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RESUMO 

 

 

PIOVESAN, Ana Claudia. Framework para testes ágeis de software: uma proposta 

exploratória. 187f. Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

e Sistemas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2018. 

 

Em decorrência das mudanças no processo de desenvolvimento de software, que antes 

seguiam etapas rigorosas, surgiram os chamados modelos ágeis, que permitem agilidade na 

construção de softwares. A aplicação destes modelos ágeis deve ser contextualizada às 

necessidades de cada organização, fazendo com que cada uma delas utilizem o mesmo 

modelo, mas podendo atingir resultados diferentes, e com fácil adequação. No entanto as 

atividades de testes ainda apresentam carência de trabalhos científicos e relatos de uso de 

técnicas de testes, que geram melhores resultados em sua criação e execução. Os testes de 

software passaram a ser considerados como mudança nos modelos ágeis, sendo uma 

importante etapa do processo de construção do software, pois são os testes que demonstraram 

se o software está realmente pronto para ser entregue com qualidade aos clientes, as técnicas 

de testes ágeis vêm para apoiar e proporcionar mais agilidade e qualidade para os produtos. O 

objetivo deste estudo é construir um framework para avaliação de desempenho de testes ágeis 

de software. Para isso desencadeou-se um estudo de caso com o intuito de corresponder às 

demandas dessa pesquisa de finalidade exploratória, com abordagem qualitativa, sendo que a 

empresa estudada é uma produtora de softwares localizada no Sudoeste do Paraná, e que atua 

nos segmentos de Supermercados, Materiais de Construção e Redes de Negócios. Foram 

criados framework e sub-frameworks para atender às necessidades de execuções de técnicas 

de testes ágeis durante o processo de desenvolvimento de software, e cada uma das etapas do 

teste foi separada por testes estruturais (executados no código-fonte) e testes funcionais 

(executados na interface do software). A metodologia para a criação do framework e sub-

frameworks foi baseada em autores e especialistas que descrevem técnicas de testes e 

indicadores que podem ser usados nas atividades de testes. Com a aplicação do framework no 

de testes vigente na empresa, foram diagnosticadas várias deficiências no processo executado, 

como: ausência de testes estruturais e funcionais; falta de mapeamento dos pontos e 

casos/cenários de testes com antecedência; falta de estimativas de horas necessárias para cada 

sprint. Depois de aplicado o framework e sub-frameworks utilizando as 4 técnicas de testes 

ágeis com duração de um mês cada, o que mudou foi a execução de testes estruturais, a 

criação e execução de casos/cenários de testes, coleta de indicadores sobre estimativa e 

quantidade de defeitos. As técnicas de testes de aceitação e de usabilidade obtiverem um 

maior desempenho nos seguintes aspectos: identificação de defeitos, maior precisão nas 

estimativas e criação dos casos/cenários de testes. 

 

Palavras-chave: Modelos Ágeis para Desenvolvimento de Software, Testes de Software, 

Testes Ágeis, Avaliação de Desempenho. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

PIOVESAN, Ana Claudia. Framework for Agile Software Testing: An Exploratory 

Proposal. 187f. Dissertation of the Graduate Program in Production Engineering and Systems 

of the Federal Technological University of Paraná. Pato Branco, 2018. 

 

As a result of the changes in the software development process, which previously followed 

strict steps, so-called agile models have emerged, which allow agility in the construction of 

software. The application of these agile models should be contextualized to the needs of each 

organization, making each one of them use the same model, but being able to achieve 

different results, and with easy adaptation. However, the testing activities still lack scientific 

work and reports of the use of testing techniques, which generate better results in their 

creation and execution. Software testing has come to be considered as a change in agile 

models, being an important step in the software construction process, since it is the tests that 

demonstrated if the software is really to be delivered with quality to the clients, the agile test 

techniques come to support and provide more agility and quality to the products. The 

objective of this study is to build a framework for performance evaluation of agile software 

tests. To this end, a case study was set up to meet the demands of this exploratory research, 

with a qualitative approach. The studied company is a software company located in the 

Southwest of Paraná, which operates in the segments of Supermarkets, Building Materials and 

Business Networks. A framework and sub-frameworks were created to meet the needs of the 

execution of agile test techniques during the software development process, and each step of 

the test was separated by structural tests (executed in the source code) and functional tests in 

the software interface). The methodology for creating the framework and sub-frameworks 

was based on authors and experts who describe test techniques and indicators that can be used 

in the testing activities. With the application of the framework in the current process of testing 

in the company, several deficiencies were diagnosed in the executed process, such as: absence 

of structural and functional tests; lack of mapping of points and cases / test scenarios in 

advance; lack of estimated hours needed for each sprint. After applying the framework and 

sub-frameworks using the 4 agile test techniques with a duration of one month each, what 

changed was the execution of structural tests, the creation and execution of cases / scenarios 

of tests, collection of indicators on estimation and number of defects. Acceptance and 

usability testing techniques achieve greater performance in the following aspects: defect 

identification, greater accuracy in estimates and creation of test cases/scenarios. 

 

Keywords: Agile Model for Software Development, Software Testing, Agile Testing, and 

Performance Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO  

Para criar softwares que atinjam as necessidades dos clientes além de apresentarem 

um funcionamento desejável é preciso seguir processos de desenvolvimento de software. E no 

que tange todo esse processo, para atingir um grande número de cliente é primordial ter uma 

análise de requisitos boa, um código-fonte elaborado com base em várias técnicas de código 

limpo, e um teste de qualidade que valide as principais possibilidades da funcionalidade. 

O papel do analista da garantia da qualidade dentro do processo de desenvolvimento 

é apoiar as definições de requisitos, propor possíveis caminhos para melhorar a construção do 

produto, trazer discussões no sentido, que o usuário possa executar de outra maneira o 

software, como será o comportamento do software para atingir esse comando, auxiliar nos 

testes de aceitação que devem ser feitos depois que o software já esteja construído (BASTOS 

et al., 2012). 

Durante a história da engenharia de software, é recorrente a busca pela evolução 

progressiva de programas, mas como nos modelos de desenvolvimento convencionais existem 

limitações específicas e requisitos demasiadamente estáticos, o ambiente se torna inflexível a 

mudanças (BARESI et al., 2006). Os testes de software se adaptaram aos modelos de 

desenvolvimento no que tange a criação e execução de roteiros, sendo elaborados de maneira 

mais dinâmica e reutilizável, gerando aumento de qualidade e de produtividade (PRESSMAN, 

2011). 

O processo de desenvolvimento de software, segue um modelo o qual é muitas vezes 

adaptado para o processo de desenvolvimento da organização. As atividades durante este 

processo são essenciais, e os testes são executados em paralelo a outras atividades como 

análise de requisitos, arquitetura, desenvolvimento identificando possíveis problemas 

antecipadamente (PRESSMAN, 2011; WAZLAWICK, 2013). 

O planejamento dos testes de software deve iniciar paralelamente ao planejamento de 

desenvolvimento, pois é neste momento que podem ser identificados falhas em requisitos ou 

até mesmo em técnicas e estratégias utilizadas, reduzindo assim custos do projeto. Havendo 

então a possibilidade de redução da incidência de defeitos por meio da realização de testes 

iniciais de mesa antes mesmo de se iniciar a codificação dos requisitos. É evidente a 

necessidade de otimizar esta atividade, reduzindo assim certos tipos de retrabalho (BASTOS 

et al., 2012). 

Os testes de software passaram a ser um meio de validação amplamente executados 

pelas empresas de desenvolvimento, por ser uma atividade que tende a identificar vários 
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problemas (o erro pode ser definido como uma ação humana que produz um resultado 

incorreto, ou o sistema que em seu processamento retornou um resultado incorreto de acordo 

com a entrada de dados) que possivelmente seriam percebidos pelo cliente, durante a 

utilização (JOVANOVIĆ, 2008). Os testes seguem um processo de investigação contínua, 

buscando falhas nos sistemas de forma a garantir um nível aceitável de qualidade ao software 

(BLANCO et al., 2009; KHAN, 2011; BASTOS et al., 2012). 

Para tanto, a atividade de teste de software no contexto de modelos ágeis possui um 

papel essencial, pois diferentemente do que ocorre nos modelos convencionais, a partir dos 

quais os testes são realizados somente ao final do processo de desenvolvimento, e sendo que 

os testes ágeis ocorrem de forma frequente, rápida e eficiente, procurando identificar falhas o 

mais brevemente possível nos ciclos iterativos e incrementais de desenvolvimento,  investindo 

o tempo em projetar casos/cenários de testes menores e mais assertivos, trazendo consigo um 

diferencial de contato direto com o cliente (JANZEN, 2006, BLANCO et al., 2009). 

A qualidade do software está totalmente ligada aos testes e, para Sommerville 

(2011), a definição de qualidade do software é como um processo de gestão preocupado em 

garantir que o software tenha um número pequeno de defeitos e que atinja às expectativas 

necessárias de funcionalidades, confiabilidade, portabilidade, manutenabilidade e usabilidade. 

No desenvolvimento de software o aumento de qualidade e agilidade de produção devem ser 

preocupações dos gestores. A utilização dos modelos ágeis tem evoluído de maneira sensível. 

Segundo Sato (2007) esses modelos estão sendo adotados em vários contextos, para pequenas, 

médias e grandes empresas, abrangendo órgãos governamentais e universidades (BEGEL; 

NAGAPPAN, 2007; FREIRE, 2007; SINIAALTO; ABRAHAMSSON, 2007; 

MARCHENKO; ABRAHAMSSON, 2008; DYBA; DINGSOYR, 2009). 

O percentual ideal de qualidade para as organizações que desenvolvem softwares é 

de 95%, sendo que não é possível ter um software que esteja livre de erros, então é 

considerado somente 5% de margem para erro nos softwares (GARTNER, 2017). Todavia, 

muitos softwares estão bem abaixo deste percentual pelo simples fato de haver técnicas 

específicas para cada tipo de alteração dentro dos softwares. Por isso se faz importante utilizar 

técnicas e indicadores precisos para avaliar todos os tipos de testes que são executados por 

testadores e desenvolvedores, dentro dos times de desenvolvimento formados com base nos 

modelos ágeis (KAN, 2002). 

Uma maneira encontrada para enfrentar as mudanças de tempo e burocracia dos 

modelos convencionais de desenvolvimento, gerados pela engenharia de software, foi 

desenvolver modelos ágeis para o gerenciamento de projetos. Os modelos ágeis possuem 
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preocupações em relação à satisfação do cliente, entregando incrementalmente 

funcionalidades, e minimizando os prazos de entrega de melhorias ou correções ao cliente 

(ABRAHAMSSON et al., 2002; QURESHI, HUSSAIN, 2008). 

Entre as técnicas de testes ágeis existentes nos modelos ágeis, as mais utilizadas são: 

Desenvolvimento Orientado a Testes (Test Driven Development - TDD), testes de integração 

contínua, testes de aceitação, testes exploratórios, testes de usabilidade (Graphical User 

Interface - GUI), Desenvolvimento orientado a Testes de Aceitação (Acceptance Test Driven 

Development - ATDD) e testes de regressão. Todas estas técnicas devem ser implementadas 

de forma automatizada, de forma a agilizar as tarefas de testes, tornando-se assim estratégicas 

para os projetos ágeis (BECK, 2002). 

Para garantir a qualidade dos softwares, tanto em abordagens ágeis quanto em 

metodologias convencionais, são necessárias medidas que representem está qualidade para os 

gestores que estão acompanhando o desenvolvimento. A avaliação de desempenho dentro do 

contexto de testes de software é para medir os processos de testes em todas as fases do 

desenvolvimento, utilizando de métricas que demonstram o desempenho do teste em relação 

as etapas que estão sendo seguidas. A medição ocorre no processo de testes e não em relação 

aos sistemas que estão sendo testados (CRISPIN; GREGORY, 2009). Nesse sentido, as 

métricas de qualidade são focadas em aspectos da qualidade do produto, processo e projeto. 

As organizações precisam fazer uso de método de avaliação de desempenho (AD) 

para acompanhar como está o andamento dos testes durante todo período de construção. Na 

visão dos testes de software a avaliação de desempenho se torna presente nas técnicas que 

produzem o melhor desempenho e qualidade para o software (CRISPIN; GREGORY, 2009). 

O problema da presente pesquisa começa a ser delineado a partir do questionamento: 

De que forma técnicas de testes ágeis podem ser incorporadas num procedimento estruturado 

de testes de software, visando ao seu melhor desempenho? 

Disso decorre que as técnicas de testes ágeis e suas práticas apresentam carências 

para os gestores no sentido de como executar as atividades de testes, que tipos de técnicas 

usar, quais indicadores analisar, quais os benefícios de migrar para testes ágeis, seja pela falta 

de orientação (framework) nesse sentido, seja pelo desconhecimento de técnicas e ferramentas 

ou mesmo de sua pertinência ao Processo de Desenvolvimento de Software (PDS) adotado, 

compreendida a partir de uma sistemática de avaliação de desempenho (KAUR; KHATRI; 

DATTA, 2013; DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016; WAZLAWICK, 2013).  

