consistiu em extrair os dados de forma estruturada, utilizando um
formulário padrão (apêndice A).
Foram extraídos dados de publicação (referência), contexto (tipo de estudo,
métodos de pesquisa, análise dos dados, tamanho da amostra, requisitos de software,
trabalhos futuros, limitações) e evidências (trechos de texto) objetivando responder as
questões de pesquisa, conforme sugerido por Cruzes e Dyba (2011).
A síntese e a análise dos dados foram construídas quase que paralelamente,
baseadas em uma abordagem qualitativa, para resumir as evidências extraídas dos
estudos primários incluídos nesta pesquisa (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Além
disso, também foram levantados dados quantitativos sobre a frequência de ocorrência
dos códigos mapeados.
Este estudo conduziu uma síntese e análise temática dos dados conforme
processo recomendado por Cruzes e Dyba (2011).
A partir das buscas primárias, foram retornados 204 estudos, dos quais 157
foram provenientes da busca automática nos engenhos eletrônicos e 47 foram
identificados pela busca manual.
Destes, 85 estudos foram excluídos na fase de seleção por título e resumo,
restando então 119 estudos potencialmente relevantes. Na fase de seleção por
introdução e conclusão foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão e, após
leitura e consenso, foram excluídos 65 estudos, restando 54. Os estudos resultantes
da fase anterior foram lidos por completo e foi feita a avaliação de qualidade. Nesta
etapa, 14 artigos foram excluídos, após leitura total e constatação de que deveriam
ter sido excluídos em etapas anteriores, e outros 10 artigos foram excluídos devido à
baixa qualidade. Restaram, assim, 30 artigos para a extração dos dados, etapa na
qual nenhum estudo foi excluído.
Conforme podemos observar na figura 15, dos 30 artigos selecionados
(apêndice B), 22 foram provenientes da busca automática, 3 artigos provenientes do
uso da técnica snowballing (análise das referências dos artigos) e 5 oriundos da busca
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manual realizada no: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação com 3 artigos,
Revista Informação & Sociedade com 1 artigo e Simpósio Hipertexto e Tecnologias
na Educação com 1 artigo. Doze artigos (40%) foram provenientes da ACM Digital
Library, dez artigos (33%) do IEEE Xplore. Nenhuns dos artigos selecionados foram
provenientes do Workshop de Informática na Escola.

Figura 15 - Artigos por Fase

A maior parte dos estudos relacionados ao assunto chatbot foram publicados
nos últimos cinco anos, reforçando assim a relevância do assunto objeto deste estudo.

5.5.

Análise dos Resultados

Com relação às questões de pesquisa QP1 (frameworks utilizados para
desenvolver chatbots), QPE2 (métodos são utilizados para o desenvolvimento de
chatbots) e QPE3 (técnicas utilizadas no levantamento de requisitos de chatbot), para
identificar os frameworks, técnicas e métodos que foram criados ou utilizados pelos
autores nessa revisão sistemática foram extraídas dos títulos, resumos e introdução
dos artigos as categorizações de soluções detalhadas na figura 16.
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Figura 16 - Categorização das Soluções Propostas