Os problemas presentes na literatura para avaliar desempenho dos testes ágeis são 

métricas que revelem o status dos testes funcionais, como por exemplo o desempenho em 
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utilizar as técnicas de testes como: testes exploratórios, de aceitação, de usabilidade e de 

regressão e também o status dos testes estruturais. Nesse sentido o framework vem com a 

tentativa de responder o problema de pesquisa, transformando o processo de testes mais 

eficiente durante as execuções tanto nos testes estruturais (KHOSHGOFTAAR, T. M.; 

SELIYA, N.; SUNDARESH, N., 2006; PIZZI, N. J., 2008; LARADJI, I. H.; ALSHAYEB, 

M.; GHOUTI, L. 2014) quanto nos testes funcionais (SARAVANAN; RAVICHANDRAN, 

2015; SUN; PENG; LEUNG; LI, 2016; SHAH; GENCEL; ALVI, PETERSEN, 2013).  

As atividades de testes de software apresentam grandes dificuldades de mensuração, 

assim sendo, a proposta deste trabalho é avaliar a utilização de um framework por meio do 

qual será possível mensurar os resultados da aplicação das técnicas de testes (DROWN, D. J.; 

KHOSHGOFTAAR T. M.; SELIYA N., 2009; KHOSHGOFTAAR, T. M.; XIAO, Y.; GAO, 

K., 2014; QIN, Z.; WANG, D., 2010; YADAV, H. B.; YADAV, D. K., 2015).  

Para que o fluxo do processo de criação e execução das atividades de testes ágeis 

aconteça é necessário ter subsídios definidos e seguir cada um deles para chegar no objetivo 

de utilizar técnicas de testes em ambientes de desenvolvimento de software ágil. E para 

implantar novas técnicas de testes ágeis foram definidos alguns objetivos descritos a seguir. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Construir um framework para avaliação de desempenho de testes ágeis de software. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

(1) Identificar na literatura etapas, procedimentos, técnicas e métricas de testes 

aplicados aos modelos ágeis de desenvolvimento de software; 

(2)  Propor um framework para avaliação de desempenho de testes ágeis de software; 

(3) Aplicar o framework proposto num contexto real de testes ágeis, avaliando o 

desempenho de técnicas selecionadas no teste de três sistemas comerciais; 

(4)  Discutir os resultados das aplicações das técnicas de testes ágeis, confrontando o 

desempenho verificado nos testes dos sistemas avaliados, com vistas à validação dos 

procedimentos adotados. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Para desenvolver softwares mais rapidamente foi necessário adaptar os processos de 

desenvolvimento para modelos ágeis de desenvolvimento proporcionado entregas mais 

rápidas e mantendo a qualidade do produto final, é nesse sentido que surgiram vários modelos 

ágeis de desenvolvimento para auxiliar nesse processo. 

Desta forma, para que os softwares atinjam a qualidade desejada são necessárias 

técnicas eficientes e sendo estas compatíveis com modelos de desenvolvimento ágil, como, 

por exemplo, o Scrum. Ambler (2005) considera que a qualidade ágil desejada é resultado de 

várias práticas sendo elas: o desenvolvimento iterativo e incremental, técnicas de teste ágeis, 

automação de testes unitários e de regressão, métricas de codificação e o trabalho 

colaborativo. 

Para Khan e Suaib (2015), a garantia da qualidade ágil é observada de acordo com o 

desenvolvimento de software perante as respostas às mudanças solicitadas pelos clientes, 

entregando assim uma versão testada e com as funcionalidades desejadas. O que muda é a 

forma de se trabalhar as atividades, uma vez que antes o foco estava na documentação pesada, 

uma exigência dos modelos convencionais, enquanto nos modelos ágeis são priorizados os 

testes para que um produto seja entregue com mais qualidade. Um processo muito bom com 

técnicas de testes ineficientes não constitui uma prática eficaz. Por este o motivo é importante 

a adoção de técnicas de testes ágeis com finalidade de identificar eventuais falhas dos 

sistemas desenvolvidos de forma prévia à liberação do produto para uso por parte do cliente 

(BARTIÉ, 2002). 

Umas das formas de identificar se o teste está sendo vantajoso é avaliação por meio 

de métricas, sendo possível demonstrar através de números se tais testes são eficientes, de 

forma a encontrar o maior número de defeitos durante o período de desenvolvimento do 

produto. Os indicadores mais usados atualmente nas empresas de desenvolvimento de 

software para avaliar a qualidade dos produtos relacionam a quantidade de abertos defeitos 

em ambiente de desenvolvimento; os defeitos pegos em ambientes de homologação; e o 

número de defeitos abertos em ambiente de produção (ambiente do usuário final). 

A atividade de teste é considerada como um meio veloz de obtenção de feedback 

relacionado ao desenvolvimento do software. Pensando assim, é fundamental que sejam 

utilizadas métricas para acompanhar estas atividades, focando nas técnicas que trazem mais 

retornos na execução das tarefas. Desde modo, a equipe deve conduzir as atividades do teste 
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utilizando-se das técnicas ágeis para estabelecer maior qualidade para os artefatos produzidos 

para o teste. 

A principal contribuição do presente estudo é identificar quais técnicas de testes são 

mais eficazes para diferentes tipos de ambiente de desenvolvimento de software ágil, quais 

destas técnicas apresentam maior facilidade, agilidade e melhores resultados aplicados em 

ambientes reais. A partir do framework de testes é possível obter resultados que tendem a 

diminuir os retrabalhos e custos do projeto como um todo, possibilitando às organizações 

voltar a atenção para novidades em produtos de forma a satisfazer às necessidades dos 

clientes. 

Como forma de saber qual técnica de testes tem maior eficiência em comparação às 

demais, em determinado período de tempo, será necessário medir tais atividades utilizando os 

indicadores de testes, estes indicadores servem como instrumentos de mensuração que 

transmitem os julgamentos subjetivos em métricas precisas, as quais podem ser armazenadas 

e analisados para o acompanhamento e alteração na performance dos processos executados 

em um determinado momento (LEANDRI, 2001; PIZZI, N. J., 2008; DROWN, D. J.; 

KHOSHGOFTAAR T. M.; SELIYA N., 2009; QIN, Z.; WANG, D., 2010; SILVEIRA, P. S.; 

BECKER, K.; RUIZ, D. D., 2010; KHOSHGOFTAAR, T. M.; GAO, K.; NAPOLITANO, A., 

2012). 

O intuito é avaliar as técnicas de testes através de um estudo exploratório do modelo 

ágil de desenvolvimento de software denominado Scrum. Durante este estudo será avaliado o 

desempenho de cada técnica perante o seu feedback nas atividades, sendo a ferramenta para 

tal avaliação um framework de Avaliação de Desempenho (AD) que avalia a aplicação de 

técnicas de testes ágeis seguintes os sub-frameworks. 

Os defeitos que são encontrados na fase de testes funcionais são os mais custosos 

para as organizações, pois será necessário repensar nos requisitos, desenvolver novamente e 

depois de codificado deve ser testado novamente, e isso acaba gerando retrabalho em todas as 

etapas do PDS, e nos modelos convencionais de execução dos testes era muito mais custoso, 

pois não havia como validar os testes antes de estar tudo pronto o que ocasiona mais 

problemas futuros (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011; BASTOS et al., 2012; 

WAZLAWICK, 2013).  

Como todas as pesquisas existem as contribuições seguidas de suas limitações por 

questões de tema, natureza, tempo e aplicabilidade. E a seguir são descritas todas as etapas 

executadas na pesquisa seguidas por definições de datas, revisão de literatura, estudo de caso, 

tempo de aplicação e entre outros. 
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1.3 DELIMITAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

A revisão de literatura relacionada ao presente trabalho delimitou-se a um período de 

dez anos, compreendido entre 2006 e 2016, tendo como tema a avaliação de desempenho em 

testes ágeis no processo de desenvolvimento de software. O levantamento de literatura foi 

realizado nas bases de dados Scopus e Science Direct por meio do portal de periódicos da 

CAPES na área de conhecimento de Engenharias e subárea de Engenharia de Software. 

Para a realização da pesquisa, considera-se aqui a primeira delimitação deste trabalho 

a análise sistêmica do processo ProKnow-C, em cujo contexto foram adotadas lentes 

diferentes das criadas por Ensslin (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012) de forma a 

melhor atender à natureza desta pesquisa. Assim sendo, foi realizada a análise de conteúdo 

dos artigos selecionados nos portfólios (1 e 2). Na análise de conteúdo foram selecionados 

artigos que abordassem o tema de desenvolvimento ágil, testes de software, técnicas de testes, 

qualidade de software e métricas de testes. Depois foram usados para descrever a 

fundamentação teórica e prática desta pesquisa, seguindo as técnicas e indicadores de testes 

para elaboração e aplicação do framework. 

A segunda delimitação compreende a proposição do framework de AD, possibilitada 

pela análise e utilização de indicadores extraídos da literatura e outros indicadores adicionais 

propostos a partir do contexto que foi analisado. Neste caso, o framework é aplicado para 

avaliar o desempenho das técnicas de testes ágeis. 

Por fim, a terceira delimitação trata-se da aplicação do framework com as mesmas 

equipes, nos mesmos sistemas, porém com técnicas de testes diferentes com o intuito de 

avaliar desempenho de tais técnicas perante as demais. Além disso, o framework foi 

construído a partir da literatura passando por uma validação de especialistas da área de 

processos e de testes, sendo que o escopo de aplicação do framework é destinado à uma 

empresa, onde foram aplicados os procedimentos e ferramentas para as coletas de dados para 

a experimentação e prática das técnicas de testes ágeis.  

Como principais delimitações desta pesquisa são: a natureza da empresa; a natureza 

dos sistemas que foram testados; as técnicas de testes ágeis; as ferramentas aplicadas; os 

integrantes dos times aplicados e o tempo de aplicação para cada uma das técnicas de testes 

ágeis. 

Este trabalho é de caráter acadêmico, e seus procedimentos de construção foram 

elaborados a partir de teorias já descritas por autores. Como contribuição prática é proposto 

um framework de avaliação de desempenho visando apoiar empresas que apresentem cenário 



24 

 

 

semelhante quanto à execução e agilidade dos testes e que também buscam melhorias 

constantes na qualidade de seus produtos. 

As contribuições para a ciência são o desenvolvimento de uma proposta de 

framework para a AD nos testes e desenvolvimento de software ágil, do ponto de vista 

prático, para a indústria e mercado consumidor de software, entende-se melhores técnicas de 

testes vão garantir melhor funcionamento dos sistemas e consequentemente proporcionar 

melhor experiência de uso e produtividade. Além disso, com o uso de modelos e técnicas de 

testes reduzem o custo durante o processo de desenvolvimento, pois identificam os problemas 

mais cedo gerando mais entregáveis. 

1.4 ESTRUTURA DO RELATO DA PESQUISA 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, dos quais o capítulo 1 descreve a 

apresentação e contextualização da pesquisa, a problematização, abordando seus objetivos 

gerais e específicos a justificativa e a organização da dissertação. 

No capítulo 2, é apresentada a revisão sistemática da literatura realizada sobre as 

temáticas relacionadas aos assuntos atinentes à pesquisa. Este capítulo define os conceitos 

sobre modelos de desenvolvimento ágil, técnicas e tipos de testes de software, métricas e 

indicadores de testes de dois portfólios para a seleção dos artigos. 

No capítulo 3, é apresentada a abordagem metodológica da pesquisa, detalhando as 

etapas adotadas para a execução do trabalho. Já no capítulo 4, é apresentado o processo de 

formulação do framework para a avaliação de desempenho dos testes ágeis. 

No capítulo 5, são apresentados os resultados da aplicação do framework com a 

utilização das técnicas de testes ágeis, sendo possível, a partir dos resultados, diferenciar o 

impacto da aplicação das diferentes técnicas nos testes e na qualidade do produto. Já no 

capítulo 6 são realizadas comparações entre as técnicas de testes ágeis que apresentaram 

melhor desempenho durante os testes ágeis. 

O último capítulo apresenta conclusões relacionadas à formulação do framework 

proposto, a partir das perspectivas das práticas de testes ágeis, além de análises comparativas 

que demonstram a validade da aplicação dos testes de acordo com o modelo de 

desenvolvimento ágil adotado pela empresa de desenvolvimento dentro do contexto estudado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

O referencial teórico deste estudo aborda a função e algumas técnicas de testes 

utilizadas durante o processo de desenvolvimento de software, considerados um meio de 

validação amplamente utilizado pelas empresas do ramo, no desenvolvimento de seus 

produtos. Em um primeiro momento serão descritas todas as atividades do processo de 

desenvolvimento de software; o que existe de testes dentro de cada uma das etapas do 

processo de desenvolvimento de software. 

Na sequência, são apresentadas características do modelo ágil de desenvolvimento de 

software, destacando-se alguns modelos mais utilizados e as técnicas de testes utilizadas de 

modo mais recorrente nesse paradigma de desenvolvimento. Logo, é descrito quais métricas 

são utilizadas para avaliação da qualidade dos produtos, apresentando abordagens utilizadas 

em cada uma delas. 

Para a revisão de literatura foi seguido um processo sistemático de análise e coleta 

dos dois portfólios da pesquisa, e o detalhamento de etapa por etapa do processo descritos no 

Capítulo 3 deste trabalho. E para entender como é o processo de desenvolvimento de software 

convencional e ágil são descritos a seguir com definições de vários autores sobre o tema. 

2.1 MODELOS ÁGEIS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

O processo de desenvolvimento de software é definido por Sommerville (2011) 

como sendo um conjunto de atividades relacionadas que geram a produção de softwares. Já na 

visão do Pressman (2011), se constitui em um conjunto de atividades, ações e tarefas 

executadas na criação de algum produto. 

A ciência que se ocupa de definições para esse processo é a Engenharia de Software, 

contendo uma plataforma que norteia o processo de desenvolvimento de forma a produzir um 

produto final de alta qualidade, sendo que sem uma orientação, por meio de um processo 

elaborado, se tornam mais prováveis as ocorrências de erros graves no ambiente de produção. 

Neste sentido, existem muitos modelos para implementar esta plataforma, dentre eles os 

convencionais e os modelos ágeis (PRESSMAN, 2011). 

Para Highsmith (2002), a diferença entre os modelos convencionais de 

desenvolvimento de software e os modelos ágeis é a maneira que os clientes participam e 

validam suas necessidades. Nos modelos convencionais os clientes não sabem realmente 

quais são os requisitos necessários que precisam estar incluídos no software. Para isso, os 
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desenvolvedores precisam inicialmente ter as necessidades bem definidas para só então seguir 

com a implementação. Já nos modelos ágeis, tanto os clientes quanto os desenvolvedores têm 

uma visão clara dos requisitos no início do projeto. Esta definição de requisitos acontece 

paralelamente ao desenvolvimento das funcionalidades, que são definidas nas reuniões da 

equipe de desenvolvimento. 

O processo de criação de um software pode ser descrito nas seguintes fases: (i) 

definição de um problema; (ii) concepção de um programa; (iii) construção de um programa; 

(iv) análise do desempenho do programa e (v) disposição final do produto (PAREZANOVIC, 

1996). De acordo com esta classificação, o teste de software é um componente da quarta fase, 

e significa verificar se um programa gera resultados corretos e esperados para os insumos 

fornecidos. 

No processo de desenvolvimento de software, a qualidade de um processo avalia 

quão bem o produto foi elaborado, e sendo um processo, nada garante que o produto final terá 

boa qualidade apenas por usar de etapas eficazes para se chegar no resultado esperado 

(PRESSMAN, 2011). 

A Norma (NBR ISO/IEC 9126-1, 2003), define qualidade de software como “a 

totalidade de características de um produto de software que confere a capacidade de satisfazer 

às necessidades explícitas e implícitas”. Para Bartié (2002, p. 16), “é o processo sistemático 

que focaliza todas as etapas e artefatos produzidos com o objetivo de garantir a conformidade 

de processos e produtos, prevenindo e eliminando defeitos”. 

O software que é desenvolvido através de um processo que age diretamente na 

qualidade final do produto, pois os processos de desenvolvimento garantam que todas as 

etapas sejam seguidas e propiciam há bons resultados. O processo, muitas vezes pode não 

levar à qualidade do produto, mas é uma segurança ao construir bons produtos. Como os 

processos de desenvolvimento de software são fundamentados por normas de qualidade, e 

nesse sentido os produtos tendem a sair com maior qualidade (SILVA, 2013).  

Um papel bem conhecido é o do desenvolvedor que pode detectar problemas em seu 

código e executar uma refatoração (criando validação para previsão de futuras falhas que 

podem vir a ocorrer no software) agindo de forma proativa para que não surjam problemas 

inesperados. O código-fonte é considerado bom o suficiente após a aprovação por meio dos 

testes unitários, e de um conjunto de testes funcionais (caixa-preta), testes estruturais (caixa-

branca) e dos testes de aceitação que, criados antecipadamente, são executados pelos próprios 

clientes finais que farão uso do sistema (MYERS et al., 2004, PRESSMAN, 2011). 
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Para se ter uma boa qualidade em todas as etapas do desenvolvimento do software é 

necessário ter processos que atendam à necessidade das etapas, fazendo com o que o software 

passe pelas etapas com a qualidade esperada e siga até a etapa final com a qualidade esperada 

para o produto como um todo. 

2.1.1 Processos de Desenvolvimento de Software (PDS) 

Todos os modelos de desenvolvimento de software têm um processo de 

desenvolvimento (PDS) estão definidas etapas sendo que essas etapas são personalizadas e 

formam um modelo de processo para orientar os engenheiros de software. Alguns modelos de 

processo são: modelo cascata, espiral, prototipagem, modelo iterativo e incremental, 

desenvolvimento rápido de aplicativos e modelo ágil (PRESSMAN, 2011). 

Em modelos ágeis de desenvolvimento de software as organizações iniciam os testes 

desde o primeiro instante em que houve contato com um novo requisito ou produto (RISPIN; 

GREGORY, 2009). Esta nova maneira de pensar vem se concretizando, pois quanto antes 

forem encontradas as falhas, menor será o custo do projeto final. Os testes ágeis entram no 

processo de desenvolvimento, aplicando técnicas que agilizam está identificação. 

O termo agilidade, no contexto da produção, significa "uma organização que procura 

lidar com a volatilidade da demanda, permitindo mudanças de uma maneira economicamente 

viável e oportuna" (KATAYAMA; BENNETT, 1999; SHARP et al., 1999; NERUR et al., 

2005; IMACHE; IZZA; AHMED-NACER, 2012). 

A qualidade ágil, segundo Ambler (2005), é o resultado de práticas como o trabalho 

colaborativo eficaz, um exemplo é o desenvolvimento iterativo e incremental implementado 

por meio de técnicas de desenvolvimento e testes, nele, a qualidade de software apresenta 

quatro categorias de execução de testes ágeis: (i) teste de unidade e integração (TDD), (ii) 

teste de negócio (os próprios clientes testam as funcionalidades implementadas), (iii) teste de 

negócio (testes exploratórios, usabilidade) e (iv) testes de performance, carga e segurança 

(CRISPIN; GREGORY, 2009). Estas são as principais técnicas de testes que podem ser 

usadas tanto em processos de desenvolvimento convencional quanto ágil, mas algumas delas 

têm características específicas de desenvolvimento ágil. 

O conceito de “modelos de processos ágeis” ganhou grande popularidade na 

comunidade de desenvolvimento de software no início deste século, pois promovem a 

aceleração do desenvolvimento convencional. Esses modelos motivam o uso de processos 

ágeis em projetos de pequena escala, o que reduz diversas atividades, proporcionando maior 
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agilidade e eficiência (QURESHI; HUSSAIN, 2008). A abordagem ágil de desenvolvimento 

de software permite o desenvolvimento em intervalos regulares, ou seja, iterações, produzindo 

de forma incremental (ANAND; DINAKARAN, 2015). 

O Manifesto Ágil aconteceu através de uma reunião com anarquistas organizacionais 

no início de 2001, cuja finalidade era discutir os novos modelos de desenvolvimento de 

software necessários para atender todas as demandas emergentes. Logo após esta reunião, 

surgiu o Manifesto “Software Development Agile”, onde os representantes deste movimento 

propuseram alguns modelos ágeis como: eXtreme Programming (XP)  (BECK, 2000; BECK; 

ANDRES, 2004), SCRUM (SCHWABER, 1995, 2004; SCHWABER; BEEDLE, 2001), 

Dynamic System Develpoment Method (DSDM) (DSDM, 2009; STAPLETON, 2003; 

VOIGT, 2004), Adaptive Software Development (ASD) (Highsmith, 2002), Crystal, Feature 

Driven Development (FDD) (COCKBURN, 2002, 2006), Lean Software Develpoment 

(POPPENDIECK, 2003, 2006), e outros modelos que se adequam às necessidades de 

alternativa impulsionando aos processos de desenvolvimento (BECK et al., 2001; 

HIGHSMITH; COCKBURN, 2001). O que há em comum nos modelos é a forma com que 

cada um desencadeia o processo de desenvolvimento e as práticas aplicadas, o que os 

diferencia são as técnicas e estratégias aplicadas em cada modelo. 

Os autores do manifesto descrevem o ponto de vista e expõem o manifesto Ágil com 

o objetivo principal de reestabelecer o equilíbrio, não somente de ter uma gama de 

documentação sobre o software como também diagramas que são feitos e estão mantidos em 

um repositório que raramente serão utilizados. A busca é por desenvolver o planejamento em 

um ambiente repleto de mudanças, sendo que o manifesto tem o seguinte foco: Nós estamos 

descobrindo maneiras melhores de desenvolver softwares, fazendo-o nós mesmos e ajudando 

outras pessoas a fazê-lo. Através deste trabalho, passam a valorizar, os seguintes aspectos 

(BECK et al., 2001): 

 Indivíduos e interação entre eles, mais que processos e ferramentas; 

 Software em funcionamento, mais que documentação abrangente; 

 Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos; 

 Responder a mudanças, mais que seguir um plano. 

A Agile Alliance é uma organização sem fins lucrativos com abrangência global, 

comprometida com o avanço dos princípios e práticas de desenvolvimento Ágil. A Agile 

Alliance apoia aqueles que exploram e aplicam princípios e práticas ágeis para tornar a 

profissão de software mais produtiva, humana e sustentável (AGILE ALLIANCE, 2017). 
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Nomeado "Agile Alliance", no qual descrevem o desenvolvimento de software, às 

vezes as opiniões são concorrentes entre si, e em outro momento concordam com o Manifesto 

para Desenvolvimento Ágil de Software. O manifesto veio a ser uma peça importante do 

Movimento Agile, na maneira com que caracteriza os valores de cada modelo ágil e como o 

Agile se diferencia dos modelos tradicionais (AGILE ALLIANCE, 2017). Durante o 

manifesto, seus autores, segundo Beck et al. (2001), definiram alguns princípios ágeis, que 

são: 

 Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada 

de software com valor agregado; 

 Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento; 

 Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o 

cliente; 

 Entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, 

com preferência à menor escala de tempo; 

 Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por 

todo o projeto; 

 Construa projeto em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e suporte 

necessário e confie neles para fazer o trabalho; 

 O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe 

de desenvolvimento é através de conversa face a face; 

 Software funcionamento é a medida primária de progresso; 

 Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente; 

 Contínua atenção a excelência técnica e bom design aumenta a agilidade; 

 Simplicidade a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial; 

 Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então 

refina e ajusta seu comportamento de acordo. 

Como os benefícios de se utilizar modelos ágeis são convincentes e têm sido 

comprovados nas pesquisas científicas e tecnológicas (AHMED; SIDKY, 2009, AZEVEDO 

SANTOS et al., 2011, GLAIEL et al., 2013, JYOTHI; RAO, 2011, MONIRUZZAMAN; 

HOSSAIN, 2013; VERSIONONE, 2013) o esforço para implementar estes modelos se torna 

impactante na cultura organizacional da empresa, pois a resistência à mudanças normalmente 
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é grande por parte dos gestores e colaboradores, além do alto investimento para a gerência 

(KOCH, 2005; CHOW; CAO, 2008; DAYBA; DINGSOYR, 2009; GANDOMANI et al., 

2013). 

2.1.2 Tipos de Modelos ágeis 

As características comuns dos modelos ágeis são: adaptabilidade, 

incrementabilidade, interatividade, colaboratividade, orientado a pessoas e restrição a prazos 

(ABRANTES; TRAVASSOS, 2007). Desouza (2007), afirma que ser ágil, em geral, resulta 

na capacidade dos modelos (i) serem adaptáveis aos ambientes; (ii) processar adequadamente; 

(iii) mobilizar recursos e processos para aproveitar as oportunidades futuras; e (iv) aprender 

continuamente e melhorar as operações da empresa. 

Existe uma diversidade de modelos ágeis criados por Abrahamsson et al. (2002) e 

Highsmith (2002). A seguir são apresentados os conceitos iniciais de cada um dos modelos 

ágeis: 

a) eXtreme Programming (XP): o modelo XP surgiu nos Estados Unidos no final da 

década de 1990, e esse modelo ágil é adequado para equipes pequenas e médias, constituindo-

se de vários valores, princípios e regras. O nome foi cunhado por Beck (2000), pois a 

abordagem foi desenvolvida para impulsionar o desenvolvimento interativo, tornando as 

interações mais fáceis. 

Os principais valores são: simplicidade, respeito, comunicação, feedback e coragem. 

Já os princípios básicos do modelo são: feedback rápido, presumir simplicidade, mudanças 

incrementais, abraçar as mudanças e trabalho de alta qualidade. As principais práticas deste 

modelo são o desenvolvimento incremental, o envolvimento do cliente é juntamente com a 

equipe de desenvolvimento, pessoas e não processos e as mudanças são bem aceitas 

(SOMMERVILLE, 2011; WAZLAWICK, 2013). 

b) Scrum: é um modelo ágil para gestão de projetos de software. No Scrum, um dos 

conceitos importantes é que as atividades de construção dos produtos são divididas em 

sprints, que consiste em um ciclo de desenvolvimento, que normalmente dura duas semanas 

ou um mês. A primeira aplicação original do Scrum foi em uma indústria automobilística 

(Takeuchi & Nonaka, 1986), mas com passar do tempo sofreu mudanças e acabou sendo 

adaptado à várias outras áreas diferentes sendo uma das principais a produção de software. 

Especificamente em desenvolvimento de software, quem popularizou o uso do 

Scrum foi Schwaber em (2001), que sistematizou a forma completa de se aplicar o modelo. A 
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sua aplicabilidade do Scrum em ambientes de desenvolvimento de software proporciona um 

rendimento que todos os membros do time têm liberdade para tomar decisões, e é nas 

reuniões diárias que se faz o acompanhamento e discussões das atividades feitas pelo grupo 

(PRESSMAN, 2011; WAZLAWICK, 2013). 