No caso da questão de pesquisa QP1 (frameworks utilizados para desenvolver
chatbots), foram encontrados dois artigos que tinham como objetivo criar frameworks
e um artigo que tinha como objetivo criar uma plataforma. Zdravkova (2000) propõe
um framework conceitual para chatbots e aponta novas orientações para a melhoria
de suas habilidades não-intelectuais de acordo com as atuais tendências de software.
Augello, Pilato e Gaglio (2009), propõem um framework baseado em um
chatbot incorporado em um sistema de suporte à decisão, com o objetivo de sugerir
as melhores estratégias de gerenciamento de um modelo baseado em jogos de uma
cidade virtual. O agente tenta prospectar as evoluções futuras de escolhas
particulares tomadas pelo usuário. A interação é conduzida através de uma interface
de linguagem natural construída como um agente conversacional baseado em
A.L.I.C.E.
Lin, Haro e Banchs (2016) citam que muitos chatbots foram implementados nos
sistemas de comércio eletrônico, como a Alexa de Amazon. Embora exista uma série
de plataformas de chatbot, ainda existem dificuldades na criação de sistemas
orientados a dados, uma vez que é necessária uma grande quantidade de dados para
desenvolvimento e treinamento.
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Nesse cenário, esses autores Lin, Haro e Banchs (2016) descrevem no seu
artigo uma plataforma avançada para avaliar e anotar interações humano-chatbot,
com suas principais características e objetivos.
Existem duas maneiras de construir um chatbot, utilizando uma plataforma ou
sem plataforma. Ao optar por não usar uma plataforma, o software é conectado
diretamente as ferramentas como Facebook Messenger, Twitter, Skype, Telegram,
entre outros.
Ao utilizar uma plataforma, nem sempre é necessário planejar tudo o que
poderá ser perguntado, pois já existem recursos de inteligência artificial que podem
indicar quais caminhos são os mais recomendados, de acordo com a mensagem
enviada (CHATBOTS BRASIL, 2018).
As plataformas de chatbots progrediram muito nos últimos anos. Em 2016, a
Microsoft lançou a plataforma Bot Builder que permite a comunicação com vários
outros canais como Skype, Slack e Messenger (CHATBOTS BRASIL, 2018).
A ChatScript em 2011, já havia lançado um portal com código aberto para a
criação de chatbots. Outro exemplo é a plataforma Rebot.me que recebeu destaque
pela facilidade de montagem, uso e aplicação do programa de mensagens
automatizadas (CHATBOTS BRASIL, 2018).
O Facebook também criou sua ferramenta o Bots for Messenger, que permite
que as organizações possam construir seus chatbots e utilizem como principal via de
comunicação o aplicativo Messenger, que atualmente já está com mais de 30 mil bots
(CHATBOTS BRASIL, 2018).
O Dialogflow é uma outra plataforma para construir interfaces de conversação
para chatbots, aplicativos e dispositivos. Em setembro de 2016, foi adquirida pelo
Google (DIALOGFLOW, 2018).
A IBM criou o IBM Watson Assistant que tem como objetivo responder as
perguntas dos clientes de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar
conversando com outra pessoa e não com um programa de computador, com grupos
de domínio já prontos caso o programador queira usar (IBM, 2018).
A plataforma Microsoft Language Understanding Intelligent Service (LUIS),
é uma ferramenta que permite que o desenvolvedor crie os próprios modelos de
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linguagem que permitirão que chatbots ou aplicativos compreendam comandos e
executem a ação determinada a partir de linhas de código (LUIS, 2018).
Uma plataforma brasileira é a BLiP, desenvolvida pela Take, oferece
ferramentas (incluindo inteligência artificial e bot analytics) para facilitar a criação,
publicação, integração e gestão de chatbots em diferentes canais de mensagem,
como Messenger, Telegram e nos próprios site e app da empresa (CHATBOTS
BRASIL, 2018).
A respeito do questionamento sobre o frameworks e as plataformas utilizadas
no desenvolvimento de chatbots, é possível concluir que existem diversas opções
disponíveis no mercado, permitindo com isso que seja escolhida a opção mais
adequada para atender a necessidade do negócio, além disso, na academia os
pesquisadores tem o foco em desenvolver e apresentar novos frameworks e
plataformas.
Sobre as questões de pesquisa QPE2 (métodos são utilizados para o
desenvolvimento de chatbots) e QPE3 (técnicas utilizadas no levantamento de
requisitos de chatbot), foram encontradas nos artigos selecionados as categorias
abordagem, mecanismo, método, modelo.
Dos artigos selecionados, três artigos eram abordagens. L'Abbate, Thiel,
Kamps (2005), sugerem uma melhora da tecnologia do chatbot, com base na
implementação de um comportamento de diálogo mais proativo. Um chatbot
aprimorado com proatividade pode ser considerado um agente de conversação
inteligente, que geralmente é caracterizado por uma abordagem de implementação
mais complexa, mas fornece um controle de diálogo mais eficiente através de
estratégias de iniciativa mista.
Al-Zubaide e Ayman (2011), propõem uma ontologia para chatbot, a OntBot,
para fornecer uma abordagem fácil de utilizar, com domínio independente, escalável
e dinâmico. Na abordagem proposta, a ontologia primeiro foi convertida em banco de
dados relacional, para que o chatbot tivesse uma base de conhecimento forte.
Schonenberg e Bartneck (2010), exploram uma nova abordagem para
chatbots, focalizando tópicos de conversação não lógicos: misticismo. Os livros
fundadores das principais religiões são exemplos amplamente reconhecidos de
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tópicos místicos, foram selecionamos o novo testamento, o alcorão e rigveda como
base de conhecimento.
Os chatbots são capazes de conversar de forma autônoma uns com os outros
e com os humanos sobre sua crença religiosa. Cada chatbot representa uma crença,
mas as suas convicções não são reveladas, o que obriga os observadores a seguir as
conversas ao invés de aplicar rapidamente estereótipos.
Neves, Barros e Hodges (2006) apresentam o iAIML, um mecanismo para
tratar informações intencionais com base em AIML, o objetivo principal foi melhorar os
diálogos. O iAIML adiciona estrutura as bases da AIML, incorporando intenções e
regras usadas na interpretação e geração de orações.
Os testes com a solução implementada mostraram viabilidade do mecanismo
proposto (NEVES, BARROS E HODGES, 2006).
Cinco artigos tinham como objetivo propor métodos. Ueno, Mori e Matsumoto
(2011), apresentam um novo método para estimular os interesses dos usuários com
objetivo de tornar a conversa natural.
Os chatbots podem conversar muito bem com os usuários sem uma
compreensão textual de alto nível, no entanto, pode ser difícil para os chatbots
responderem frases específicas por falta de informações, uma solução para este
problema seria o chatbot utilizar diretamente as informações da Web (UENO, MORI,
MATSUMOTO, 2011).
Wu et. al.(2008), citam que as bases de conhecimento de chatbot existentes
são principalmente construídas à mão, o que é demorado e difícil de adaptar a novos
domínios. O método automático de aquisição de conhecimento de chatbot de fóruns
on-line é apresentado neste artigo, inclui um modelo de classificação baseado na
teoria da aprendizagem para tomar uma decisão.
Turney e Littman (2003), apresentam um método para inferir a orientação
semântica de uma palavra com um conjunto de palavras de paradigmas positivas e
negativas. O método foi testado experimentalmente com 3.596 palavras (incluindo
adjetivos, advérbios, substantivos e verbos) que foram rotulados manualmente como
positivas (1.614 palavras) e negativas (1.982 palavras).
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O método atingiu uma precisão de 82,8% no conjunto de teste completo, mas
a precisão sobe acima de 95% quando o algoritmo pode abster-se de classificar
palavras suaves (TURNEY e LITTMAN, 2003).
Blasco e Silveira (2009), abordam a criação de um método para o
desenvolvimento de sistemas de ajuda com alto grau de interatividade. Essa
interatividade caracteriza-se por uma interface provida de um agente conversacional,
considerando questões de acessibilidade no que se refere aos tópicos do sistema de
ajuda, direcionada a um público alvo específico: os usuários surdos.
O desenvolvimento desse agente de ajuda seguiu um conjunto de diretrizes
que garantem aspectos realistas e de interação agradável por parte de agentes
conversacionais, além de facilitar o acesso para o usuário surdo quanto ao uso do
sistema de ajuda (BLASCO e SILVEIRA, 2009).
Fossatti, Rabello e De Marchi (2011), apresentam o desenvolvimento de um
chatbot no AIML, projetado para responder a perguntas sobre a área de epilepsia.
Alguns conceitos são descritos sobre chatbots, a linguagem de marcação AIML, a
área de campo da epilepsia, qual método foi usado para o desenvolvimento e quais
são as características do simulador.
Radlinski e Craswell (2017), estudam abordagens conversacionais para
recuperação de informação, apresentando uma teoria e modelo de interação de
informação em uma configuração de chatbot. É apresentado o modelo teórico de um
sistema conversacional que implementa as propriedades, juntamente com a descrição
de como este sistema poderia ser implementado, tornando explícito o espaço de ação
de um agente de pesquisa conversacional.
A respeito do questionamento sobre os métodos utilizados para o
desenvolvimento de chatbots e técnicas utilizadas no levantamento de requisitos de
chatbot, foram encontradas nos artigos selecionados as categorias abordagem,
mecanismo, método, modelo, é possível concluir que existem propostas relacionadas
ao comportamento de diálogo do chatbot, sua base de conhecimento, a forma de
adquirir conhecimento e o tratamento de intenções, permitindo com isso destacar os
principais temas que necessitam de pesquisas na academia.
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Os demais artigos selecionados abordaram os assuntos: design do chatbot,
percepção e expectativas dos usuários, personalidade ou intenção, processo de
construção de chatbot e revisão dos avanços dos chatbots.
Ranoliya, Raghuwanshi e Singh (2017) fornecem o design de um chatbot, que
fornece uma resposta eficiente e precisa para qualquer consulta com base no conjunto
de dados das perguntas frequentes usando AIML e análise semântica. Este chatbot
pode ser usado por qualquer universidade para responder perguntas frequentes a
estudantes curiosos de forma interativa.
Angga et. al. (2015), propõe um design de chatbot com avatar e interação de
voz, a resposta será processada para o reconhecimento de texto e o computador
renderizará um avatar cujo os gestos e lábios estão sincronizados com a resposta de
áudio.
Pereira (2016), apresenta o design e a implementação de um chatbot no
Telegram para treinar estudantes de engenharia da computação em qualquer assunto,
usando questionários de perguntas de múltipla escolha. Como avaliação de
resultados, os alunos responderam que o uso de chatbots para praticar testes é uma
boa ideia (89%), o uso de testes de chatbots poderia ajudá-los a se envolver mais no
assunto (72%) e, definitivamente, recomendam utilizar chatbots também em outros
assuntos de grau universitário (94%).
Zamora (2017a), realizou um estudo com 54 participantes nos EUA e na Índia
para compartilhar suas expectativas e experiências com um chatbot, com objetivo de
entender a percepção do usuário e as expectativas, suas preferências e identificar
os domínios onde chatbots podem adicionar propósitos significativos.
Zamora (2017b), explora como os chatbots podem encontrar um lugar na rotina
de vida diária. Devido à sua tecnologia relativamente nova, há uma oportunidade para
criar experiências significativas com chatbots na vida das pessoas.
Para identificar oportunidades para chatbots, é necessário entender como
esses programas são percebidos e o que precisa existir para as pessoas. Os objetivos
dessa pesquisa incluíram: a compreensão da antecipação para chatbots, modalidade
de entrada preferenciais, oportunidades para chatbots com base nas necessidades
dos usuários (ZAMORA, 2017b).
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Fadhil e Villafiorita (2017) demonstram o desenvolvimento de um jogo de
chatbot educacional CiboPoli, que é especializado em ensinar as crianças sobre o
estilo de vida saudável por meio de um ambiente de jogo social interativo. O jogo
apresentado é baseado em um protótipo de papel desenvolvido para ensinar alunos
da escola primária sobre alimentação saudável e gerenciamento de resíduos
alimentares.
Vtyurina, et. al. (2017), abordam a seguinte questão de pesquisa: o que seria
uma pesquisa com um assistente de conversação verdadeiramente inteligente? Para
responder esta pergunta, os autores fizeram um estudo no qual 21 participantes,
receberam a tarefa de buscar informações usando uma interface de chatbot baseada
em texto. Para completar cada tarefa solicitada, os participantes conversaram com
três agentes de conversação: um sistema comercial existente, um especialista
humano e um sistema automático experimental, apoiado por um humano atrás da
cortina. As observações e insights desse estudo auxiliaram a entender as aspirações
dos usuários e as limitações dos atuais agentes conversacionais (VTYURINA, et. al.
2017).
Augello et. al (2009) exploram as propriedades de um espaço semântico/
conceitual baseado em dados construído usando fontes de dados semiestruturadas
disponíveis na web, como a Wikipédia. Esta codificação equivale a adicionar no
gráfico da Wikipédia, uma camada conceitual de relacionamento de similaridade. O
chatbot pode explorar essa camada para simular um comportamento "intuitivo",
tentando recuperar as relações semânticas entre os recursos da Wikipédia também
por meio de caminhos sub-simbólicos associativos.
Galvão et. al. (2004) apresentam a arquitetura Persona-AIML para a criação de
chatbots em AIML com personalidade. É uma arquitetura flexível que permite o uso
de diferentes modelos de personalidade na construção de chatbots. Os testes com
o protótipo revelaram resultados satisfatórios e muito encorajadores.
Vandenberghe (2017), propõe o conceito de personagens bot, pessoas
interativas que atuam como usuários permitindo que as equipes de design interajam
com dados de usuários ao longo do processo de design.
Oliveira et. al. (2010), apresentam a arquitetura desenvolvida do Dr. Pierre, um
chatbot educacional com intenção e personalidade que faz uso de ontologias como
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base de conhecimento e tem como objetivo apoiar o ensino/aprendizagem de
psiquiatria e psicologia.
Castanho e Wazlawick (2002) relatam a experiência realizada com uma
ferramenta de autoria de chatbots, a qual tinha como objetivo aplicar o processo de
construção de chatbots em situações de ensino/aprendizagem, onde os estudantes
criaram máquinas de dialogar a partir de uma estruturação e reflexão sobre o
conhecimento. Com o uso da pesquisa exploratória realizada em duas Instituições de
ensino, avaliou-se o funcionamento e utilização de uma ferramenta de autoria
desenvolvida no Laboratório de Sistemas de Conhecimento da UFSC, denominada
AutoChatter; bem como avaliou-se a adequação da tecnologia de chatbots para o
aprendizado de conteúdo específico - Análise de Requisitos relacionado a disciplina
de Análise de Sistemas.
Leonhardt, Tarouco e Neisse (2003), apresentam uma proposta para a criação
de um chatbot educacional temático, o MEARA. Seus objetivos e sua interatividade
são descritos através de sua arquitetura, funcionamento e contextualização.
Silva e França (2015) utilizam um chatbot que simula conversações entre
homem e máquina, no processo de formação de aprendizes de Francês, além de
análise qualitativa dos resultados dessa interação, visando contribuir para a análise
da conversação, área que sistematiza interações verbais e diálogos, e para o
desenvolvimento de chatbots. O artigo tinha como objetivo apresentar etapas de
criação da base de diálogos de um chatbot especializado em literatura francesa e
verificar sua contribuição para o ensino de línguas. A construção do chatbot foi
estruturada nas etapas: Configuração do Perfil, Mineração dos Dados, Geração da
Base de Diálogos, Aprendizagem de Máquina e Interação Homem-Máquina.
Comarella e Café (2008) definem os conceitos e descrevem as técnicas
envolvidas no planejamento e desenvolvimento de chatbots, estabelecendo um
pequeno roteiro de construção, com objetivo de formalizar este conhecimento e
suprimir duas das grandes dificuldades referentes à Engenharia de Software, a
reusabilidade e a extensibilidade.
Klopfenstein et. al. (2017), analisam as tendências recentes em chatbots e
fornecem uma pesquisa das principais plataformas de chatbots, revisando seu
suporte para chatbots e suas características distintivas.
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Pereira et. al. (2016), apresentam uma visão geral da história dos chatbots,
analisando as principais contribuições e apontam algumas formas possíveis de
acoplar essas contribuições na linha de pesquisa de comunicação humanocomputador.
Com relação à questão de pesquisa QPE4 (desafios e limitações dos chatbots),
o desafio principal consiste em retornar a resposta que mais se aproxima da
expectativa do usuário para a pergunta feita em linguagem natural. O processo
completo é bastante complicado, pois requer um número de diferentes técnicas,
trabalhando em conjunto, a fim de atingir o objetivo. Essas técnicas incluem: a
reescrita e formulação da consulta, a classificação da pergunta, a recuperação da
informação, a recuperação de passagens textuais, a extração da resposta, a
ordenação da resposta e, finalmente, a justificativa (AKERKAR et. al, 2010).
Apesar da simplicidade propiciada pela AIML na construção da base de
conhecimento, a sua manutenção torna-se impraticável quando se torna necessária a
inclusão de muita informação com o objetivo de fornecer uma quantidade maior de
respostas. Uma alternativa mais eficiente e flexível seria então a utilização de uma
ontologia (AL-ZUBAIDE e AYMAN, 2011).
A maior deficiência atual dos chatbots é o uso da abordagem de
correspondência de padrões, consequentemente, o desrespeito de uma análise
linguística mais profunda (ZDRAVKOVA, 2000).
Apesar de todos os esforços, os chatbots ainda apresentam problemas, não só
na sua construção, desde o ponto de vista da engenharia de software (reutilização,
extensibilidade), mas também em seu desempenho em conversas com usuários
(Neves, Barros e Hodges, 2006).
Os chatbots sofrem problemas relacionados à ambiguidade léxica, semântica,
controle do curso global da conversa, controle de frases repetidas e o tratamento de
sentenças desconhecidas. Tais problemas requerem tratamento adequado, de modo
que os chatbots possam atingir níveis de desempenho próximos dos humanos (Neves,
Barros e Hodges, 2006).
Outro desafio citado por Wu et. al.(2008) é que as bases de conhecimento de
chatbot existentes são principalmente construídas à mão, o que é demorado e difícil
de adaptar a novos domínios.
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Os principais limites da tecnologia de chatbot estão relacionados à construção
do conhecimento, a recuperação das informações e a capacidade de diálogo
(AUGELLO et. al., 2009).
Embora exista uma série incrível de plataformas de chatbot, ainda existem
dificuldades na criação de sistemas orientados a dados, uma vez que, é necessária
uma grande quantidade de dados para desenvolvimento e treinamento (LIN, HARO,
BANCHS, 2016).
Como definem Ferreira e Uchôa (2006), apesar de ter um propósito simples de
definir, a implementação de um programa de computador capaz de atingir esse
propósito é algo extremamente complexo. Sistemas de conversação automática como
os chatbots sofrem a limitação de não possuírem um aprendizado tão rápido e
eficiente quanto o natural.
A construção de um chatbot é um processo complexo, pois envolve um grande
número de processos, variações de domínios de aplicação, bem como problemas de
processamento de linguagem natural (SILVA e FRANÇA, 2015).
A respeito do questionamento sobre os desafios e limitações dos chatbots, é
possível concluir que ainda existem muitos temas que necessitam de pesquisas e
propostas de melhorias, com objetivo de que os chatbots possam evoluir.
Com a relação à questão de pesquisa QPE5 (tendências para o futuro dos
chatbots), utilizamos as conclusões dos artigos selecionados para mapearmos as
tendências do futuro dos chatbots.
Na sequência temos a descrição das tendências identificadas.


Diálogo proativo: necessidade do chatbot sugerir assuntos e desenvolver o
diálogo com o usuário sem perguntar, para isso, é necessário conhecer o
usuário e registrar as interações, pode ser utilizado o histórico de conversas
anteriores como forma de traçar o perfil do usuário e sugerir assuntos do seu
interesse (L'ABBATE, THIEL, KAMPS, 2005).



Apresentação e manipulação de figuras via usuário: consiste em trabalhar
a capacidade de apresentar figuras ao interlocutor e este manipulá-las para
adquirir o conhecimento, sem formular uma pergunta (ANGGA et. al., 2015).



Envolvimento e tratamento de outras entidades além do usuário: essa
tendência está relacionada à necessidade de criar chatbots para ambientes que

70

envolvam outras entidades além do usuário como ambientes de realidade
virtual, para verificar se o chatbot pode influenciar o comportamento do usuário
e como esse processo é executado (L'ABBATE, THIEL, KAMPS, 2005).


Domínio independente: essa tendência está relacionada ao tratamento de
diversos assuntos e tópicos (AL-ZUBAIDE, AYMAN, 2011).



Automação do processo de criação e manutenção dos arquivos AIML: nos
artigos selecionados e após a análise dos desafios foi identificada a
necessidade de automatizar o processo dos arquivos AIML com objetivo de
aprimorar e trazer velocidade na comunicação dos chatbots com os usuários
(NEVES, BARROS, HODGES, 2006).



Falar vários idiomas: chatbots multilíngues é destacado como futuro nos
artigos investigados, para evolução dos sistemas é sugerido que seja criado
um módulo AIML para suportar vários idiomas (SILVA e FRANÇA, 2015).



Integração com serviços de chatbot: chatbots serão utilizados em múltiplas
plataformas, para isso será necessária à integração com serviços de chatbot
como o Messenger do Facebook, WhatsApp ou Telegram (Pereira, 2016).



Desenvolvimento de outros modelos de personalidade: nos artigos
analisados é destacado que a adição de personalidade aos chatbots é um fator
promissor que oferece habilidades de considerar o contexto em que se
encaixam (GALVÃO et. al.,2004).



Interação por voz e vídeo, 3D e animações: consiste no desenvolvimento de
interface por comando de voz, 3D e com animações para proporcionar uma
interação mais atrativa, melhorar a comunicação, qualidade no diálogo
(ANGGA et. al., 2015).



Interpretador para avaliação e controle emocional: desenvolver um
interpretador que fará toda a avaliação e controle emocional do chatbot,
melhorando as interações, considerando o contexto para capacidade de
tratamentos distintos com os usuários, fazendo com que eles se sintam mais
confortáveis com o sistema e interessados em usá-lo (FADHIL, VILLAFIORITA,
2017).



Base de conhecimento para suportar conteúdo semântico: necessidade de
atualizar a linguagem AIML e o desenvolvimento de um intérprete para
tratamento do diálogo (NEVES, BARROS, HODGES, 2006).
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Mecanismos de aprendizagem e busca de conteúdo: mecanismo para
permitir aos chatbots adicionar na base de conhecimento, informações,
diferente do que já foi inserido pelo administrador da plataforma (WU et.
al.,2008).



Aprendizado por meio dos usuários: Um portal de controlado pelo próprio
usuário poderia facilitar ainda mais a busca da informação e a centralização de
conhecimento (AL-ZUBAIDE, AYMAN, 2011).



Aquisição automática de novas categorias: tem como objetivo melhorar a
comunicação com os usuários por meio da estruturação das respostas e
utilização de ontologias (AL-ZUBAIDE, AYMAN, 2011).
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6 i*Think Bot: UM MÉTODO PARA DESENVOLVIMENTO DE
REQUISITOS DO CHATBOT

6.1.

Introdução

Um grande desafio para melhorar o desenvolvimento de chatbots é ter a
definição dos passos que devem ser executados. Considerando esse cenário, neste
capítulo é apresentado o i*Think Bot, um método que tem com objetivo auxiliar os
desenvolvedores de chatbot, engenheiros de requisitos e designers.
O método parte do entendimento do problema a ser tratado, ao final da
aplicação do método é gerado um protótipo inicial da solução proposta contemplando
os requisitos mapeados.
O método segue (de forma adaptada), o processo proposto por Vianna et. al.
(2012). Foi escolhido esse processo, pois o mesmo apresenta uma divisão bem
estruturada, não possui uma macro fase definida no final como nos demais processos
detalhados no capítulo 3.
Os elementos descritos neste capítulo sobre o arcabouço i* consideram a
proposta original apresentada em Yu (1995). Foi escolhida essa proposta pela
maturidade, facilidade de compreensão e por atender o escopo esperado, sem ser
necessário executar muitos passos.
O método ilustrado na figura 17 está descrito na notação BPMN (do inglês,
Business Process Modeling Notation), divide-se em 3 fases: Levantar Necessidades,
Desenvolver Requisitos de Cliente/Produto e Desenvolver, Analisar e Validar
Protótipo, que são detalhadas a seguir.
Os usuários e pessoas relacionadas ao contexto da aplicação podem ser
envolvidos na fase de Levantar Necessidades e Desenvolver Requisitos de
Cliente/Produto, para auxiliar no levantamento da situação atual e necessidades que
devem ser tratadas.
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Figura 17 – Visão Geral do método

6.2.

Fases do Método

Na fase Levantar Necessidades ilustrada na figura 18, na atividade Levantar e
Analisar Informações, é feito o levantamento do problema a ser tratado, definição do
escopo do projeto, identificação das restrições e oportunidades. Para isso, a atividade
utiliza as técnicas Pesquisa Desk e Pesquisa Exploratória.
A Pesquisa Desk consiste na busca de informações sobre o tema do projeto
em fontes diversas (websites, livros, revistas, blogs, artigos, etc). O nome Desk
origina-se de desktop e é utilizado porque a maior parte da pesquisa secundária
realizada atualmente tem como base referências seguras da internet (VIANNA et.al.,
2012). Essa técnica é utilizada para obter informações de outras fontes, que não sejam
os usuários e os atores envolvidos diretamente com o projeto.
A Pesquisa Exploratória, por sua vez, é a pesquisa de campo preliminar que
auxilia a equipe no entendimento do contexto a ser trabalhado e fornece insumos para
a definição dos perfis de usuários, atores e ambientes (VIANNA et.al., 2012).
A partir do assunto do projeto, cria-se uma árvore de temas relacionados para
dar início a pesquisa. As referências são registradas em cartões de insights (VIANNA
et. al., 2012) para facilitar a consulta e manuseio.
O cruzamento desses dados com os coletados em campo permite a
identificação de padrões e áreas de oportunidade para serem explorados nas fases
seguintes.
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Após o registro das informações levantadas nos cartões de insights, o objetivo
do chatbot é descrito juntamente com o problema a ser analisado.
Figura 18 - Fase Levantar Necessidades

A partir da definição do objetivo do chatbot e identificação do problema é
possível mapear os critérios norteadores. Os critérios norteadores são diretrizes
balizadoras para o projeto, evidenciando aspectos que não devem ser perdidos de
vista ao longo de todas as etapas do desenvolvimento das soluções. Servem como
base para a determinação dos limites do projeto e do seu verdadeiro propósito
(VIANNA et. al., 2012).
Na fase Desenvolver Requisitos de Cliente/Produto ilustrada na figura 19, são
utilizadas técnicas do Design Thinking. Na atividade Criar Personas, é feito o
levantamento dos atores relacionados ao problema a ser tratado, o entendimento das
suas necessidades para trabalhar possíveis ideias de soluções e escolher a ideia mais
adequada, assim, é possível identificar requisitos e características que possam dar
origem a um software ou chatbot.
Para isso, a atividade utiliza a técnica personas (BATISTA et. al., 2013) para
descrevê-las e o método mapa de empatia (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2013) para
representá-las visualmente.
Personas é uma técnica que utiliza pessoas fictícias para representar usuários
de um serviço ou produto, descrevendo objetivos, aptidões e interesses deste usuário.
As personas estão inseridas em cenários e histórias que representam situações reais
de uso (BATISTA et. al., 2013). Para descrever personas é importante detalhar suas
características. Grudin e Pruitt (2002) especificam que entre as características de uma
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persona podemos ter: nome, imagem, roupas, ocupações, famílias, amigos, animais
de estimação, idade, sexo, etnia, escolaridade, status socioeconômico, histórias de
vida, objetivos, tarefas, etc.
Mapa de empatia é um método que ajuda a projetar modelos de negócios de
acordo com as perspectivas do cliente (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2013). Gray,
Brown, Macanufo (2010), criaram quatro diferentes áreas que podem ser alcançadas
quando se faz um mapa de empatia de uma pessoa: ver, fala e faz, pensa e sente e
ouve. Bland (2012) adicionou dores e necessidades como áreas importantes.
Os membros da equipe de projeto mapeam o cliente/usuário do produto ou
serviço em questão, no contexto de uso, de forma a aproximar-se de seus pontos de
vista e descobrir não só o que falam, mas também o que, como fazem e sentem. Ao
mergulhar no ponto de vista de cada persona, percebe-se as perspectivas diferentes
de um todo, sendo possível identificar polaridades que auxiliarão no desenvolvimento
de personas, fornecendo assim insumos para a geração de ideias na atividade
seguinte (FERREIRA, CONTE e BARBOSA, 2015).

Figura 19 - Fase Desenvolver requisitos Cliente/Produto

Na atividade Levantar e Escolher Ideias é feito o levantamento das ideias de
soluções que estejam de acordo com o contexto e as necessidades do assunto
trabalhado, para escolher a ideia de solução mais adequada. Para isso, é aplicada a
técnica matriz de posicionamento.
Matriz de posicionamento é uma ferramenta de análise estratégica das ideias
geradas, utilizada na validação destas em relação aos critérios norteadores, bem
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como as necessidades das personas criadas no projeto. O objetivo deste recurso é
apoiar o processo de decisão, a partir da comunicação eficiente dos benefícios e
desafios de cada solução, de modo que as ideias mais estratégicas sejam
selecionadas para serem prototipadas (VIANNA et. al., 2012).
Listam-se as ideias geradas, podendo haver um agrupamento por semelhança
ou no caso de um volume muito grande uma seleção prévia. Em seguida, cruzam-se
os critérios norteadores e/ou necessidades das personas de maneira a formar-se uma
matriz que é preenchida colaborativamente, avaliando como cada ideia atende cada
requisito. Para cada critério norteador atendido a ideia recebe um ponto, a ideia com
maior pontuação, ou seja, a ideia que atende mais critérios norteadores é a ideia
escolhida para prototipação.
Ao escolher uma ideia não é obrigatório eliminar as outras funcionalidades
fornecidas pelas demais ideias, é possível mesclar as ideias para gerar a solução
adequada.
Na atividade Levantar Requisitos do Sistema, é feito o levantamento das
histórias de usuários com base nas características das personas, identificando
necessidades e desejos que serão inseridos na aplicação. Todas as informações
relacionadas a palavra chave mais referenciada, servirão para a identificação dos
requisitos para gerar o chatbot.
Uma história de usuário descreve a funcionalidade que tem valor para o cliente
do software e é usada para planejamento do projeto, funcionando como um lembrete
para a equipe, já que conversas posteriores sobre a história são essenciais para
transmitir os detalhes das mesmas (COHN, 2004).
Com as informações levantadas, é possível identificar se a solução para
atender a necessidade das personas requer o desenvolvimento de um chatbot ou
outro tipo de software. Caso seja necessário criar um chatbot, o fluxo segue para a
fase Desenvolver, Analisar e Validar Protótipo, caso contrário devem ser executadas
as atividades comuns do desenvolvimento de um software.
A fase Desenvolver, Analisar e Validar Protótipo é ilustrada na figura 20. Na
atividade Criar Design do Chatbot, cria-se o mapeamento dos modelos do
arcabouço i* (modelo SD e modelo SR),

juntamente com as características do

chatbot.
Dessa fase em diante o método traz atividades específicas do contexto de
chatbots com o mapeamento das intenções, características e assuntos.