Uma sprint significa um ciclo de trabalho com um prazo já definido antes de iniciar o 

desenvolvimento de todas as atividades. Para que todas as atividades (análise de requisitos, 

codificação e testes) que prezam os modelos ágeis sejam executadas é necessário que os 

integrantes do time estejam trabalhando em harmonia, que cada atividade seja compartilhada 

independente do papel exercido nas atividades durante o desenvolvimento (CRISPIN; 

GREGORY, 2009). 

c) Dynamic System Develpoment Method (DSDM): também conhecido como modelo 

ágil em desenvolvimento iterativo e incremental, com a participação ativa do usuário. O 

modelo é uma evolução do RAD, que por sua vez, é um sucessor do modelo de prototipação 

rápida. Sua metodologia oferece uma visão de construir e manter sistemas que atendem 

restrições de prazo apertado através do uso da prototipagem incremental em um ambiente 

controlado. O DSDM possui três fases: (i) pré-projeto, (ii) ciclo de vida e (iii) pós-projeto. O 

modelo fundamenta-se no Princípio de Pareto, ou Princípio 80/20. O DSDM procura iniciar o 

projeto pelo estudo de implementação dos 20% dos requisitos que serão mais determinantes 

para o sistema como um todo. Ou seja, somente o trabalho suficiente é requisitado para cada 

incremento, para facilitar o movimento para o próximo incremento (PRESSMAN, 2011; 

SOMMERVILLE, 2011; WAZLAWICK, 2013). 

d) Adaptive Software Development (ASD): é um modelo ágil criado por Jim 

Highsmith (2000), que aplica ideias vindas da área de sistemas adaptativos complexos. O 

autor argumenta que uma abordagem de desenvolvimento ágil e adaptativo baseada na 

colaboração constitui “um recurso para organizar nossas complexas interações, tanto quanto a 

disciplina de engenharia” (PRESSMAN, 2011, p.94). Highsmith (2001) vê o processo de 

desenvolvimento de software como um sistema complexo com agentes (desenvolvedores, 

clientes e outros), ambientes (organizacional, tecnológico e de processo) e saídas emergentes 

(produtos sendo desenvolvidos).  O seu ciclo de vida resume-se em 3 fases: especulação, 

colaboração e aprendizagem. 

e) Crystal: é um modelo ágil criado por Alistair Cockburn em 1997. Ele pertence à 

família de métodos Crystal mais ampla, iniciada em 1992 (Cockburn, 2004). A família 

Crystal de modelos ágeis foi criada/organizada para elaborar uma abordagem de 
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desenvolvimento de software que priorizasse a adaptabilidade durante a construção dos itens 

do backlog da sprint. 

Cockburn caracteriza-o como um “jogo de invenção e comunicação cooperativo e 

com recursos limitados, tendo como primeiro objetivo entregar software útil em 

funcionamento e como segundo objetivo preparar-se para o jogo seguinte” (PRESSMAN, 

2011, p.97). Na questão da adaptabilidade, Cockburn e Highsmith definiram um conjunto de 

metodologias com elementos essenciais comuns entre esses modelos de desenvolvimento ágil, 

como papéis, padrões de processos, produtos de trabalho e práticas únicas para cada uma 

delas. 

f) Feature Driven Development (FDD): esse modelo foi criado por Peter Coad e Jeff 

de Luca, em 1997, como a evolução de um processo mais antigo e que enfatiza o uso de 

orientação a objetos. Processo ágil adaptativo que pode ser aplicado a projetos de software de 

porte moderado e a projetos maiores. 

Entre outras abordagens ágeis, o FDD tem uma filosofia de (i) enfatizar a 

colaboração entre as pessoas da equipe (ii) gerenciar problemas e complexidade de projetos 

utilizando a decomposição baseada em funcionalidades, (iii) comunicar detalhes técnicos 

usando meios verbais, gráficos e textos. Além disso, o FDD enfatiza as atividades de garantia 

da qualidade de software por meio do encorajamento de uma estratégia de desenvolvimento 

incremental, o uso de inspeções de código do projeto, a aplicação de auditorias para garantia 

da qualidade do software e a coleta de métricas e o uso de padrões (PRESSMAN, 2011).  

De acordo com Crispin e Gregory (2009), para auxiliar no andamento das atividades 

nos modelos ágeis são utilizadas várias práticas, como reuniões diárias, reuniões de revisão e 

de retrospectiva. Estas práticas têm o objetivo de melhorar a integração do time de 

desenvolvimento, obter melhor qualidade do produto e do processo. Estas práticas de 

melhorias contínuas são consideradas instrumentos que descrevem como está o andamento do 

projeto, e cada um dos modelos tem instrumentos para avaliação do projeto. 

Para Khan e Suaib (2015), as equipes que utilizam o desenvolvimento baseados em 

modelos ágeis podem optar por várias decisões durante o processo de construção das 

funcionalidades: comparar a codificação, mudanças de requisitos, refatorar o código e 

executar os casos de teste de regressão para garantir que não houve nenhuma alteração no 

comportamento do software; assim, fornecendo software testado, funcional e aprovado pelo 

próprio cliente no final de cada iteração. Os vários aspectos da qualidade ágil deslocaram o 

foco da documentação pesada que era a exigência para a qualidade nos processos tradicionais 

(HIGHSMITH; COCKBURN, 2001). 
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Analisando os artigos selecionados pelo portfólio, é possível identificar o destaque 

do modelo XP, sendo este um modelo que possui um conjunto de valores, práticas e 

princípios que beneficiam os usuários, auxiliando nas demandas proporcionado baixo custo, 

poucos problemas relatados, alta produtividade, mudanças acessíveis e maior retorno 

financeiro (DINGSOYR et al., 2008). Em segundo lugar, quanto aos modelos ágeis mais 

utilizados, encontra-se o Scrum, abrangendo alguns aspectos do XP, porém mais voltado para 

o gerenciamento de projetos (VERSIONONE SURVEY, 2009). 

Como os testes de software são feitos para garantir a qualidade do software é 

necessário descrever o principal objetivo, e quais são as etapas, ferramentas, técnicas de 

testes, padrões que são necessários serem seguidos para atingir a qualidade final do produto. 

Nesse sentido, os processos de testes elaborados e executados durante o desenvolvimento 

fazem com que se atinja o objetivo de ter um software com qualidade. 

2.2 TESTES NO PROCESSO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

O teste de software é uma atividade importante e onerosa no processo de 

desenvolvimento, que quando executado de maneira incorreta, normalmente levam a grandes 

riscos e consequências potencialmente graves. Tassey (2002), em seu relatório do Instituto 

Nacional Americano de Padrões e Tecnologia (NIST), relatou que os impactos econômicos 

negativos da falta de infraestrutura de teste de software nos Estados Unidos, por si só, 

totalizam US$ 62 bilhões ao ano, o que revela que os testes são extremamente importantes 

para não gerar riscos e perdas de investimentos (GAROUSI; ZHI, 2013).  

O teste é uma atividade que serve para avaliar a qualidade do software, com o intuito 

de melhorá-lo. Assim, o objetivo do teste é a detecção sistemática de diferentes classes de 

erros confrontando-se o desempenho do software com o resultado dele esperado. O erro pode 

ser definido como uma ação humana que produz um resultado incorreto em um mínimo de 

tempo e com um mínimo de esforço (MYERS, 1979; HETZEL, 1988; GLOSSARY, 2017), 

podendo ser implementados numa diversidade de tipos e técnicas. 

O teste de software “é uma atividade dinâmica, e seu intuito é executar o programa 

ou modelo utilizando algumas entradas em particular e verificar se o seu comportamento está 

de acordo com o esperado” (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016, p. 2). Caso a 

execução não apresente os resultados esperados, diz-se que o programa tem um erro ou 

defeito.  
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Durante o desenvolvimento de um software diversos “problemas” podem surgir e, 

em seguida, são categorizados como “erros”. A literatura tradicional (PRESSMAN, 2011; 

WAZLAWICK, 2013; DELAMARO et al. 2016) descreve significados específicos para este e 

outros termos relacionados como: falha, defeito, erro, engano, a seguir são explicados cada 

um deles. 

Segundo Delamaro, Maldonado e Jino (2016, p. 2), define-se “defeito” (fault, em 

inglês) como um processo ou definição de dados incorretos; e “engano” (mistake), como a 

ação humana que produz ou produziu um defeito no software. Esses dois conceitos são 

estatísticos, pois estão associados a um determinado programa ou modelo e não dependem de 

uma execução específica (WAZLAWICK, 2013). 

Para Pressman (2011, p.586) defeito “é uma falha depois que o software é fornecido 

para o usuário final”. Neste sentido, defeito para Wazlawick (2013, p. 290) “é uma linha de 

código, bloco ou conjunto de dados incorretos que provocam um erro observado”. Na 

pesquisa a definição adotada é que defeito encontrado em ambiente de desenvolvimento faz 

parte das métricas de qualidade do produto. E quando identificado defeitos no ambiente do 

cliente é contado para os indicadores de qualidade, que demonstra que quanto mais defeitos 

encontrados em no ambiente de desenvolvimento é melhor do que no ambiente do cliente.  

Já o estado de um programa, ou a execução de um programa em determinado 

instante, é dado pelo valor da memória e do apontador de instruções. A existência de um 

defeito pode ocasionar um “erro” (error) durante a execução do programa, que pode ser 

ocasionado por um estado inconsistente ou inesperado de uma classe ou objeto do programa 

(WAZLAWICK, 2013). Segundo Pressman (2011, p.586) “um erro é definido como alguma 

falha em um artefato que é descoberto antes que o software seja fornecido ao usuário final”. 

Uma falha (failure) é um não funcionamento, possivelmente provocada por um 

defeito, mas com outras causas possíveis (PRESSMAN, 2011). 

De acordo com Khan (2011), os dois objetivos importantes do teste de software são 

assegurar que o desenvolvimento segue de acordo com as exigências dos clientes e na busca 

por encontrar defeitos ainda em ambiente de desenvolvimento. Uma forma de garantir a 

qualidade do software é através do teste. Neste contexto, o teste é um trabalho de 

concentração, perceptividade, caro e demorado, então a escolha das técnicas de teste deve ser 

baseada nos modelos de testes ágeis. 

Bastos et al. (2012) afirmam que há importância em priorizar os testes em 

determinadas funcionalidades que apresentam maiores riscos ao projeto e ao negócio, sendo 

que esses precisam ser priorizados logo nos primeiros testes que serão validados, pois não 
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havendo possibilidade de realização do teste integral do software, é importante que ao menos 

as funcionalidades críticas sejam testadas. A definição de priorização dos testes é baseada nas 

técnicas de testes que são escolhidas de acordo com cada situação, tendo como principal papel 

não deixar ocorrer erros nas informações dos clientes, e evitar que erros gerem desconfiança 

sobre a utilização do software. 

O conceito V de testes de software descreve a realização dos testes ao longo de todo 

processo de desenvolvimento. Seu comportamento, dá-se pela conclusão de algumas 

atividades do processo, para se iniciarem outras, havendo também a possibilidade de 

execução em paralelo (RIOS, 2005; BASTOS et al., 2012).  

A Figura 1 apresenta o processo de testes utilizados no processo de desenvolvimento 

de software, com as atividades de desenvolvimento e testes iniciando ao mesmo tempo. 

Enquanto os desenvolvedores e analistas de requisitos (PO) verificam e documentam 

requisitos e a arquitetura, os testadores iniciam o processo de testes usando tais requisitos. 

Figura 1 – Conceito “V” de testes de Software 

 

Fonte: Bastos et al., 2012, p.41 

Estas fases de testes de verificação e validação são executadas durante o processo 

dos testes tanto para testes convencionais quanto para testes ágeis, indiferentemente do 

modelo de desenvolvimento que a organização segue, sendo a execução dos testes 

indispensável, por influenciar em vários aspectos, como o tempo, o custo e os riscos do 

projeto. Nos modelos ágeis, no entanto, as fases são tratadas de maneira um tanto diferente da 

abordagem convencional, com foco nos testes de unidade e aceitação. Como os processos de 

desenvolvimento em projetos ágeis são mais iterativos e curtos, as execuções de testes podem 

atrasar, sendo que, neste caso, alguns ou todos os membros do time são envolvidos na 
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realização dos testes, por possuírem perfil de multidisciplinariedade, de forma a dar atenção 

ao curto prazo de entrega do produto.  

Como os testes são iniciados com antecedência no desenvolvimento ágil, as 

empresas demandam por recursos e investimentos para que trabalho do teste seja iniciado, 

sendo que o que gera benefício é a redução do custo de retrabalho quando um problema é 

encontrado nas fases iniciais do projeto. Assim, o custo do projeto é destinado à prevenção de 

falhas, e não à correção, sendo então uma mudança de perspectiva de investimento. 

Para que os testes sejam organizados são definidas etapas no qual são executadas 

para que nenhuma das etapas do desenvolvimento de software fique sem testes, garantindo 

assim uma melhor análise e acompanhamento do que está sendo feito. E para tipo de etapa são 

executadas categorias de testes diferentes em si, a categoria está ligada a etapa na qual está 

sendo executado o teste. 

2.2.1 Etapas e categorias de testes de software 

A atividade de teste é complexa, por envolver diversos fatores que podem gerar 

ocorrências de erros no software. Um tipo de erro comum se dá quando uma função ou rotina 

é desenvolvida de forma incorreta uma dada funcionalidade. Normalmente são definidos 

meios, como, por exemplo, a depuração no código-fonte, para localizar problemas no código 

gerado através de uma alteração e deve ser corrigido para prevenção de erros futuros em 

funções do software (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016). 

Para Sommerville (2011), os testes possuem algumas etapas que devem ser seguidas 

para o melhor andamento das atividades durante a elaboração do projeto, como ilustrado na 

Figura 2, sendo estas etapas: (i) projeto dos casos de testes; (ii) preparação do ambiente e dos 

casos de testes; (iii) execução dos casos de testes e (iv) avaliação e comparação dos resultados 

dos testes, validando o resultado do processamento realizado pelo software (MYERS et al., 

2004; PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). 
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Figura 2 – Um modelo do processo de teste de software 

 

Fonte: (Sommerville, 2011, p. 147) 

A atividade de teste estabelece técnicas e critérios para contribuir com a qualidade e 

produtividade do teste. Segundo Barbosa (2004), as atividades de teste revelam que as formas 

de condução dos testes acontecem por demandas e prioridades, além do processo que 

incentiva e aprendizagem das práticas e conceitos de testes. As categorias de testes que 

acontecem geralmente nos projetos de desenvolvimento de software são: testes unitários, 

testes de integração, testes de sistema e testes de aceitação. 

As estratégias de testes de software são definidas de acordo com o modelo que é 

utilizado e segundo as práticas de testes associadas às atividades. Uma das estratégias mais 

comuns, descrita por Crispin e Gregory (2009), vem sendo aplicada e consiste nas seguintes 

atividades: (i) visão geral do produto e planejamento: o teste é responsável por auxiliar o 

entendimento das histórias (que são solicitações feitas por clientes para suprir uma/ou mais 

necessidades) e criar o plano de teste que será aplicado durante todo o projeto; (ii) ciclo 

iterativo: as tarefas do projeto são estimadas e são gerados os TDD (os testadores ajudam os 

desenvolvedores a criar os testes de mesa); (iii) testes de sistema: nesta etapa são executados 

os testes exploratórios, de aceitação, testes relacionados a carga e segurança do software; (iv) 

nova versão do software: nesta etapa os testadores fazem uma retrospectiva do 

desenvolvimento antes da liberação para o cliente (KHAN, 2011; KAUR; KHATRI; DATTA, 

2013). 

Durante o processo de desenvolvimento de software, existem quatro fases de testes 

que são executadas com objetivos distintos, para garantir melhor qualidade do produto para as 

fases seguintes. O Quadro 1 apresenta as categorias, indicando suas descrições e autores que 

os fundamentam. (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016).  
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Quadro 1 – Categorias usadas no desenvolvimento de software 

Categorias Descrição Autores 

Teste de Unidade Testes executados no código-fonte 

do sistema. 

JOVANOVIĆ, (2008). 

Teste de Integração Testes de Integração de Módulos JOVANOVIĆ, (2008), BASTOS 

et al., 2012). 

Teste de Sistema Teste de entrada e saída GAROUSI; VARMA, (2010). 

GAROUSI; ZHIC, (2013). Testes Funcionais 

Testes Não-Funcionais 

Testes de Segurança 

Teste de Aceitação Teste Alfa GONZÁLEZ et al. (2014). 

JURECZKO, M., MLYNARSKI, 

M., (2010). 
Teste Beta 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

O teste de unidade é o processo de testar os componentes de programa (como 

métodos ou classes de objeto), as funções individuais ou métodos, sendo estes os tipos mais 

simples de componente. Esse teste enfoca a lógica interna de processamento e as estruturas de 

dados dentro dos limites de um componente (JOVANOVIĆ, 2008; WAZLAWICK, 2013). 

O teste de integração é o processo de testes efetuados no sistema em busca de falhas 

com a junção dos módulos. A definição mais comum para este tipo de teste é um conjunto de 

várias partes do software individualmente integradas de forma a criar componentes 

compostos, formando uma versão do software com todos os módulos funcionando em 

conjunto. Entre as estratégias de integração são citadas as seguintes (WAZLAWICK, 2013): 

a) Integração big-bang: consiste em construir as diferentes classes ou componentes 

separadamente e depois fazer a junção de tudo, ao final. 

b) Integração bottom-up: consiste em integrar inicialmente os módulos de mais baixo 

nível, ou seja, aqueles que não dependem de nenhum outro, e depois ir integrando os 

módulos de nível imediatamente mais alto. 

c) Integração top-down: consiste em integrar inicialmente os módulos de mais alto 

nível, deixando os mais básicos para o final. A vantagem está em verificar 

inicialmente os comportamentos mais importantes do sistema em que repousam as 

maiores decisões. 
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d) Integração sanduíche: consiste em integrar os módulos de nível mais  alto da forma 

top-down e os de nível mais baixo da forma bottom-up. Essa técnica reduz os 

problemas das duas estratégias anteriores, mas seu planejamento é mais complexo. 

Os testes de sistema são realizados quando alguns ou todos os componentes de um 

sistema estão integrados de forma a testar o software como um todo, dando atenção às 

interfaces dos componentes. Para Wazlawick (2013, p. 295), o “teste de sistema pode ser 

encarado como o teste de execução dos fluxos de um caso de uso expandido”. Se cada uma 

das operações de sistema (passos do caso de uso) já estiver testada e integrada corretamente 

deve-se, então, verificar se o fluxo principal do caso de uso pode ser executado corretamente, 

obtendo os resultados desejados, bem como os fluxos alternativos.  

O teste de aceitação, se refere à execução das operações no sistema por parte do 

cliente, utilizando a interface final do sistema. Em outras palavras: o teste de sistema faz a 

verificação do sistema, enquanto o teste de aceitação faz a validação. O teste de aceitação tem 

duas variantes: 

a) Teste alfa: é quando o próprio cliente ou o representante executa o software de forma 

livre, sem o planejamento e sem a formalidade do teste de sistema. 

b) Teste beta: sendo este menos controlado pela equipe de desenvolvimento, as versões 

do software são disponibilizadas para os clientes e, sem o acompanhamento direto 

nem controle pela empresa desenvolvedora, os usuários exploram o sistema e suas 

funcionalidades. 

Para auxiliar nas demandas dos testes de software é necessário ter como apoio 

técnicas que permitam ter um melhor desempenho durante o planejamento, a execução e a 

análise dos dados depois de serem execuções. Nesse sentido, apresentam-se as principais 

técnicas de testes usados durante o desenvolvimento de software. 

As categorias servem para separam os testes de acordo com o processo de 

desenvolvimento, sendo executado um os testes correspondentes a etapa.  Dentro das 

categorias existem os tipos de estratégias que podem complementar os testes proporcionando 

maior qualidade no software. 

2.2.2 Técnicas de Testes de Software 

Os testes de softwares são executados por meio de casos de testes, que precisam ser 

criados a partir de técnicas próprias, como forma de obter testes eficazes, de modo que os 

testadores não criam os casos de testes sem embasamento. Ao contrário, é necessário utilizar a 
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documentação de requisitos, juntamente com técnicas, para permitir que os testes sejam 

realizados de forma sistemática (JOVANOVIĆ, 2008).  

Os softwares podem ser testados a partir de duas perspectivas diferentes: teste 

estrutural, mais conhecido como teste de caixa-branca; e teste funcional, chamado de caixa-

preta (KAUR; KHATRI; DATTA, 2013). 

2.2.2.1 Técnicas de Testes de Estruturais (Caixa-Branca) 

Os primeiros testes que são executados no software após construídos o código-fonte 

são os testes estruturais que, segundo Bastos et al. (2012), tem por objetivo garantir que os 

produtos sejam estruturalmente consistentes e que funcionem corretamente. Alguns tipos de 

testes que se enquadram nas técnicas estruturais (caixa-branca) são: teste de fluxo de controle; 

teste de fluxo de dados e teste de mutação) (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016; 

WAZLAWICK, 2013). 

a) Teste de fluxo de controle: este tipo de teste utiliza apenas caraterísticas de controle 

de execução do programa, como comandos ou desvios, para determinar quais 

estruturas são necessárias. Os critérios mais conhecidos dessa classe são: Todos-Nós, 

Todas-Arestas e Todos-Caminhos (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016). 

b) Teste de fluxo de dados: o teste de fluxo de dados faz uso das interações entre partes 

de um componente, ligadas pelo fluxo de dados, bem como o fluxo de controle. O 

método ainda escolhe caminhos de teste de um programa de acordo com as 

localizações e definições das variáveis no programa (BCS, 2001; PRESSMAN, 

2011). 

c) Teste de mutação: é um método de teste estrutural no qual uma pequena falha ou 

alteração é injetada no software original. Uma mutação refere-se a diversas 

alterações, criando um conjunto de programas alternativos ou mutantes, como se 

defeitos fossem inseridos no programa original. Essas pequenas mudanças são 

projetadas para modelar defeitos de baixo nível que ocorrem no processo de sistemas 

de codificação (STUART, 2011; DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016). 

2.2.2.2 Técnicas de Testes Funcionais (Caixa-Preta) 

Desde 1970 encontra-se literatura sobre teste funcional, e nessa época também 

surgiram outros modelos para auxiliar nas especificações dos softwares, em relação à 

satisfação de seus requisitos funcionais. Os testes de caixa-branca não cobrem todos os 
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possíveis problemas que podem ocorrer durante a utilização de um software. Por isso, é 

necessário lançar mão de outras técnicas para garantir uma qualidade estável quando em 

funcionamento direto no ambiente do cliente. Essa perspectiva é atendida pelos testes de 

caixa-preta, ou testes funcionais, que não levam em consideração o mecanismo interno de um 

sistema ou componente, mas se concentram exclusivamente nas saídas geradas em 

decorrência das entradas e condições de execução escolhidas (IEEE, 1990).  

Os testes funcionais (caixa-preta) são designados para garantir que as especificações 

do sistema tenham sido atendidas, processo que exige um teste amplo para verificar se a 

interface gráfica e as saídas geradas estão condizentes com o esperado para que o software 

possa ser implantando no ambiente de produção (BASTOS et al., 2012; SATTAR; BAJWA; 

SHAFI, 2015). 

Alguns tipos de testes classificados como técnicas de caixa-preta são: 

particionamento de classes de equivalência; análise do valor limite; tabela de decisão e gráfico 

de causa e efeito. 

a) Particionamento de Classes de Equivalência: o domínio de entrada da função é 

dividido em categorias de entrada ou classes a partir das quais são derivados os casos 

de testes sendo que uma classe de equivalência representa um conjunto de estados 

válidos e inválidos para condições de entrada.  

b) Análise do valor do limite: de acordo com Myers (2004), são casos de testes que 

exploram condições limites, que tem maior probabilidade de provocar defeitos. Estas 

condições correspondem a valores que estão exatamente acima ou abaixo das classes 

de equivalência. 

c) Gráfico de efeito de causa: é uma técnica usada para combinações de entradas 

(causas) e saídas (efeitos). Uma "Causa" representa uma condição de entrada discreta 

que provoca uma alteração interna no sistema: um "Efeito" representa uma condição 

de saída, uma alteração do sistema ou um estado resultante de uma combinação de 

causas (JOVANOVIĆ, 2008). 

d) Testes de uso estatístico: segundo Kaur, Khatri e Datta (2013), este tipo de teste usa 

estatísticas e métricas de confiabilidade para levar à obtenção de um software de alta 

qualidade. Portanto, o objetivo principal não é cobrir todos os requisitos, mas sim 

cobrir o uso pretendido do produto. 

Para denominar as técnicas de testes que fazem parte dos ambientes de 

desenvolvimento de software ágil, é necessário definir cada uma das técnicas e verificar se o 

mesmo se encontra nos testes de caixa-branca ou caixa-preta. Nesse sentido, as técnicas de 
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testes devem ser aplicadas de acordo com o contexto no qual são inseridas para que atinjam o 

objetivo no qual se propõem. 

2.2.3 Técnicas de Testes ágeis 

Os modelos tradicionais de desenvolvimento de software, descrevem que as 

atividades de testes ocorrem ao final no processo de desenvolvimento. Geralmente, os testes 

iniciam após a implementação. De forma inversa, os testes ágeis ocorrem de maneira 

constante, procurando identificar problemas antecipadamente, utilizando-se de um 

desenvolvimento interativo e curto, tendo sempre o contato com o cliente e buscando obter 

feedback sobre o produto ou funcionalidade que está sendo construída (BOEING et al., 2012). 

Os testes tradicionais são mais orientados para testes unitários e de sistema, não 

verificando outros aspectos chaves para o bom funcionamento e compreensão das 

funcionalidades. 

As fases de teste no desenvolvimento ágil são realizadas de maneiras diferentes, 

tendo como principais categorias o teste unitário e o teste de aceitação. De acordo com cada 

modelo ágil de desenvolvimento são utilizadas técnicas de testes ágeis diferentes, que podem 

ser selecionadas por estratégias de tempo, custo e agilidade. Algumas delas são descritas a 

seguir: 

a) Desenvolvimento orientado a testes (Test Driven Development - TDD): é um 

desenvolvimento orientado a testes, proposto por Beck (2002), no qual os casos de 

testes são formulados antes mesmo do desenvolvimento do código-fonte do sistema. 