77

Figura 20 - Fase Desenvolver, Analisar e Validar Protótipo

Para criação dos modelos SD e SR, recomenda-se a utilização da ferramenta
OpenOME, por ser uma ferramenta gratuita e que permite modelar as intenções e
metas dos atores de forma rápida.
Com base nas histórias de usuários levantadas na atividade anterior, é feito o
mapeamento das histórias de usuários para criar o modelo SD. As metas das histórias
de usuário são mapeadas como metas no modelo SD e as ações das histórias de
usuário são mapeadas como tarefas do Ator.
Por se tratar de uma atividade de desenvolvimento de um sistema, o ator
Sistema sempre existirá, já que o mesmo atenderá por meio de suas funcionalidades
as necessidades dos demais atores envolvidos com o software.
Após criar o modelo SD, o passo seguinte é gerar o modelo SR. Para isso, é
necessário criar uma tarefa para cada ação das histórias de usuários, decompor a
tarefa em sub tarefas (caso seja necessário), representando as ações associadas à
meta e relacionando a meta com as suas dependências.
Com os modelos SD, SR e os dados levantados, é feito o levantamento das
principais características que o chatbot terá, definindo o escopo, avaliando quais
serão suas ações, reações, personalidade, configurações. Cria-se o fluxo do chatbot
com as suas funcionalidades de forma macro juntamente com os cenários conhecidos
e desconhecidos, para mapear a forma de reagir quando surgirem situações não
previstas no escopo e os assuntos que serão tratados pelo chatbot.
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Com o mapeamento dos cenários, os modelos SD e SR do arcabouço i*,
permitem a definição e classificação das perguntas e respostas para o
desenvolvimento do chatbot por meio do mapeamento dos assuntos e perfis dos
usuários.
A atividade Gerar Protótipo é o momento no qual a solução escolhida é
implementada, ao se colocar o conteúdo formal e material. Os requisitos levantados
são implementados para apresentar a solução proposta.
Um protótipo é uma versão das ideias de projeto, com o intuito de materializar
a visão e permitir testes anteriores à realização do produto (PREECE et. al., 2005).
Na sequência, esse protótipo é validado pelos usuários, a partir de uma técnica
escolhida. Caso seja aprovado, o fluxo é encerrado e inicia-se a fase desenvolvimento
das funcionalidades do chatbot. Caso seja reprovado, é necessário verificar se houve
mudança nos requisitos, caso sim, se os requisitos não foram atendidos o fluxo
retornará para a fase Desenvolver Requisitos de Cliente/Produto ou se forem
identificados requisitos não mapeados o fluxo retornará para a fase Levantar
Necessidades.
Se o protótipo foi reprovado e não houve mudanças nos requisitos, o fluxo
segue para a atividade Refinar Protótipo que tem como objetivo analisar em conjunto
a sugestão das ideias em comum para melhoria do protótipo.
O processo é iterativo e permanece no looping entre as atividades Refinar
Protótipo e Validar Protótipo até que o protótipo seja aprovado.

6.3.

Exemplo de Aplicação do Método

Para exemplificar a aplicação do método para desenvolvimento de requisitos
de chatbots foi escolhida uma aplicação desenvolvida para o governo da Província
Autônoma di Trento, Itália, pois os dados dessa aplicação estão disponíveis para
acesso e o mesmo já foi utilizado como exemplo para utilizar os modelos do arcabouço
i* em Rauer (2011).
O sistema eCulture é acessado via Web, construído com o objetivo de prover
serviços e informações culturais provenientes de museus, exposições e outros
eventos e organizações culturais para cidadãos da Província, turistas que procurem
algo para fazer ou estudantes em busca de material relevante para seus estudos.
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Iniciamos a aplicação do método pela fase Levantar Necessidades, na
atividade Levantar e Analisar Informações. Para tanto, foi feita uma busca de
informações sobre o tema em websites e blogs, as referências encontradas foram
registradas em cartões de insights (apêndice C), o problema que será tratado é o
acesso as informações culturais de museus, exposições e outros eventos, o qual
consiste na dificuldade de atingir o público esperado, cujo impacto é baixa aderência
no turismo.
O objetivo da solução neste exemplo é prover serviços e informações
culturais provenientes de museus, exposições, outros eventos e organizações
culturais para cidadãos da província, turistas que procurem algo para fazer,
locais/eventos para visitar.
Na tabela 5 são descritos os critérios norteadores mapeados com base nos
cartões de insight e descrição do problema a ser tratado.
Tabela 5 - Critérios Norteadores
ID

Descrição

1

Fornecer Mapas de Localização

2

Permitir Criar Roteiros

3

Orientar Rotas para o Destino

4

Informar sobre Pontos Turísticos

5

Informar sobre Museus

6

Informar sobre Exposições

7

Informar sobre Hospedagem

A partir das informações levantadas, iniciamos a fase Desenvolver Requisitos
de Cliente/Produto, dentro da atividade Criar Personas foram criadas as personas
Turista (apêndice D) e Guia Turístico (apêndice E).
Analisando as informações levantadas com relação ao contexto e pessoas
envolvidas foi executada a atividade Levantar e Escolher Ideias. Foram levantadas
as seguintes ideias de soluções:


Site com Agenda de Eventos e Compra de Ingressos



Dicas de Passeios
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Tira Dúvidas com Dicas de Roteiros

Em seguida, essas ideias foram cruzadas os critérios norteadores, avaliando
como cada ideia atendia os requisitos levantados. Para cada critério norteador
atendido a ideia recebia um ponto, a ideia com maior pontuação foi o Tira Dúvidas
com Dicas de Roteiros, escolhido para prototipação, incluindo como função a
possibilidade de agenda de eventos e montar roteiros, conforme descrito na tabela 6.
A partir da ideia escolhida foram levantados e registrados os requisitos por meio
das histórias de usuários ilustrados nos apêndice F e apêndice G.
Com as histórias levantadas, foi possível definir que o tipo de software
adequado para atender à necessidade das personas seria um chatbot, pois já temos
um website. O fluxo seguiu para a fase Desenvolver, Analisar e Validar protótipo.
Na atividade Criar Design do Chatbot foi mapeado os modelos do arcabouço
i*: modelo SD

(apêndice H) e modelo SR (apêndice I),

juntamente com as

características do chatbot (apêndice J).
Tabela 6 - Matriz de Posicionamento
ID

Critérios Norteadores

1

Fornecer mapas de
localização

2

Permitir Criar Roteiros

1

1

3

Orientar Rotas para o
Destino
Informar sobre Pontos
Turísticos
Informar sobre Museus

1

1

1

1

4
5
6

Informar sobre
Exposições

7

Informar sobre
Hospedagem
Total

Site com Agenda de
Eventos e Compra de
Ingressos

Dicas de
Passeios

Tira Dúvidas com
Dicas de Roteiros
1

1
1

1

1

1
1

3

3

7

Seguindo o método, na sequência foi mapeado o fluxo do chatbot (apêndice K)
com as suas funcionalidades definidas de forma macro, juntamente com os cenários
desconhecidos (apêndice L) e cenários conhecidos (apêndice M), para mapear a
forma de reagir, quando surgirem situações fora do escopo tratado pelo chatbot e os
assuntos que serão tratados.
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Neste momento é possível Gerar o Protótipo do chatbot, no apêndice N é
ilustrado um fragmento do protótipo com o Serviço de Hospedagem.
Neste capítulo foi apresentada a proposta e a aplicação do método de
desenvolvimento de requisitos de chatbots. O objetivo da proposta foi o
desenvolvimento de requisitos para o turismo da cidade de Trento, facilitando a
experiência do turista e auxiliando o guia turístico com relação à divulgação dos
eventos da cidade.
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7 EXPERIMENTO: APLICAÇÃO DO i*Think Bot
Este capítulo descreve a aplicação do método i*Think Bot em uma faculdade,
com objetivo de provar a plausibilidade deste método, verificar se é uma alternativa
para a criação de um protótipo de chatbot, a partir da modelagem das metas,
intenções, personas e dados extraídos do contexto de negócio.
O método refere-se ao processo de desenvolvimento de chatbot, o principal
objetivo é mapear e definir as atividades e fases do processo de desenvolvimento do
chatbot, de modo que possa ser executado em diversos contextos, partindo desde do
mapeamento do problema até a geração do protótipo.
As próximas subseções apresentam a aplicação do método realizada com base
nas atividades sugeridas por Kitchenham et. al. (2002).

7.1.

Objetivo e Questões de Pesquisa

O objetivo da aplicação do método para desenvolvimento de requisitos de
chatbots foi definido da seguinte forma: analisar o uso do método para o levantamento
dos requisitos do chatbot com o propósito de caracterizar os ganhos gerais com
relação ao entendimento do problema a ser resolvido e mapeamento do contexto de
aplicação, organização do desenvolvimento do chatbot, facilidade de uso e o
mapeamento das dependências dos requisitos do ponto de vista dos alunos, foram
conduzidos projetos utilizando o método para desenvolvimento de requisitos dos
chatbots.
Com base neste objetivo, buscou-se responder as seguintes perguntas:


QPE1: De maneira geral, o método para desenvolvimento de requisitos
de chatbots é capaz de ajudar no desenvolvimento de requisitos dos
chatbots?



QPE2: O método para desenvolvimento de requisitos de chatbots pode
ser considerado simples de utilizar?



QPE3: As aplicações das técnicas do Design Thinking facilitaram o
entendimento do problema e escolha da solução?
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QPE4: Os modelos SD e SR do arcabouço i* permitiram o entendimento
e a visualização das dependências existentes entre os requisitos?

7.2.

Contexto da Aplicação do Método e Participantes

A aplicação do método para desenvolvimento de requisitos de chatbots foi
conduzida no ambiente acadêmico, em uma faculdade localizada na capital São Paulo
que tem mais de 30 anos no mercado.
Os cursos dessa faculdade já colocaram no mercado de trabalho mais de
20.000 alunos, profissionais de nível superior cuja formação abrange uma extensa
gama de conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológicos, graças à
composição de currículos que respondem ao desenvolvimento tecnológico e
econômico, adequando-se às demandas sociais de bens e serviços. Além dos cursos
de graduação, a faculdade oferece programas de Pós-Graduação Lato Sensu e de
Atualização Tecnológica.
Os

39 participantes da pesquisa são alunos do curso Análise e

Desenvolvimento de Sistemas na disciplina Laboratório de Engenharia de Software.
Na primeira etapa para conhecer o ambiente de pesquisa e participantes foi
aplicado um questionário (apêndice O), para levantar os perfis dos participantes e o
conhecimento, para adequar a forma de apresentar o método proposto.
Ao analisar os dados coletados, foi constatado que os participantes da pesquisa
na sua maioria são homens (83%) e a média da faixa etária dos alunos está entre 21
e 30 anos (61%).
A figura 21 apresenta o conhecimento dos alunos sobre os assuntos desta
dissertação, com relação ao assunto central desta dissertação - chatbot, a maioria dos
alunos (92%) já teve algum contato, seja como usuário final ou desenvolvedor.
No caso do Design Thinking, (58%) dos alunos nunca utilizaram essa
abordagem.
Sobre o arcabouço i* e os seus modelos, a maioria dos alunos (86%) nunca teve
nenhum contato.
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Figura 21 - Perfil dos Estudantes

Foi disponibilizado no questionário um espaço para os alunos responderem na
perspectiva deles o que seria um chatbot, a maioria citou que é um

robô de

conversação (36%), seguido de programa que emula uma conversa entre pessoas
com 23%, aplicação de bate-papo com 18%, alternativa para atendimento do cliente
com 9%, com 5% cada um, apareceram software interativo e software utilizado no
Telegram, por último, plataforma de desenvolvimento apareceu com 4%, conforme é
ilustrado na figura 22.
Figura 22 - Definição do Conceito Chatbot
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Com relação ao Design Thinking, a maioria (46%) nomeou como uma
metodologia, seguido de método com 20%, modelo com 13%, ferramenta, processo e
técnica com 7% cada um, conforme é ilustrado na figura 23.
Figura 23 - Definição do Conceito Design Thinking

Com relação ao arcabouço i* , pelo próprio nome 38% nomearam como um
arcabouço, seguido de plataforma de desenvolvimento com 14%, linguagem com 4%
e ferramenta com 3%, conforme é ilustrado na figura 24.

Figura 24 - Definição do Conceito Arcabouço i*
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7.3.

Planejamento e Execução

Com base nas informações levantadas sobre o ambiente de pesquisa e
participantes foi elaborado um planejamento de aplicação do método para
desenvolvimento de requisitos de chatbots.
Esse planejamento visava estruturar melhor a aplicação do método para
desenvolvimento de requisitos de chatbots e definir as atividades que serão
realizadas, para isso, as fases e atividades do método de desenvolvimento de
requisitos de chatbots foram organizadas e distribuídas de acordo com o cronograma
de aulas dos alunos, de forma que fosse factível a aplicação e o acompanhamento
do método durante o período letivo, conforme é ilustrado na tabela 7.
Tabela 7 - Planejamento das Atividades
Semana
1º

2º
3º
4º
5º
6º

Atividade
Apresentar a disciplina
Levantar perfil dos participantes
Organizar os grupos
Apresentar uma visão geral do método proposto e os conceitos relacionados
Apresentar a primeira fase do método - Levantar Necessidades
Reunião para discutir Documento de Visão
Apresentar a fase Desenvolver Requisitos de Cliente/Produto
Apresentar as Atividades Criar Personas e Levantar Ideias
Reunião para discutir Documento de Visão, Personas criadas e ideias levantadas

11º

Apresentar a fase Desenvolver Requisitos de Cliente/Produto
Apresentar a Atividade Levantar Requisitos
Reunião para discutir as Histórias de Usuários
Apresentar a fase Desenvolver, Analisar e Validar Protótipo
Apresentar a Atividade Criar Design do Chatbot (modelos SD, SR)
Reunião para discutir as Histórias de Usuário e Design do Chatbot
Apresentar a fase Desenvolver, Analisar e Validar Protótipo
Apresentar a Atividade Criar Design do Chatbot (características do chatbot, fluxo de
conversação)
Reunião para discutir o Design do Chatbot

12º

Desenvolvimento dos chatbots

7º
8º
9º
10º

13º
14º
15º

Entrega do protótipo
Questionário de Avaliação do Método Proposto

Antes da execução das tarefas, os participantes receberam aulas teóricas
abordando os conceitos relacionados ao método para desenvolvimento de requisitos
de chatbots. A figura 25 apresenta as atividades executadas.
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Inicialmente, o método para desenvolvimento de requisitos de chatbots foi
apresentado aos participantes.
Os participantes foram divididos aleatoriamente em grupos de no máximo dez
pessoas, mantendo um número equilibrado em cada grupo. No primeiro momento foi
solicitado que os grupos levantassem dificuldades dos alunos na faculdade.
Foram criados quatro grupos:


Grupo 1: Chatbot Delfos, tem como objetivo solucionar os principais
problemas encontrados na comunicação entre a secretaria e os alunos
da instituição.



Grupo 2: Friendly Shoulder Chatbot, tem como objetivo facilitar o
ingresso e integração dos novos alunos na instituição tratando os
assuntos relacionados a localização no campus, serviços acadêmicos,
normas e regulamentos.



Grupo 3: SophiaBot, tem como objetivo auxiliar alunos calouros e
veteranos a ter informações rápidas sobre estágio, como lei do estágio,
normas da faculdade e dúvidas frequentes.



Grupo 4: RobotyX, tem como objetivo fornecer informações gerais
sobre a universidade para ingressantes, alunos e ex-alunos, a respeito
de matrículas, aulas, horários, localidades de aulas e empresas ao redor
do campus, para que assim, forneça um melhor e mais abrangente
atendimento aos seus usuários, os professores, alunos e funcionários
dos setores da faculdade.
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Figura 25 - Atividades Realizadas

Para aplicar o método, foram utilizadas aulas expositivas com objetivo de auxiliar
nas definições das fases, atividades, técnicas que podem ser utilizadas, artefatos que
serão gerados, juntamente com um exemplo de aplicação no final de cada aula. As
aulas teóricas executadas foram intercaladas com reuniões para esclarecimentos de
dúvidas e avaliação dos artefatos gerados, foram executadas no total cinco aulas
teóricas, com duração de quarenta e cinco minutos cada e cinco reuniões de trabalho
com cada grupo, com duração média de 30 minutos por grupo.
Para cada atividade do método a ser executada, os participantes receberam
um documento descrevendo a atividade a ser executada, a técnica que deve ser
aplicada, juntamente com um template do artefato que deve ser gerado.
Os artefatos gerados em cada atividade foram armazenados em uma pasta
física, visando permitir que posteriormente fosse realizada uma análise dos
documentos.
Após o levantamento dos requisitos e a definição do design do chatbot, os grupos
iniciaram o desenvolvimento dos protótipos no Bluemix, utilizando o Watson
Conversation Service (WSC), que foi executado em um período de três semanas. Foi
escolhido a plataforma Watson Conversation Service por utilizar o conceito de
intenções como ponto de partida no desenvolvimento do chatbot, dessa forma, os
alunos poderiam realizar a transição das intenções mapeadas nos modelos SD e SR
do arcabouço i* para a plataforma sem dificuldades.

89

Após a execução de todas as tarefas, os grupos apresentaram os principais
marcos executados que levaram a solução escolhida com o protótipo inicial para os
colegas de classe.
Na apresentação do protótipo foi distribuído um questionário pós-aplicação para
cada membro do grupo. O objetivo desse questionário é levantar a percepção sobre
a execução das tarefas, organização do desenvolvimento do chatbot, facilidade de
uso do método proposto e as dificuldades dos alunos na aplicação do método.

7.4.

Análise e Interpretação dos Resultados

Conforme citado na seção 7.1, o método para desenvolvimento de requisitos de
chatbots foi aplicado em uma faculdade para a avaliação do método, participaram da
aplicação quatro grupos de estudantes.
A aplicação do método ocorreu em 15 semanas e os quatro grupos conseguiram
aplicar o método proposto com o desenvolvimento de soluções em protótipos de
chatbots para os problemas levantados na faculdade em questão.
Ao final da aplicação, os participantes dos grupos responderam um questionário
pós-aplicação (Apêndice P), para avaliar se o método de desenvolvimento de
requisitos dos chatbots proposto é

fácil de utilizar, auxilia o processo de

desenvolvimento de chatbots.
Foram avaliados 39 questionários, as informações obtidas nas respostas foram
analisadas qualitativamente.
Foi solicitado consentimento dos alunos para divulgar as informações e os
resultados da aplicação do método.
Conforme a figura 26, ao analisar as respostas obtidas dos participantes para a
questão de pesquisa QPE1 - De maneira geral, o método para desenvolvimento
de requisitos de chatbots é capaz de ajudar no desenvolvimento de requisitos
dos chatbots?, observa-se que a maioria dos participantes (98%), consideram o
método como um auxílio no processo de desenvolvimento de chatbots.
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Figura 26 - Auxílio no Desenvolvimento de Requisitos do Chatbot

Como respostas ao auxílio no processo de desenvolvimento de requisitos, os
participantes citaram que: (i) a cada atividade executada no método proposto eram
identificadas novas informações, o que permitia ver uma evolução do entendimento
do problema abordado, (ii) a cada fase concluída do método, foi ficando mais claro e
definido o que deveria ser implementado para atender de forma satisfatória a
necessidade das pessoas envolvidas; (iii) o método facilitou a identificação dos
problemas e necessidades das personas; (iv) o método é ordenado e intuitivo;

(v)

auxiliou na definição e visualização do escopo; (vi) gerou uma forma melhor de
entender e resolver os problemas; (vii) o método é intuitivo; (viii) o processo de
abstração proposto, facilita a compreensão da realidade dos usuários, promove um
entendimento preciso do problema do usuário final; (ix) o método ajudou a organizar
as ideias para o desenvolvimento.
A respeito do questionamento sobre o desempenho na utilização da proposta
desta dissertação, de acordo com as avaliações feitas pelos participantes é possível
concluir que o desempenho foi bom.
Avaliar o desempenho se torna importante, como uma oportunidade de
indicador de melhoria da proposta. O desempenho avaliado da aplicação do método
foi a respeito da execução da proposta e o processo de desenvolvimento de chatbots.
De acordo com as avaliações feitas pelos participantes da aplicação do método
a respeito da questão QPE2 - O método para desenvolvimento de requisitos de
chatbots pode ser considerado simples de utilizar?, é possível afirmar que a
aplicação do método foi difícil em algumas atividades (65%), para 31% dos alunos foi
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fácil aplicar o método e outros 4% dos alunos consideram a aplicação do método
difícil, conforme ilustrado na figura 27.
Como respostas às dificuldades de utilizar o método para desenvolvimento de
requisitos de chatbots, os participantes citaram que: (i) por se tratar de novos
conhecimentos, (ii) por trazer uma tecnologia que ainda não tinham desenvolvido, foi
enfrentada uma dificuldade inicial de aprendizado, mas como estavam em um grupo,
essas dificuldades foram sanadas durante as atividades desenvolvidas nas aulas
aplicadas; (iii) devido a inexperiência, tudo que é novo gera alguma dificuldade; (iv)
algumas tarefas foram difíceis de se entender inicialmente, mas como o trabalho foi
em grupo, a dificuldade diminuiu; (v) a quantidade de membros no grupo gerou
desconforto e houve conflitos de ideias e tempo; (vi) surgiram dificuldades quanto aos
requisitos e na implementação do chatbot; (vii) há diversos fatores, inclusive, a visão
individual no grupo, por isso, certas etapas foram repassadas mais vezes com o grupo;
(viii) o método é fácil de ser aplicado, porém, requer tempo e cuidado para ser aplicado
de forma adequada; (ix) foram disponibilizadas ferramentas e exemplos necessários
para o entendimento do método, além disso, as explicações em aula foram claras; (x)
as etapas de trabalho foram muito bem definidas e explicadas.
Figura 27 - Facilidade Aplicação do Método