Esses modelos ágeis descrevem os testes automatizados como uma das tarefas mais 

importantes na engenharia de software (JURECZKO; MLYNARSKI, 2010). Os 

TDD’s estão na classificação dos testes unitários, pois são projetados por 

desenvolvedores antes da construção do código, simulando um teste de mesa do 

próprio código que será construído. 

b) Teste de regressão: é uma técnica muito utilizada em testes ágeis, pois tem como 

objetivo garantir que as correções de defeitos e as novas funcionalidades introduzidas 

em uma nova versão do software não afetem negativamente as funcionalidades já 

existentes na versão anterior (SARAVANAN; RAVICHANDRAN, 2015; SUN; 

PENG; LEUNG; LI, 2016). Houveram pesquisas importantes publicadas sobre testes 

de regressão antes da adoção generalizada de modelos ágeis, que ocorreram durante a 

primeira década do século XXI. (PARSONS; SUSNJAK; LANGE, 2013). Nos testes 
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de regressão são executados pela categoria de testes de sistemas, no qual são feitos 

testes nas funcionalidades do software. 

c) Desenvolvimento Orientado a Testes de Aceitação (Acceptance Test Driven 

Development - ATDD), (MELNIK, 2007; MUGRIDGE, 2008), são também 

conhecidos como testes de aceitação, testes de negócios (business testing), testes de 

histórias (story testing) ou testes para cliente (customer testing) (DENG, 2007). Os 

testes de ATDD possuem a mesma lógica dos testes TDD, mas são mais dirigidos 

aos requisitos do negócio ao invés de testes unitários e de integração, como o TDD. 

Os testes de aceitação estão dentro das categorias de testes que são executados na 

etapa de testes de aceitação. 

d) Teste exploratório: acontece sem ter um caminho definido a percorrer e as 

descobertas a serem feitas não são definidas com antecedência. Durante a última 

década, o teste exploratório foi reconhecido como uma abordagem séria, e ganhou 

um forte apoio dentro da comunidade de praticantes, por exemplo, em contextos 

ágeis (SHAH; GENCEL; ALVI, PETERSEN, 2013). Já os testes exploratórios estão 

presentes na classificação dos testes de sistemas, pois executam operações reais que 

o cliente faria. 

e) Testes de usabilidade: buscam validar a facilidade de utilização do sistema por parte 

do usuário, podendo ser usados para avaliar o software com a realização dos testes de 

interface, onde é verificada a interação do usuário com a aplicação, garantindo o 

acesso e navegação através das funções dos usuários (BASTOS et al., 2012; 

SINGHERA; HOROWITZ; SHAH, 2010). Os testes são executados dentro da 

categoria de testes de sistemas, integração e de aceitação, pois está relacionado a 

vários aspectos de testes que devem ser feitos antes da liberação do software. As 

práticas de testes ágeis são apoiadas por boas técnicas de testes ágeis, no processo 

convencionais de testes as técnicas mais executadas são os testes unitários, 

funcionais e de regressão. Na abordagem das técnicas de teste ágeis os testes são 

executados de forma estratégica, não somente executando testes convencionais, mas 

sim testes que tragam benefícios tanto para a qualidade do processo e produto, 

quanto à satisfação do cliente com o software. 

As práticas de testes ágeis são apoiadas por técnicas de testes mais rápidas como 

testes exploratórios, de aceitação, de usabilidade, de regressão, sendo que no processo 

convencional de testes as categorias mais executadas durante o desenvolvimento são testes de 

interação e de sistema. Na abordagem das técnicas de teste ágeis os testes são executados de 
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forma estratégica, não somente executando testes convencionais, mas sim testes que tragam 

benefícios tanto para a qualidade do processo e produto, quanto à satisfação do cliente com o 

software. 

Aderentes à perspectiva de desenvolvimento ágil, mais presentes e conhecidas na 

literatura são técnicas mais utilizadas em ambientes de desenvolvimento ágil de software. O 

resultado dessa análise foi organizado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Técnicas de testes de software aplicadas em contexto de desenvolvimento ágil 

Técnicas Categorias Descrição Autores 

Test Driven 

Development 

(TDD) 

Teste de 

Unidade 

É um desenvolvimento orientado a testes, 

desenvolvido por Beck (2002), o qual 

significa escrever os casos de testes antes de 

desenvolver o código-fonte do sistema em 

forma de pequenas e rápidas interações. 

JURECZKO; MLYNARSKI, 

(2010). 

Testes de 

Regressão 

Testes de 

Integrações 

É realizado entre duas versões diferentes do 

software para mostrar que as mudanças na 

nova versão, não interferem com a parte 

inalterada na versão original. 

 

SARAVANAN; 

RAVICHANDRAN, (2015). 

SUN; PENG; LEUNG; LI, 

(2016). 

PARSONS, D., SUSNJAK, 

T., LANGE, M., (2013). 

ANAND; DINAKARAN, 

(2015). 

PANIGRAHI, C. R.; MALL, 

R. (2016). 

Acceptance 

Test Driven 

Development 

– (ATDD) 

Testes de 

Aceitação 

É o desenvolvimento orientado a testes de 

aceitação e tem como foco a criação dos 

testes associados às estórias dos usuários, 

tendo como visão bem clara das 

necessidades essenciais do negócio do 

cliente, se baseando em exemplos reais para 

a criação destes cenários. 

GONZÁLEZ et al. (2014). 

JURECZKO, M., 

MLYNARSKI, M., (2010). 

 

Teste 

Exploratório 

Testes de 

Sistema 

São testes que tem o foco em percorrer 

caminhos em busca de descobertas a serem 

feitas não conhecidas com antecedência. O 

objetivo é a realização os testes, mas não 

com instruções detalhadas sobre como 

realizar tais explorações dentro do software. 

SHAH; GENCEL; ALVI, 

PETERSEN, (2013). 

ITKONEN, MÄNTYLÄ e 

LASSENIUS (2015). 

Teste de 

Usabilidade 

(GUI) 

Testes de 

Sistema 

São testes executados na intenção de 

identificar problemas em telas do software. 

As funcionalidades precisam ser de fácil 

entendimento, para que o usuário não perca 

tempo procurando uma opção para fazer 

determinada tarefa. GUIs ajudam os usuários 

a se concentrar no problema em vez de 

utilizar esforços em lembrar todas as opções 

fornecidas pelo aplicativo. As coisas 

precisam ser de fácil entendimento, para que 

o usuário não perca tempo procurando. 

SINGHERA; HOROWITZ; 

SHAH, (2010). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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A técnica de teste de regressão é a mais recorrente nos artigos referente aos testes 

ágeis, uma vez que são vistos como muito importantes, pois indiferente do modelo de 

desenvolvimento ágil utilizado, todos os softwares passam por correções e possíveis 

melhorias durante todo o período do processo.  

Outra técnica de teste ágil que está destacada nos artigos selecionados é a ATDD, 

encontrando-se descrições de como aplicar esta técnica de testes de aceitação (ATDD) no 

desenvolvimento de software ágil (JURECZKO, M., MLYNARSKI, M., 2010; GONZÁLEZ, 

J. P., DOMINGUEZ MAYO, F. J., GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ. J. J., ESCALONA 

CUARESMA, M. J., 2014). 

Para melhor acompanhar o andamento dos testes é preciso ter métricas, indicadores e 

medidas para observar como está a eficiência dos testes. Nesse sentido, são descritas e 

abordadas as principais medidas que são usadas para avaliar os testes de software durante o 

desenvolvimento, e sendo que essas métricas foram citadas segundo os autores do portfólio 2 

desta pesquisa. 

2.3 MÉTRICAS E INDICADORES DE DESEMPENHO EM TESTES DE SOFTWARE 

As medições de desempenho são necessárias para tomar decisões sobre tempo, custo 

e qualidade, não somente voltado ao processo de desenvolvimento de software, mas em outras 

atividades do processo, incluindo a fase dos testes, considerada muito importante. 

Nas atividades de criação, execução e análise da qualidade gaste-se um tempo para 

elaborar dos esses artefatos e deve-se de acordo com as demandas e o formato de trabalho 

estabelecido no (desenvolvimento convencional ou ágil) (PIZZI, 2008). A intenção é, 

portanto, avaliar as atividades de teste de software com o intuito de medir sua influência na 

qualidade do produto final. 

As métricas de software são consideradas padrões quantitativos de medidas de 

acordo com cada aspecto de avaliação. Essas medições podem apoiar as estimativas das 

atividades, no controle da qualidade do produto e a produção das equipes em todas as fases do 

desenvolvimento, e em particular a atividade de testes (PRESSMAN, 2011). Nos modelos 

ágeis de desenvolvimento, a utilização de métricas é muito importante, pois auxilia na 

medição contínua dos produtos e processos, dando uma visão do ciclo de desenvolvimento, 

com inspeções constantes possibilitando adequações e melhorias dos produtos 

(HARTMANN; DYMOND, 2006). 
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Os indicadores traduzem julgamentos subjetivos em métricas precisas, as quais 

podem ser armazenadas e analisadas para o acompanhamento e alteração na performance dos 

processos executados em um determinado momento (MADEYSKI, 2001). Para Ensslin 

(2010), os indicadores de desempenho, lato sensu, são instrumentos de gestão que tem como 

função medir as propriedades do contexto na perspectiva dos gestores e decisores. 

Muitos parâmetros dos testes de software podem ser medidos, como, por exemplo: o 

tamanho, a complexidade, a confiabilidade, a qualidade e aderência aos processos de 

desenvolvimento. Os termos medida, métrica e indicadores são informações da área de testes 

de software que muitas vezes são confundidos entre si. Ragland, por volta de 1995, descreve 

estes conceitos de acordo com a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 

e SEI (Software Engineering Institute), cuja perspectiva é adotada no contexto deste trabalho. 

a) Métrica: é entendida como um método quantitativo para determinar que um atributo 

em comparação ao sistema, componente ou processo, pode apresentar algum 

resultado. Exemplo: a quantidade de casos de testes produzidos em uma iteração. As 

medidas que compõe esta métrica são o número de casos de testes produzidos e a 

interação que esses casos de testes foram produzidos. 

b) Indicador: é algo que chama a atenção para uma determinada situação particular e 

pode considerar comparativo entre métricas. Exemplo: é o aumento substancial de 

defeitos encontrados na última versão do software, isso pode ser um indicador que a 

qualidade do produto não esteja em condições ideias para a liberação do produto ao 

cliente.  

c) Medida: é considerada uma avaliação comparada a um padrão, que permite informar 

uma indicação quantitativa, dimensão, capacidade ou tamanho de algum atributo 

referente ao produto ou processo do software. Exemplo: Linhas de código, que 

podem variar de acordo com a lógica e linguagem de programação utilizada.  

A função das métricas dentro do processo de testes de software é acompanhar a 

eficácia das atividades de testes, visando à melhoria contínua, pois dependendo do cenário no 

qual foram realizadas as alterações ou correções de defeitos é necessário mudar o tipo de teste 

que será executado. É desta forma que o teste deve agir, planejando e melhorando a cada nova 

atividade nova inserida durante a sprint (KHOSHGOFTAAR; SELIYA; SUNDARESH, 

2006). Na fase de testes, as métricas escolhidas vão depender da experiência da equipe e 

qualidade de casos de teste documentados respectivamente. Assim sendo, experiência pessoal 

e qualidade de casos de teste documentados as métricas têm sido consideradas em fase de 

testes no modelo proposto. 
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2.3.1 Métricas, abordagens e indicadores para a fase de teste de software 

As experiências e a qualidade na elaboração dos casos de testes fazem toda a 

diferença na execução dos testes, pois com mais conhecimento aplicado nas técnicas de testes 

fica mais fácil de ter testes mais assertivos e que tragam melhores resultados utilizando as 

métricas e indicadores em cada uma das fases dos testes ágeis. A experiência dos analistas de 

testes faz com que os casos de testes apresentem as melhores estratégias de testes para 

encontrar defeitos no software. 

Um membro da equipe de teste com experiência técnica e conhecimento técnico tem 

grande impacto na qualidade do software. A equipe envolvida no processo de testes de 

software, independente da técnica utilizada, busca da melhor forma possível encontrar 

defeitos no produto (YADAV; YADAV, 2015). 

A qualidade dos documentos de casos de teste (QDT): O teste de software é 

dispendioso e lento, sendo necessário assim o desenvolvimento de casos de teste eficazes. 

Casos de teste são especificações das entradas e das saídas apresentadas pelo software, sendo 

projetados para expor defeitos. Um bom caso de teste é aquele que tem uma alta 

probabilidade de expor defeitos (YADAV; YADAV, 2015). 

A revisão de literatura relacionada à métricas de testes de software possibilitou a 

seleção dos trabalhos nos quais são apresentadas métricas que demonstram os indicadores 

utilizados na avaliação quanto à cobertura dos testes de software, relacionado à sua eficiência 

na identificação de erros e a influência do uso destas métricas na qualidade do produto final. 

Estas métricas avaliam o código-fonte visando apresentar as falhas e buscando a prevenção 

destas falhas e defeitos no software. O Quadro 3 apresenta essas informações, de forma 

consolidada e resumida. 

Quadro 3 – Métricas, abordagens e indicadores para testes de software 

Métrica Abordagens Indicadores Autores 

Previsão de 

Falhas/Defeitos 

no Software 

 

 

- Métricas do produto de software,  

- Métricas de Execução do Software,  

- Avaliando desempenho em funções 

de similaridade e algoritmos de 

solução. 

- Métricas processuais; métricas 

orientadas a objeto; e métricas de 

Halstead incluem: Hdf; Hef; Hvc; Hvl. 