Os alunos também foram questionados se sentiram dificuldade em desenvolver
as atividades do método, foi constatado que a maioria (72%) não sentiu dificuldade
nas atividades desenvolvidas, seguido de (28%) que sentiram dificuldades, conforme
é ilustrado na figura 28.
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Figura 28 - Dificuldades em Desenvolver as Atividades do Método

Para mapear as dificuldades nas atividades, foi questionando o grau de
dificuldade que os alunos tiveram para desenvolvê-las. O formato nominal com as
opções de 0 a 10 foi utilizado para indicar o grau de dificuldade, onde de zero a três,
significa que não houve dificuldade, de quatro a sete, significa uma dificuldade média,
entre oito a dez, significa que foi muito difícil.
Foi mapeada a quantidade de alunos que escolheram uma nota para cada
atividade. Nove alunos pontuaram a atividade Levantar e Analisar Informações com
nota cinco e outros oito alunos pontuaram essa atividade com nota três, o que leva a
concluir que a atividade tem uma variação do nível fácil a médio de dificuldade para
execução.
Com relação a atividade Criar Personas, sete alunos pontuaram com nota dois
e outros sete alunos pontuaram com nota cinco, o que leva a concluir que a atividade
tem uma variação do nível fácil a médio de dificuldade para execução.
Já a atividade Levantar e Escolher Ideias, doze alunos pontuaram com nota
quatro, o que leva a concluir que a atividade tem nível médio de dificuldade para
execução.
Sobre a atividade Levantar Requisitos do Sistema, doze alunos pontuaram com
nota dois, o que leva a concluir que a atividade tem nível fácil de dificuldade para
execução.
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Sobre a atividade Criar Design do Chatbot, dez alunos pontuaram com nota
três, o que leva a concluir que a atividade tem nível fácil de dificuldade para execução.
Com relação à atividade Gerar Protótipo, nove alunos pontuaram com nota
cinco, o que leva a concluir que a atividade tem nível médio de dificuldade para
execução.
Juntamente com as notas os alunos realizaram alguns comentários sobre cada
atividade, segue comentários resumidos abaixo.


Levantar e Analisar Informações: (i) uso de entrevistas ajudou bastante; (ii)
permitiu compreender a real necessidade do usuário, no caso e funcionários
dos setores da faculdade; (iii) dificuldade em obter, organizar e aplicar todas as
informações pertinentes ao chatbot.



Criar Personas: (i) tivemos dificuldades inerentes ao processo; (ii) a maior
dificuldade foi achar quais personas iríamos utilizar; (iii) dificuldade em
descrever as características e adequar às funções a elas; (iv) não conseguimos
enxergar todas as personas com facilidade; (v) foi fácil, pois também fazemos
parte do contexto estudado; (vi) demorou para entendermos o que incluir e o
que deixar de fora na hora de mapear as características das personas.



Levantar e Escolher Ideias: (i) houve algumas repetições, saímos um pouco
do assunto; (ii) já estava definido de início que a solução seria um chatbot.



Levantar Requisitos do Sistema: (i) creio que ficou claro rapidamente após a
criação das histórias de usuários; (ii) tivemos dificuldade em delimitar os itens
integrantes do chatbot.



Criar Design do Chatbot: (i) nunca tínhamos desenvolvido um chatbot
anteriormente; (ii) entender o usuário é uma tarefa difícil; (iii) foi necessário
planejar a implementação; (iv) o conteúdo da aula foi de grande valia para
realizarmos essa atividade.



Gerar Protótipo: (i) as integrações do bluemix são complexas; (ii) a
documentação Watson é muito boa; (iii) tecnologia nova, necessário um
período de adaptação; (iv) tivemos dificuldades na integração de atividades
paralelas; (v) foi confuso montar os fluxos de conversação; (vi) o Watson
integrou facilmente com o aplicativo que construímos de geolocalização;

(vii)

dificuldades em acostumar com uma nova forma de desenvolver algo novo;
(viii) forma diferente de desenvolver, o que acabou gerando dificuldade; (ix)
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como não conseguimos criar um Workspace compartilhado tivemos problemas
na integração.
Ainda com relação às dificuldades nas atividades, foi investigado se ocorreram
na transição de uma atividade para outra, onde 67% dos alunos responderam que não
sentiram nenhuma dificuldade na transição, seguido de 31% que sentiram
parcialmente alguma dificuldade e 2% que sentiram dificuldade, conforme é ilustrado
na figura 29.
Figura 29 - Dificuldades na Transição de Atividades do Método

Como respostas às dificuldades na transição das atividades, os participantes
citaram que: (i) por se tratarem de passos muito teóricos e abstratos, há uma certa
curva de aprendizado; (ii) devido ao grupo ser muito grande, gerava um tempo maior
para dividirmos, entendermos e aplicarmos as tarefas; (iii) todas as explicações foram
claras e as dúvidas foram prontamente atendidas nas aulas e nas reuniões; (iv) em
algumas ocasiões parecia não haver conhecimento suficiente do que foi pedido,
nestes casos, a quantidade de pessoas ajudou; (v) conforme passávamos de uma
etapa para outra tínhamos maior entendimento do chatbot em si; (vi) cada atividade
estava interligada, o que ajudou na integração de cada etapa; (vii) a ordem explicitada
nas aulas fez com que as atividades estivessem relacionadas de tal forma a facilitar a
transição entre elas; (viii) com o apoio do Design Thinking achei bem tranquilo passar
de uma atividade para outra; (ix) a atividade anterior servia como base para a próxima
atividade; (x) o avanço das atividades é sequencial, facilitando o desenvolvimento; (xi)
as atividades são dependentes, então, é importante que cada uma fique mais correta
possível e não seja perdida a coerência; (xii) o método seguiu um fluxo coerente e
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relativamente fácil; (xiii) o material de apoio auxiliou; (xiv) os artefatos que são
propostos pelo método integram-se perfeitamente, pois dão a impressão de um fluxo
natural conforme a evolução do trabalho.
Considerando que foi o primeiro contato dos participantes com a proposta,
realizado em um breve período, e o julgamento da maioria foi um bom desempenho,
pode-se afirmar que a eficiência dos participantes no uso da proposta demonstra que
a mesma cumpre seus objetivos.
Sobre a questão de pesquisa QPE3 - As aplicações das técnicas do Design
Thinking facilitaram o entendimento do problema e escolha da solução? 98%
dos alunos concordam com essa afirmação, conforme é ilustrado na figura 30.
Figura 30 - Facilidade no Entendimento do Problema e Escolha da Solução

Os participantes julgaram o desempenho do processo de abstração executado
com as técnicas do Design Thinking como bom e também justificaram suas
avaliações: (i) em geral as técnicas do Design Thinking levaram a compreensão da
realidade das pessoas envolvidas; (ii) promovendo um entendimento preciso do
problema a ser tratado; (iii) permitiram visualizar de formar clara e precisa o contexto
da aplicação a ser desenvolvida; (iv) ajudou o grupo a interagir e pensar em conjunto.
Outra técnica aplicada para entendimento do contexto do problema foi o
mapeamento das personas envolvidas.
Todos os alunos afirmaram que a criação das personas auxiliou no
desenvolvimento dos requisitos de chatbots, pois facilitou no mapeamento de quem
fazia parte do problema em questão, permitiu a identificação dos usuários finais,
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auxiliou na delimitação do tipo de conteúdo a ser desenvolvido e no entendimento do
público-alvo do chatbot.
Os alunos comentaram também que: (i) foi possível se colocar no lugar do
usuário e entender sua realidade; (ii) auxiliariam na identificação dos problemas e
necessidades; (iii) permitiu que pensássemos como se estivéssemos no lugar da
persona em questão; (iv) facilitou a resolução de problemas ao saber em quais
usuários iríamos focar; (v) proporcionaram o perfil de cada usuário do sistema e seus
requisitos; (vi) direcionou as necessidades a serem tratadas, evitando a criação de
funcionalidades desnecessárias; (vii) direcionou o repertório de perguntas e
respostas; (viii) permitiu ter uma visão mais abrangente do problema, por meio da
criação de perfil para cada pessoa envolvida e o mapeamento dos seus requisitos,
problemas e necessidades que deveriam ser tratados.
Foi investigada também a utilização da técnica Matriz de Posicionamento do
Design Thinking, no mapeamento das ideias e escolha da solução. O formato nominal
com as opções: fácil, difícil e indiferente, foi utilizado para indicar o nível de
desempenho da técnica, também foi questionado o porquê da métrica selecionada, a
fim de analisar a justificativa sobre o desempenho da técnica.
Conforme a figura 31 ilustra, 67% dos alunos indicaram que foi fácil aplicar a
técnica. Com relação à dificuldade de utilizar a matriz de posicionamento, 17% dos
alunos disseram que encontraram dificuldades no momento de selecionar as ideias
que eram realmente importantes, pois foi necessário avaliar muitas variáveis como o
contexto de aplicação, pessoas envolvidas e escopo do projeto, para escolher a ideia
que iria solucionar o problema.
Os outros 16% dos alunos disseram que se sentiram indiferente com a
aplicação da técnica, pois existem outras diversas técnicas do Design Thinking que
poderiam ser aplicadas e levariam a resultados semelhantes.
Os alunos comentaram também que a matriz de posicionamento: (i) auxiliou
principalmente na organização das ideias para o desenvolvimento e na escolha da
ideia adequada de forma imparcial; (ii) permitiu eliminar ideias que não tinham
utilidade e pareciam fazer sentido em um primeiro momento; (iii) permitiu que todos
os integrantes dos grupos interagissem em conjunto na escolha da ideia a ser
prototipada de forma organizada, mesmo com a diversidade de opiniões e
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pensamentos; (iv) permitiu destacar visualmente o potencial de cada solução
proposta; (v) existem muitas técnicas para se optar, caminhos diferentes levando a
resultados bastante semelhantes; (vi) o objetivo é claro e adianta muito o trabalho;
(vii) deixou mais claro os dados para fazer uma melhor extração das informações; (viii)
foi difícil selecionar as ideias mais relevantes para o projeto, pois foi a primeira vez
que utilizamos esta técnica e foi necessário ter compreensão total do que está sendo
feito; (ix) a matriz de posicionamento é intuitiva; (x) faz entender a solução como um
todo, essa previsibilidade nos ajuda a evitar problemas futuros já na fase de
implementação; (xi) auxiliou na avaliação das ideias e no processo de tomada de
decisão; (xii) auxilia a esclarecer os pontos onde há dúvidas nas questões que serão
abordadas pelo chatbot; (xiii) permitiu expor melhor nossas ideias uns aos outros.