 

 

 

 

-Cyclomatic 

Complexity 

(complexidade 

ciclomática) 

- Lines of Code 

(linhas de código) 

KHOSHGOFTAAR, 

T. M.; SELIYA, N.; 

SUNDARESH, N. 

(2006). 

PIZZI, N. J. (2008). 
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   Continuação 

Métrica Abordagens Indicadores Autores 

Previsão de 

Falhas/Defeitos 

no Software 

 

- Métricas de McCabe (complexidade 

ciclomática (CC) e código estático). 

- Métricas orientadas à objetos. 

- Técnicas estatísticas, tais como 

regressão logística (LR), arvore de 

decisão e Naive Bayes (NB) (Redes 

Bayesiana), multicamadas Multilayer 

Perceptron Perceptrons (MLP) e Redes 

Neurais Artificiais. 

- Classificadores, como máquinas de 

vetor de suporte. 

- Testes estatísticos qui-quadrado (CS), 

ganho de informação (IG), o ganho de 

relação (GR), a incerteza simétrica 

(SU), e ReliefF (RF e RFW dois tipos) 

a técnica restante é baseada na relação 

sinal-ruído (SNR). 

- Número de 

caminhos existentes a 

partir da execução. 

- Número de falhas 

encontrados durante 

as execuções. 

- Controle de Código 

- Qualidade do 

código fonte. 

DEJAEGER, K.; 

VERBRAKEN, T.; 

BAESENS, B. (2013). 

LARADJI, I. H.; 

ALSHAYEB, M.; 

GHOUTI, L. (2014). 

KHOSHGOFTAAR, 

T. M.; GAO, K.; 

NAPOLITANO, A. 

(2012). 

Previsão de 

Falhas/Defeitos 

no Software 

 

- Regra estratégia de MT com a escala 

de MD. 

- Métricas: McCabe, derivado 

Halstead, Contagem de linha, Halstead 

Básico, Ramo. Análises estatísticas 

curva (AUC) e de (ROC). 

- Depth of 

Inheritance 

(profundidade de 

herança) 

- Class Coupling 

(acoplamento de 

classes) 

LIPARAS, D.; 

ANGELIS, L.; 

FELDT, R. (2012). 

Melhoria do 

modelo de 

qualidade de 

software 

- Programa em classes com base na 

qualidade.  

- Métricas de fp e Nfp são os 

algoritmos que buscam desequilíbrio 

em classes majoritários e minoritários, 

e também algoritmo de árvore de 

decisão.  

- Utilizaram softwares para realizar as 

medições CM1 e SP2. 

- Número de Classes 

que apresentam 

falhas em suas 

validações. 

- Tempo de execução 

dos algoritmos. 

- Quantidade de 

defeitos encontrados 

na execução dos 

algoritmos. 

DROWN, D. J.; 

KHOSHGOFTAAR T. 

M.; SELIYA N. 

(2009). 

 

Avaliação da 

qualidade de 

software 

classificador 

Multiestratégia 

- Modelo RB2CBL para avaliação da 

qualidade. Algoritmo da CBL, 

algoritmo genético. 

- Métricas BLOCO, S_LOC, B_COM, 

S_COM, INSP. Modelo baseado em 

regras e baseados no caso de 

aprendizagem de máquina. 

- Quantidade de 

Casos de testes. 

- Assertividade dos 

Casos de Testes. 

- Quantidade de 

Testes unitários que 

passaram e que 

falharam. 

KHOSHGOFTAAR, 

T. M.; XIAO, Y.; 

GAO, K. (2014). 

Modelo de 

previsão da 

qualidade do 

software 

- Métricas para predição de defeitos 

usadas pela ISO 9126. 

- McCall e Boehm (Fenton e Pfleeger, 

2004) revisão do produto (capacidade 

de mudar), a transição do produto 

(capacidade de adaptação a novos 

ambientes) e operações de produto 

(características operacionais básicas).  

 

- Funcionalidade 

- Confiabilidade 

- Usabilidade 

- Eficiência 

 - Manutenibilidade 

- Portabilidade 

- Tempo para criação 

de ambiente. 

QIN, Z.; WANG, D. 

(2010). 
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   Continuação 

Métrica Abordagens Indicadores Autores 

Modelo de 

previsão da 

qualidade do 

software 

- Média aritmética ponderada, 

algoritmo de variação do módulo de 

agrupamento.  

- Usado algoritmo de k-médias 

propuseram o algoritmo de 

agrupamento, de modo a melhorar o 

desempenho do modelo. 

- Tempo para 

manutenção dos 

ambientes. 

 

Lógica fuzzy 

base para a 

previsão 

defeitos de 

software 

- Métricas para as 4 fases do ciclo de 

vida Desenvolvimento: Experiência 

Pessoal (SE) Qualidade de casos de 

teste documentados (QDT) Indicador 

de densidade codificação em fase de 

defeito (CPDDI) Indicador de 

densidade de teste em fase de defeito 

(TPDDI). 

- O indicador de 

codificação de fase 

densidade de 

defeitos. 

- Qualidade dos QCT. 

- Tempo para 

correção do defeito. 

- Tempo para reteste. 

YADAV, H. B.; 

YADAV, D. K. (2015). 

Abordagem 

perfeita para a 

captura de 

métricas de 

qualidade em 

ambientes de 

desenvolviment

o de software 

- As principais contribuições SPDW 

foram o uso de um modelo 

multidimensional para representar 

métricas SDP e a proposta de um 

processo de ETL baseada em serviço 

genérico que lida com fontes de dados 

heterogêneos para a captura de dados 

de métricas. 

(i) Escopo da 

medição;  

(ii) Atividades de 

análise;  

(iii) Capturar os 

problemas. 

SILVEIRA, P. S.; 

BECKER, K.; RUIZ, 

D. D. (2010). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

As métricas são categorizadas de acordo com os possíveis tipos de indicadores que 

podem usados para coletar essas medidas dos testes de software. Nesse sentido, as métricas 

estão dívidas em testes de caixa-branca e caixa-preta e seguindo dos seus indicadores para 

avaliar os softwares na parte do código-fonte e na parte funcional das operações que é os 

testes funcionais. 

Algumas das métricas como a da qualidade do software que tem suas categorias 

baseadas na ISO 9126, essas estão presentes em outros indicadores como a qualidade dos 

casos de testes, o tempo de execução, a usabilidade das telas do sistema, a quantidade de 

defeitos encontrados, os testes unitários executados e outros indicadores que demostram a 

qualidade do software. 

A previsão de defeitos, falhas e da qualidade do software compõem as principais 

métricas encontradas na literatura (KHOSHGOFTAAR, T. M.; SELIYA, N.; SUNDARESH, 

N., 2006; KHOSHGOFTAAR; SELIYA; SUNDARESH, 2006; DEJAEGER, K.; 

VERBRAKEN, T.; BAESENS, B., 2013; LARADJI, I. H.; ALSHAYEB, M.; GHOUTI, L., 

2014; KHOSHGOFTAAR, T. M.; GAO, K.; NAPOLITANO, A., 2012; PIZZI, N. J., 2008; 

LIPARAS, D.; ANGELIS, L.; FELDT, R., 2012 e YADAV, H. B.; YADAV, D. K, 2015).  
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3 METODOLOGIA 

Este item apresenta o enquadramento metodológico da pesquisa, e seus 

procedimentos; (i) uma breve descrição da unidade de análise, juntamente com a (ii) 

justificativa da sua escolha; e a (iii) estrutura do relato de pesquisa, com o detalhamento dos 

objetivos e procedimentos metodológicos adotados em cada uma de suas etapas. As etapas da 

pesquisa, uma parte das etapas já foi executada como: (i) Definição do tema e metodologia 

para revisão da literatura, (ii) Levantamento Bibliográfico, (iii) Design da Pesquisa, e as 

etapas da Pesquisa Exploratória que foram executadas. 

3.1 CARACTERIZACÃO DA PESQUISA 

A pesquisa científica abre portas para as investigações e para as descobertas, a partir 

da essência dos seres e dos fenômenos, buscando atingir um objetivo (VIEIRA PINTO, 

1979). Complementarmente, para Gil (2008), a pesquisa é considerada um processo de caráter 

pragmático seguindo uma lógica formal e sistemática de desenvolvimento metodológico, 

sendo que o objetivo principal é descobrir respostas mediante a aplicação de procedimentos 

científicos. Além disso, é uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 

esgota, gerando uma combinação particular entre teoria e dados (MINAYO, 1993). 

Este estudo é caracterizado em sua natureza, como uma pesquisa aplicada e 

exploratória (SILVA; MENEZES, 2005), visa gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigida à solução de problemas específicos. Muitas vezes envolve verdades e interesses locais 

e é direcionada para avaliar ou aperfeiçoar produtos ou processos. Já quanto a seus objetivos é 

descritiva e de caráter exploratório. Caráter exploratório por caracterizar maior familiaridade 

com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses; ou, a melhoria 

teórico-prática de sistemas, processos e produtos (GIL, 2008). Quanto à abordagem, combina 

técnicas qualitativas, onde são coletados dados através de dados gerados pelo framework e o 

feedback dos colaboradores que já trabalham em processos de testes de software, sendo, logo 

após a aplicação, coletados novos dados de forma a analisar a adaptabilidade de acordo com 

as técnicas de testes aplicadas no contexto de testes ágeis (SILVA; MENEZES, 2005).  

Na abordagem qualitativa há diferentes técnicas de investigação, sendo uma delas o 

estudo de caso (GODOY, 1995). O estudo de caso, método adotado neste trabalho, é utilizado 

quando se há necessidade de descrever um fenômeno, construir ou testar determinada teoria, 

quando há ocorrências de questões do tipo “como” e “por que”, ou também quando há pouco 

controle sobre os eventos e com foco sobre os fenômenos. O estudo de caso tem como 
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objetivo uma investigação complexa onde se faz necessário uma visão da totalidade, quando o 

fenômeno não pode ser retirado do contexto em que ocorre para que possa ser analisado, ou 

de acordo com que pedisse profundidade de análise (GODOY, 1995; DUBÉ; PARÉ, 2003; 

YIN, 2005; MIGUEL, 2012).  

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

O planejamento e execução da pesquisa seguiram as etapas de acordo com o 

andamento de cada umas das etapas representada a seguir (SILVA; MENZES, 2005; 

MIGUEL, 2012). A Figura 3 apresenta o fluxo de etapas da pesquisa, criado na ferramenta 

Business Process Modeling Notation (BPMN).  O fluxo do processo está divido em 3 etapas: 

(i) Fundamentos teóricos; (ii) Design da Pesquisa, (iii) Pesquisa Exploratória – Estudo de 

Caso.  

Figura 3 – Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Cada uma das atividades executadas durante a pesquisa suas é dividida em etapas e 

ferramentas para que sejam executadas com sucesso, e a seguir são exemplificadas como 

foram desenvolvidas durante a aplicação da pesquisa. 

3.2.1 Definir Tema 

Os modelos ágeis possibilitaram ações planejadas de desenvolvimento rápido com 

entregas contínuas, modelos iterativos e incrementais. Para atingir este objetivo, clientes e 

gestores controlam as atividades em pequenas interações contínuas possibilitando que o 

cliente sempre receba alterações e possa realizar a validação das funcionalidades (QURESHI; 

HUSSAIN, 2008; PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Os testes de software estão 

atrelados ao contexto de forma que possibilitar a validação dos componentes do software que 

constituem funcionalidades passíveis de realização de testes por parte do cliente em todas as 

interações, assim as técnicas de testes buscam garantir a qualidade das pequenas entregas. 

Para Kaur, Khatri e Datta (2013), o teste é uma atividade realizada para avaliar a 

qualidade do software e melhorá-lo. Assim, o objetivo do teste é a detecção sistemática de 

diferentes classes de erros (o erro pode ser definido como uma ação humana que produz um 

resultado incorreto), preferencialmente com o mínimo de tempo e de esforço. Para qualquer 

tipo de teste é necessário um indicador possibilitando analisar sua eficiência para o fim que se 

está sendo utilizado. 

O tema da pesquisa é avaliar o desempenho das técnicas de testes num contexto no 

qual não se usava testes ágeis e depois passou-se a utilizar essas técnicas para melhorar a 

eficiência dos testes executados nos produtos desenvolvidos baseados em modelos de 

desenvolvimento ágil. 

3.2.2 Construir os eixos da Pesquisa 

A pesquisa busca delimitar conhecimentos relacionados a modelos ágeis de 

desenvolvimento e técnicas de testes de software, procurando indicadores de avaliação de 

desempenho e expondo parâmetros para a adoção de tais técnicas. De forma a definir o 

escopo da análise de literatura houve a necessidade de definição de cinco eixos temáticos 

(Desenvolvimento de Software; Agilidade; Testes de Software e Avaliação de Desempenho), 

e a combinação de palavras chaves possibilitando desta forma a obtenção de artigos 

científicos alinhados ao tema por meio da aplicação do método ProKnow-C. 
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3.2.3 Definir os limitadores da Pesquisa 

Para a delimitação inicial da pesquisa foi selecionada uma empresa que conhece e 

aceita o uso de testes ágeis, e se propôs a colaborar na construção do framework, 

proporcionando a viabilidade de aplicar os testes ágeis dentro do seu processo de 

desenvolvimento de software, além de ser possível coletar indicadores selecionados e 

incorporados ao framework. 