Figura 31 - Utilização da Matriz de Posicionamento

A respeito do questionamento sobre o desempenho das técnicas do Design
Thinking utilizadas na proposta desta dissertação, de acordo com as avaliações feitas
pelos participantes é possível concluir que o desempenho foi bom.
Sobre a questão de pesquisa QPE4 - Os modelos SD e SR do arcabouço i*
permitiram o entendimento e a visualização das dependências existentes entre
os requisitos? As respostas dos participantes foram dadas a essa pergunta por meio
de métricas no formato nominal com as opções “sim” e “não”, indicando a
concordância ou discordância a respeito do questionamento. Foi perguntado o porquê
da resposta, a fim de analisar a justificativa de maneira mais aprofundada.
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A maioria dos alunos (92%) concordam que o mapeamento das histórias de
usuários para os modelos SD e SR facilitou o entendimento e a visualização das
dependências entre os requisitos.
Os alunos justificaram que: (i) a interação com as histórias de usuários auxiliou
na previsão de possíveis problemas que poderiam surgir no chatbot; (ii) analisar os
atores ajudou muito na implementação; (iii) os modelos requerem exatamente as
histórias de usuários; (iv) trouxeram detalhes sobre as potenciais funcionalidades do
chatbot, (v) permitiu visualizar como as histórias de usuários seriam interligadas ao
sistema; (vi) a partir das histórias de usuários para os modelos SD e SR ficou claro
que diferentes requisitos poderiam ser atendidos por semelhantes funcionalidades.
Conforme é ilustrado na figura 32, 90% dos alunos concordam que os modelos
SD e SR apresentaram os requisitos de uma forma visual, auxiliaram na organização
das ideias, visualização das dependências e as relações dos requisitos, trazendo uma
visão global dos requisitos e o entendimento do chatbot como um todo.
Figura 32 - Visualização das Dependências Modelos SD e SR

Os alunos justificaram que: (i) auxiliou na identificação de como diferentes
usuários utilizariam o chatbot; (ii) os modelos consolidaram as informações obtidas
até o momento; (iii) permitiram um aperfeiçoamento e um aprofundamento maior no
projeto e no design do chatbot; (iv) os modelos auxiliaram bastante, pois é possível
analisar as ações, dependências e relacionamentos, facilitando assim uma visão mais
global; (v) facilitou no entendimento e na visualização de como os requisitos
funcionam; (vi) permitiu filtrar as informações, deixando claro as necessidades do
usuários; (vii) saber qual o perfil dos usuários auxiliou na criação de um design mais
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agradável para os mesmos; (viii) auxiliou na organização das ideias e visualização
das dependências entre os assuntos que o chatbot irá abordar; (ix) tivemos uma
melhor abstração; (x) facilitou na visualização de todos os processos realizados pelos
usuários; (xi) facilitou a visualização das dependências que haviam entre os requisitos;
(xii) trouxeram uma visão global dos requisitos; (xiii) apresentaram os requisitos de
forma visual, semelhante aos grafos.
Conclui-se que o uso dos modelos SD e SR para mapear as dependências dos
requisitos proposta neste trabalho é aceitável pela maioria dos participantes, de
acordo com as avaliações feitas pelos grupos. Pode-se afirmar que o uso dos modelos
SD e SR contribuem para visualizar de forma global os requisitos do chatbot.

7.5.

Discussão

No final do questionário foi reservado um espaço para comentários
espontâneos dos participantes que quisessem fazê-lo. Os comentários foram:
(i)

O método proposto foi elaborado de uma maneira simples, objetiva e de
fácil desenvolvimento, com muitas atividades práticas, é uma ótima
alternativa para entender melhor os reais problemas dos usuários,
facilita a empatia com o usuário e traz a necessidade de aplicar o
conhecimento adquirido enquanto aprendemos;

(ii)

Foi uma experiência muito positiva sobre desenvolvimento de projetos
em equipe em conjunto com um tema muito interessante, em pouco
tempo fomos capazes de planejar, desenvolver e implementar um
chatbot;

(iii)

Dois participantes comentaram que acharam a proposta interessante e
que pretendem pesquisar mais sobre o assunto;

(iv)

Devido ao uso de ferramentas como o Design Thinking e o mapeamento
de histórias de usuários, evitamos erros no levantamento de requisitos e
consequentemente em sua implementação;

(v)

As histórias de usuários facilitaram o processo de desenvolvimento do
chatbot, por serem similares aos casos de uso;
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Tivemos dificuldade em identificar as personas e visualizar o projeto

(vi)

como um todo;
(vii)

Embora com um grupo grande, realizar todas as fases é uma tarefa difícil
caso não haja comunicação, além de segregar o conhecimento entre os
membros;

(viii) A proposta de utilizar os modelos do arcabouço i* foi interessante.
A partir dos comentários espontâneos dos participantes, conclui-se que mesmo
a maioria aprovando a proposta, nas respostas ao questionário algumas
preocupações ainda existem. A preocupação mais refletida foi quanto à proposta
visualização do projeto como um todo e a identificação das personas. Esse feedback
está diretamente associado a uma oportunidade de averiguação em trabalhos futuros
como processo de melhoria da proposta desta dissertação.

7.6.

Ameaças à Validade

A partir dos conceitos definidos por Wohlin et. al. (2000), esta seção destaca as
principais ameaças à validade dos resultados obtidos pela aplicação do método
apresentada. São apresentadas as ameaças à validade interna, as ameaças à
validade externa e a validade da conclusão.

7.6.1.

Validade Interna

A validade interna define se o relacionamento observado entre o tratamento do
estudo e o resultado encontrado a partir do mesmo é casual e não é influenciado por
outro fator que não é controlado ou mesmo que não foi medido (WOHLIN et. al., 2000).
A primeira das ameaças à validade interna da aplicação do método está
relacionada no nível do conhecimento sobre Design Thinking, chatbot e modelos do
arcabouço i* dos participantes, pois cada um poderia ter um nível diferente de
conhecimento. Para minimizar essa ameaça, todos os participantes receberam aulas
teóricas expositivas para apresentar os principais conceitos aplicados na execução do
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estudo, visando diminuir as diferenças existentes entre os níveis de conhecimento de
cada participante.
A segunda ameaça à validade interna é a relação dos resultados com a seleção
dos participantes, que foi feita com base na conveniência conforme recomendado por
Wohlin et. al. (2000). Para minimizar essa ameaça, os participantes já tinham
conhecimento em desenvolvimento de sistemas e estavam no penúltimo semestre do
curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além disso, foram realizadas
reuniões com os grupos no final de cada atividade, dessa forma eram esclarecidas
dúvidas, correções e ajustes necessários.

7.6.2.

Validade Externa

A validade externa está relacionada às condições que limitam a generalização
dos resultados alcançados pelo estudo realizado (WOHLIN et. al., 2000).
A ameaça à validade externa está relacionada à quantidade de

cenários

utilizados para a realização do mesmo. Foram utilizados apenas quatro cenários (um
problema atendido por cada grupo) e todos no mesmo ambiente. É importante que,
futuramente, novos estudos envolvendo novos cenários em outros ambientes sejam
realizados para verificar os resultados obtidos a partir do uso do método proposto.

7.6.3.

Validade da Conclusão

Ameaças à validade da conclusão estão preocupadas com as questões que
afetam a capacidade de tirar a conclusão correta sobre as relações entre o tratamento
e os resultados (WOHLIN et. al., 2000).
Uma possível ameaça à validade de conclusão é o tamanho e a diversidade da
amostra. Esta ameaça está relacionada com a utilização de uma amostra de 39
participantes, que é um número razoável considerando que se trata do estudo de um
método que cobre todo o ciclo de vida do processo de desenvolvimento de requisitos
dos chatbots.
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A conclusão da aplicação do método é feita com base em resultados de
questionário e reuniões com os participantes, utilizando análise estatística das
respostas dos membros dos grupos.
Os procedimentos para execução da pesquisa foram documentados de maneira
detalhada, procurando fornecer o máximo de informações, de tal forma que seja
possíveis outros pesquisadores repetir estudos de casos, contribuindo para uma maior
confiabilidade da pesquisa.
Após finalizar a aplicação do método foi percebido que algumas das histórias de
usuários apresentavam de forma genérica as ações que seriam executadas pelos
chaatbots, por conta disso, foram analisadas técnicas propostas pelo Design Thinking
e foi verificado que a técnica jornada de usuário, traria o desenho do cenário a ser
executado pelo cliente final, o que leva a concluir que seria interessante aplicar essa
técnica no método proposto para visualizar os resultados obtidos.
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8 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Esta dissertação apresentou um método para desenvolvimento de requisitos
de chatbots, o objetivo principal foi preencher uma lacuna nesta área de pesquisa,
provendo um método que permite o desenvolvimento de chatbots de forma organizada
e centrada no usuário.
A

proposta

pode

servir

para

guiar

os

engenheiros

de

requisitos,

desenvolvedores de chatbots e designers, em um método que estimula o
entendimento do problema no desenvolvimento de soluções para o contexto tratado.
Isto pode contribuir para desenvolver soluções adequadas, mapeadas com base nos
usuários finais.
No decorrer deste trabalho foi visto que o Design Thinking possui técnicas que
podem ser adaptadas para utilização em outras áreas do conhecimento e que os
pilares que norteiam o Design Thinking, empatia, experimentação e colaboração
podem trazer benefícios no processo de desenvolvimento de chatbots.
O Design Thinking apresenta um fluxo de atividades que envolvem o processo
de pesquisa (inspiração), geração de ideias e protótipos (ideação) e execução da
solução (implementação), que contribuem para que os engenheiros de requisitos,
desenvolvedores de chatbots e designers compreendam quais são os recursos e
habilidades necessárias para o desenvolvimento de um chatbot.
A aplicação de forma adaptada das atividades da abordagem Design Thinking,
contribui na compreensão das reais necessidades dos usuários finais, suas dores,
perdas e ganhos.
Os modelos do arcabouço i*, facilitou o mapeamento das intenções, metas,
motivações dos usuários, o contexto em que o chatbot será implementado, o que
permitiu a organização das ideias, definição e classificação das perguntas e respostas
para o desenvolvimento do chatbot.
A principal contribuição deste trabalho foi a elaboração de um método para
desenvolvimento dos chatbots, para amenizar a carência da definição de como os
requisitos são desenvolvidos e quais atividades são executadas no processo de
desenvolvimento de chatbots.
Também podemos apresentar as seguintes contribuições desta proposta:


Forma de documentação no desenvolvimento de chatbots;
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Melhoria no entendimento do contexto do chatbot a ser desenvolvido;



O uso e o acesso mais fácil à informação dos requisitos a partir da
visualização do modelo visual;



Melhoria do processo de tomada de decisão de acordo com a análise
dos requisitos, levando ao entendimento dos objetivos do chatbot.

A aplicação do método apresentada se mostrou válida, já que cumpriu o
objetivo de auxiliar o processo de desenvolvimento de chatbot, com o entendimento
do problema a ser resolvido e seu contexto de aplicação. O método facilitou o
entendimento da real necessidade do usuário, auxiliou na delimitação do escopo do
projeto e a solução adequada.
Naturalmente, que o estudo possui limitações e ressalvas, primeiramente pelo
fato de que foi aplicado somente em um único domínio, de um ramo específico
(educação), além disso, há limitações relacionadas ao tamanho, a diversidade da
amostra, juntamente com a metodologia utilizada para análise dos resultados, mas
apesar da existência das ameaças e limitações apresentadas, para fins de avaliação
e de validação do conjunto de questões de pesquisa propostas, os casos estudados
abrangem as situações que se pretendem tratar.
Como trabalhos futuros são sugeridos: (i) a aplicação do método de
desenvolvimento de requisitos de chatbots em outros domínios, (ii) a realização de
testes com usuários reais, a fim de verificar o que deve ser melhorado no método, (iii)
o desenvolvimento de chatbots com o método de desenvolvimento de requisitos de
chatbots e com outros métodos, um grupo com o método proposto e outro com Design
Thinking, um grupo controlado e outro grupo sem interferência, a fim de criar um
estudo comparativo para verificar os ganhos de utilizar o método, (iv) implementação
completa do chatbot; (v) verificar a visualização do projeto como um todo com a
execução de novos estudos de caso em outros domínios de aplicação; (vi) analisar as
dificuldades no processo de identificação de personas e sugerir melhorias para
amenizá-las, (vii) criar uma versão do método para indústria, de forma que as
atividades sejam executadas em um curto período, (vii) testar o método com a
comunidade, com engenheiros de requisitos, desenvolvedores e designers, (viii)
analisar a aplicação da técnica jornada de usuário do Design Thinking no mapeamento
dos cenários que serão executados pelo chatbot.
Outros assuntos para trabalhos futuros são apresentar propostas de soluções
para os desafios identificados na revisão sistemática realizada nesta dissertação: (i) o
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chatbot consiga retornar a resposta que mais se aproxima da expectativa do usuário
para a pergunta feita em linguagem natural, sem a necessidade de utilizar diferentes
técnicas relacionadas a reescrita e formulação da consulta, a classificação da
pergunta, a recuperação da informação, a recuperação de passagens textuais, a
extração da resposta, a ordenação da resposta e, finalmente, a justificativa, (ii)
arquitetura para a base de conhecimento do chatbot com ontologia, pensando na sua
manutenção, quando for necessária a inclusão de muita informação com o objetivo
de fornecer uma quantidade maior de respostas, (iii) tratamento de problemas
relacionados a construção de chatbots como a ambiguidade léxica, semântica, o
controle do curso global da conversa, o controle de frases repetidas e o tratamento de
sentenças desconhecidas.
Também há oportunidades de pesquisas para trabalhos futuros nas tendências
futuras identificadas na revisão sistemática realizada nesta dissertação: (i) proposta
de solução para que o chatbot tenha um diálogo proativo, (ii) proposta para que o
chatbot consiga apresentar e manipular de figuras, (iii) método para criar chatbots com
domínio independente, (iv) automação do processo de criação e manutenção dos
arquivos AIML, (v) desenvolver chatbots com a capacidade de falar vários idiomas,
(vi) desenvolvimento de modelos de personalidade dos chatbots, (vii) Interpretador
para avaliação e controle emocional, (viii) mecanismos de aprendizagem e busca de
conteúdo.
O escopo deste trabalho avançou até o ponto em que um protótipo inicial de
chatbot foi desenvolvido, a validação e refinamento do protótipo com os usuários
podem requerer procedimentos e técnicas adicionais, além da participação e
engajamento dos usuários. A atividade validação de chatbot abre espaço para
pesquisas futuras que possam envolver testes com usuários reais, a fim de verificar
como conduzir tanto a validação, como o refinamento do protótipo do chatbot.
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APÊNDICE C – CARTÕES DE INSIGHTS

Turistas acreditam que os
acontecimentos inesperados e não
programados de uma viagem fazem
com que ela se torne especial.
Tema: Experiência Turística

Muitos turistas tem prazer em
se sentirem imersos na cultura
visitada, mas sentem
dificuldade em buscar
atividades e locais comuns a
população local, ficando presos
a visitas tradicionais a pontos
turísticos.
Tema: Experiência Turística

A agência governamental que
financia o projeto tem como objetivos
melhorar os serviços de
informações públicas, aumentar o
turismo por meio de novos serviços de
informações e encorajar o uso da
Internet dentro da província.
Tema: Acesso a informação

Os Cidadãos de Trentino
procuram informações
diversas que possam ser
acessadas facilmente e
desejam uma boa
administração dos recursos
públicos
Tema: Acesso a informação
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APÊNDICE D – PERSONA TURISTA A
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APÊNDICE E – PERSONA GUIA TURÍSTICO

130

APÊNDICE F – HISTÓRIAS DE USUÁRIOS DO TURISTA

Como turista
Eu preciso de informações sobre
hospedagem
Para que eu possa escolher o
local que seja mais em conta e
com uma localização próxima
dos locais que visitarei

Como turista
Eu preciso de informações
sobre museus, exposições
Para que eu possa
escolher os locais que
visitarei

Como turista
Eu preciso de informações sobre
os pontos turísticos
Para que eu possa visitar os
pontos turísticos

Como turista
Eu preciso de um mapa de
localização
Para que eu possa
caminhar pela cidade e
apreciar a vista

Como turista
Eu preciso de um roteiro
Para que eu possa conhecer os
pontos turísticos
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APÊNDICE G – HISTÓRIAS DE USUÁRIOS DO GUIA TURÍSTICO

Como guia
Eu preciso de ajuda na
divulgação dos eventos
Para receber mais turistas

Como guia
Eu gostaria de estudar
história
Para que eu possa
contribuir com
curiosidades e novidades
para os turistas

Como guia
Eu gostaria de ter um
serviço de informações
culturais
Para montar minha agenda
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APÊNDICE H – MODELO SD
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APÊNDICE I – MODELO SR
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APÊNDICE J – CARACTERÍSTICAS DO CHATBOT
Campos

Perguntas Guia

Respostas

Qual é o objetivo do Chatbot?

Prover informações
culturais de museus,
exposições e outros
eventos da cidade de
Trento
Ter o acesso as
informações culturais de
museus, exposições e
outros eventos, o qual
consiste na dificuldade de
atingir o público esperado
na cidade de Trento
Aumento no número
público que comparece nos
eventos e pontos turísticos
Facilidade no acesso

Escopo do Chatbot
Que tipo de problema ele pretende
resolver?

Quais benefícios são esperados?

Qual valor ele está proporcionando ao
usuário?

Ações

Sobre quais assuntos o chatbot falará?

Roteiros Turísticos

Quais tarefas o chatbot será capaz de
realizar por trás da interface?

Não se aplica

Como o usuário vai ficar sabendo que o
chatbot existe?

Divulgação no Facebook

O chatbot terá personalidade? Qual?

Sim, divertido

Ele enviará GIF’s, Emojis, Fotos, links?

Sim, Fotos e links

Ele puxará assunto com o usuário?
Com que frequência?

Sim, quando o usuário
esgotar os
questionamentos ou estiver
com dificuldade de se
expressar
De forma educada

Personalidade

Reações

Características

Dispositivos e
Plataformas

Se o usuário for ríspido, como ele
responderá?
E se ele fizer uma piada?

Dará risada

Quais palavras ele usará com mais
frequência?

Museu, Teatro, Turismo,
Ponto Turístico, Evento

Quais palavras ele nunca usará?

Gírias

Em quais dispositivos os usuários
falarão com o chatbot?

Celular e Tablet

Em quais canais os usuários vão
interagir com o chatbot? Facebook?
Slack?

Facebook

Quais dados serão coletados durante a
conversa? Como? Por que?

Não se aplica

Como o chatbot será implementado?

Watson Conversation

Como os usuários irão interagir com o
chatbot? Voz? Texto?

Texto
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APÊNDICE K – FUNCIONALIDADES DO CHATBOT

Chatbot

Botões/Textos

Agenda de
Eventos

Roteiros

Serviços de
Hospedagem
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APÊNDICE L – CENÁRIOS DESCONHECIDOS DO CHATBOT

Chatbot

Apresentação

Cenários Desconhecidos

No momento eu não sei nada sobre esse assunto,mas posso te ajudar com os
seguintes assuntos

Assuntos tratados pelo chatbot

Agenda de
Eventos

Roteiros

Serviços de
Hospedagem
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APÊNDICE M – CENÁRIOS CONHECIDOS DO CHATBOT
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APÊNDICE N – PROTÓTIPO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
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APÊNDICE O - QUESTIONÁRIO NIVELAMENTO DOS ALUNOS
Nome:

Idade:

Sexo: Masculino ( ) Feminino (

)
1. Em que tipo de Escola você cursou o Ensino Médio?
A ( ) Todo em Escola Pública B ( ) Todo em Escola Privada C ( ) A maior parte em Escola Pública
D ( ) A maior parte em Escola Privada

2. Qual modalidade de Ensino Médio você concluiu?
A ( ) Ensino Médio Tradicional B ( ) Profissionalizante Técnico C ( ) Profissionalizante Magistério
D ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo

E ( ) Outra Modalidade

3. Qual seu nível de Escolaridade?
A ( ) Superior Incompleto

B ( ) Superior Completo

C ( ) Pós Graduação Incompleta

D ( ) Pós Graduação Completa

4. Em que ano você entrou nesta Faculdade?

5. Qual o principal motivo para você ter escolhido esse curso?
A ( ) Inserção no mercado de trabalho B ( ) Influência Familiar
C ( ) Valorização Profissional D ( ) Prestígio Social E ( ) Vocação F ( ) Outra Motivo

6. Qual foi a principal razão para você ter escolhido essa instituição de educação superior?
A ( ) Gratuidade

B ( ) Proximidade da minha residência C ( ) Proximidade do meu trabalho

D ( ) Facilidade de Acesso

E ( ) Qualidade/Reputação

F ( ) Outro Motivo

7. Você já trabalha/estagia na área de TI? Sim ( ) Não ( )
8. Você já ouviu algo sobre Design Thinking? Comente, diga o que você acha que é
Sim ( ) Não ( )

9. Você já ouviu algo sobre Chatbot? Comente, diga o que você acha que é Sim ( ) Não ( )

10. Você já ouviu falar sobre o arcabouço i*? Comente, diga o que você acha que é
Sim ( ) Não ( )
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APÊNDICE P - QUESTIONÁRIO PÓS-APLICAÇÃO
Nome (opcional):

Grupo: Gama Solutions ( ) RobotyX ( ) FacuDev ( ) Academic Solutions ( )
1. Como você avalia a tarefa de aplicar o método proposto? Por quê?
( ) Fácil ( ) Difícil ( ) Difícil apenas em algumas atividades

2. Você teve dificuldade em desenvolver as atividades do método? ( ) Sim ( ) Não
3. Diga o grau de dificuldade que teve para desenvolver as atividades abaixo, considere 0 significa
que não houve dificuldade e 10 que foi muito difícil. Se desejar escreva qual foi a sua maior
dificuldade.
Atividade

Nota

Observação

Levantar e Analisar Informações
Criar Personas
Levantar e Escolher Ideias
Levantar Requisitos do Sistema
Criar Design do Chatbot
Gerar Protótipo

4. Você sentiu dificuldade de passar de uma atividade para outra? Por quê?
a) Sim

b)

Não

c) Parcialmente

5. O método facilitou o entendimento do problema a ser resolvido pelo chatbot e seu contexto de
aplicação? Por quê?
a) Sim
b)
Não
c) Parcialmente

6. As Personas criadas auxiliaram no desenvolvimento dos requisitos do chatbot? ( ) Sim ( ) Não
Por quê?
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7. Como você avalia a tarefa Levantar e Escolher Ideias utilizando a técnica Matriz de
Posicionamento do Design Thinking? Por quê? ( ) Fácil ( ) indiferente ( ) Difícil

8. Analisando os modelos SD e SR foram identificados novos requisitos não mapeados nas histórias
de usuário? Se sim, qual informação? ( ) Sim ( ) Não

9. O mapeamento das histórias de usuário para modelos SD e SR tornaram mais fácil o
entendimento e a visualização das dependências entre os requisitos? Por quê? ( ) Sim ( ) Não

10. Caso tenha algum comentário em relação ao método proposto, sinta-se a vontade para fazê-lo.