A restrição da pesquisa ao estudo de um único caso se deu pela autorização 

permissão de acesso aos dados de forma a possibilitar a elaboração da proposta do framework 

e posterior aplicação dentro do contexto da empresa. A definição dos indicadores e técnicas 

de testes foram selecionadas de acordo com a literatura e outros surgiram das atividades do 

processo de desenvolvimento de funcionalidades e correções de defeitos no ERP da empresa 

onde o estudo foi realizado. 

O framework pode ser utilizado por outras empresas que tenham um porte médio de 

desenvolvimento de software, e que necessariamente utilize um modelo de desenvolvimento 

ágil, pois todas as etapas do framework foram baseadas nessas condições de trabalho. Para a 

aplicação dos testes ágeis foram selecionadas as seguintes técnicas: Testes exploratórios, 

Testes de aceitação, Testes de Regressão e Testes de Usabilidade.  

3.2.4 Definir os objetivos e a justificativa 

 Após a elaboração e a definição do tema é possível definir os objetivos da pesquisa, 

e sua relevância. Neste sentido, a pesquisa tem como objetivo avaliar o desempenho de 

técnicas de testes no processo de desenvolvimento de software ágil em uma empresa 

desenvolvedora. Como forma de identificar a eficiência dos testes foi por meio da obtenção de 

indicadores, assim, sendo necessária a definição de processos com etapas de forma a 

identificar as ocorrências das falhas. 

3.2.5 Construir o referencial teórico 

Como base no referencial teórico foi utilizado artigos, livros, dissertações e teses. O 

referencial prioriza a descrição do processo de desenvolvimento ágil, os modelos ágeis de 

desenvolvimento, a qualidade de software, os testes de software, as técnicas de testes e as 

métricas que foram usadas para avaliar os softwares. Para a seleção do referencial foi 
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utilizado um processo sistemático de revisão de literatura e depois feita as análises para a 

seleção do conteúdo descritos no item 3.3 deste documento. 

3.2.6 Definir premissas para a elaboração do framework 

Por meio da análise da literatura foi definido um rol consolidado de indicadores, 

verificando-se a pertinência e viabilidade de cada um deles em integrar o framework levando-

se em consideração suas finalidades e características e também o contexto da unidade de 

análise estudada. Houveram também casos de indicadores adicionados a partir da análise do 

contexto da empresa e cuja necessidade de inclusão foi verificada como forma a dar subsídios 

práticos ao framework. 

3.2.7 Definir unidade de análise e seus contornos 

A unidade de análise foi definida de acordo com o tema da pesquisa e seguindo os 

eixos da pesquisa para que fosse possível aplicar técnicas de testes dentro de um contexto que 

produza softwares a partir do desenvolvimento ágil, mais informações sobre a elaboração 

podem ser vistas no item 3.4. 

3.2.8 Definir a metodologia para a construção do framework 

O framework e sub-frameworks foram elaborados a partir do contexto da empresa 

estudada no qual foram elaborados e aplicados indicadores que avaliassem testes estruturais e 

funcionais (KHOSHGOFTAAR, T. M.; SELIYA, N.; SUNDARESH, N., 2006; LIPARAS, 

D.; ANGELIS, L.; FELDT, R., 2012; DEJAEGER, K.; VERBRAKEN, T.; BAESENS, B., 

2013; LARADJI, I. H.; ALSHAYEB, M.; GHOUTI, L., 2014), (PIZZI, N. J., 2008; DROWN, 

D. J.; KHOSHGOFTAAR T. M.; SELIYA N., 2009; QIN, Z.; WANG, D., 2010; SILVEIRA, 

P. S.; BECKER, K.; RUIZ, D. D., 2010; KHOSHGOFTAAR, T. M.; GAO, K.; 

NAPOLITANO, A., 2012). O framework foi analisado por especialistas e colaboradores da 

empresa, sendo esses com cargo de Analista de Processos, Analistas da Garantia da Qualidade 

do software e Coordenadores de testes. 

As etapas para a elaboração da pesquisa foi: (i) Levantamento de indicadores citados 

na literatura (ii) Caracterização e classificação dos indicadores existentes; (iii) Verificação de 

aderência dos indicadores ao contexto da unidade de análise (viabilidade de aplicação); (iv) 

Incorporação de indicadores utilizados pela unidade de análise. 



55 

 

 

3.2.9 Construir instrumentos 

Para o contexto da aplicação da pesquisa, foi definido quais técnicas de testes seriam 

usadas, os indicadores de testes, os aplicativos que passariam por aplicação de testes, qual dos 

times de desenvolvimento fariam parte da aplicação e análise do framework, quais 

ferramentas para auxiliar na criação, armazenamento das informações. 

3.2.10 Construir o framework para avaliação de desempenho 

O framework e sub-frameworks foram elaborados por meio da metodologia descrita, 

e tem o intuito de apresentar resultados relacionados à análise da execução das técnicas de 

testes ágeis de software, proporcionando respostas relacionadas à eficiência destes no 

contexto de desenvolvimento convencional e ágil. Os indicadores usados e criados para a 

pesquisa estão detalhados no item 5.1 deste documento. 

3.2.11 Validar o framework com os especialistas 

A validação do framework proposto foi realizada com os especialistas de processo 

dentro da empresa (Analista de Processos, Analistas da Garantia da Qualidade do software e 

Gerente da Fábrica de Produção, Arquiteto e Líderes de Testes) e também com especialistas 

acadêmicos (Professores), contemplando, dessa forma, exigências da ciência e a 

aplicabilidade em ambiente de produção. 

3.2.12 Aplicar o framework no contexto atual dos testes 

A empresa alvo deste estudo é caracterizada pela utilização de metodologia ágil de 

desenvolvimento de software. Os testes realizados pela empresa em questão têm por 

características a execução lenta e com eficiência questionável quanto à verificação de testes 

no código-fonte do produto. No contexto de desenvolvimento ágil, somente às atividades de 

análise de requisitos e desenvolvimento que seguem a metodologia enquanto os testes são 

executados de maneira normal sem mudanças, gerando atrasos e retrabalhos por não usarem 

técnicas que auxiliam na execução ágil dos testes. 
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3.2.13 Coletar e analisar os dados 

A eficiência das técnicas de teste de software é uma informação valiosa para gestores 

de forma a possibilitar a tomada de decisão sobre continuidade, adaptação ou mesmo 

mudanças de técnicas visando atender o processo de desenvolvimento, seja por meio de 

modelos ágeis ou tradicionais. 

3.2.14 Aplicar o framework proposto com técnicas de testes ágeis 

Há aplicação do framework aconteceu em todas as técnicas de testes ágeis proposta 

nessa pesquisa foram executadas durante 30 dias nas 4 técnicas (Exploratório, Regressão, 

Aceitação e Usabilidade). No item 5.2 são descritos como as técnicas foram aplicadas e os 

resultados separadamente por período de sprints. 

3.2.15 Executar as técnicas de testes ágeis 

A execução das técnicas de testes ágeis muda o comportamento de trabalho dos 

membros do time que passam a executar tarefas que não eram feitas atrás de usar o processo 

do framework. 

Nesta etapa da pesquisa foram aplicadas as 4 técnicas de testes durante 4 meses, as 

técnicas foram seguidas pelos times durante duas sprints de 15 dias. O framework foi 

executado por técnica de teste ágil e depois foi dado continuidade executando o que era bom 

de cada uma das técnicas. 

3.2.16 Comparar os resultados 

É depois de executado o framework com as técnicas de testes ágeis individualmente 

que é possível ter resultados que demonstrem qual trouxe melhor desempenho nos indicadores 

de testes estruturais e funcionais durante o andamento das tarefas no processo de 

desenvolvimento guiados por testes ágeis. 

3.3 SELEÇÃO E ANÁLISE DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

A busca por abordagens relacionadas ao tema “Modelos ágeis aplicados aos testes no 

desenvolvimento de software com ênfase na sua eficiência”, foi realizada através de uma 

pesquisa exploratória e descritiva, sendo classificada por pesquisa descritiva pelo intuito de 
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identificar características das publicações e referências acerca do tema, além de um conjunto 

de banco de dados em vários periódicos. Já o caráter exploratório é em relação da produção de 

conhecimento sobre o tema através da análise do portfólio bibliográfico. Para Gil (2008, 

p.45), as pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, como vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Estas pesquisas têm 

como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

Em relação à natureza da pesquisa, este trabalho constitui-se numa pesquisa teórica e 

ilustrativa. Sendo ilustrativa por apresentar um guia de etapas seguidas para realização da 

busca bibliográfica. Já quanto à abordagem, estão atreladas as técnicas qualitativas e 

quantitativas, pois na primeira etapa processo identifica os artigos do portfólio bibliográfico e 

suas referências; e na segunda etapa, são feitas as análises por meio de contagem das variáveis 

investigadas (GIL, 2008). 

A formação do Portfólio Bibliográfico foi realizada por meio do método Knowledge 

Development Process - Constructivist ProKnow-C (ENSSLIN et al., 2010), se tratando de um 

processo estruturado, dividido em etapas, cujo resultado é a construção de um banco de dados 

de artigos, periódicos, autores e palavras-chave que tem relação acerca do tema estudado. Os 

resultados da pesquisa são conhecimentos gerados a partir da análise bibliométrica do 

conteúdo de maior relevância do portfólio, e então, a partir destes conhecimentos, são feitas as 

aplicações práticas dirigidas à solução de situações elencadas (MARCONI; LAKATOS, 

2006). 

O processo ProKnow-C descreve três etapas principais: (i) seleção do portfólio 

bibliográfico (busca por revisão de literatura em periódicos internacionais); (ii) análise 

bibliométrica; e (iii) análise sistêmica. 

Na primeira etapa ocorre a seleção do portfólio bibliográfico dos artigos, no qual são 

divididas as seguintes etapas: seleção do banco de artigos brutos, filtragem do banco de 

artigos; e por último são realizados os testes de representatividade. Na segunda etapa, definida 

como análise bibliométrica, ocorre a busca de variáveis que compõem os artigos do portfólio 

bibliográfico, sendo também uma etapa de classificação de artigos, autores e periódicos com 

maior relevância acerca do tema pesquisado. 

Depois de executada a etapa de análise bibliométrica é realizada a terceira etapa, 

conhecida como análise sistêmica, que tem como objetivo fazer a análise de conteúdo dos 

artigos que compõem o portfólio bibliográfico, e como meio de auxílio para esta etapa são 

utilizadas as lentes que possibilitam a junção de autores com o tema abordado. 
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Para esta pesquisa optou-se por analisar o tema em duas partes: A primeira com 

ênfase na descoberta de técnicas de teste usadas no processo de desenvolvimento ágil, e a 

segunda analisando métricas usadas na avaliação dos testes e na qualidade do software. O 

segundo passo, que antecede a obtenção do banco de artigos bruto, foi a definição dos eixos 

das pesquisas do Portfólio 1 e Portfólio 2. Para o Portfólio 1 foram usados os eixos: 

Desenvolvimento de software, teste de software e agilidade e, consequentemente, as palavras-

chaves para cada eixo, totalizando 280 combinações possíveis entre as palavras chaves com o 

uso do operador booleano AND dentro das bases de dados internacionais Scopus e Science 

Direct. Já no Portfólio 2 os eixos foram Avaliação de desempenho e Testes de Software e 

logo após, definido as palavras chaves, contendo 28 combinações possíveis entre as palavras 

chaves com o uso do operador booleano AND e nas mesmas bases de dados do Portfólio 1. 

Na Figura 4 é possível verificar quais eixos e palavras chaves foram utilizadas para 

as buscas e relevância dos artigos no Portfólio 1. 

Figura 4 – Eixos e Palavras-Chaves da pesquisa Modelos ágeis com ênfase nos testes ágeis 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Já na Figura 5 é possível visualizar os eixos e palavras usadas nas pesquisas dos 

artigos para a composição do Portfólio 2. 
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Figura 5 – Eixos e Palavras-Chaves da pesquisa Métricas utilizadas nos testes de software 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

No Quadro 4 são apresentados os resultados de cada etapa do processo de seleção de 

portfolios bibliográficos proposto por Ensslin (2010), seguindo com a descrição de como foi 

elaborado o restante das análises. 

Quadro 4 – Resultado das filtragens do ProKnow-C para os Portfólios 

Descritivo das etapas Portfólio 1 Portfólio 2 

Artigos encontrados 14.454 13.469 

Eliminados artigos duplicados 5.807 7.474 

Artigos para leitura de títulos 8.647 5.995 

Eliminados artigos sem alinhamento 8454 5.746 

Artigos alinhados com o tema 193 90 

Corte de Representatividade 97% 79 62 

Corte de Representatividade 5% 114 28 

Repescagem por autor e ano de publicação 11 3 

Artigos não encontrados 18 20 

Análise integral dos artigos 106 66 

Total de artigos usados no portfólio 20 11 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Com a definição dos portfólios é então realizada a análise das características das 

publicações. Foram efetuadas 3 análises dos Portfólios Bibliográficos, sendo: (i) Estimativa 

do grau de relevância dos periódicos; (ii) Estimativa do reconhecimento científico de artigos; 

e (iii) Estimativa do grau de relevância dos autores. 

Para análise do conteúdo dos artigos (BARDIN, 2011), foi realizada a leitura, 

interpretação e processamentos das informações dos artigos que compunham os portfólios 

bibliográficos a partir de uma adaptação das lentes propostas por Ensslin (2010), que 

compõem o processo ProKnow-C. 
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Das lentes que compõem a análise sistêmica (ENSSLIN, 2010), é pertinente a este 

trabalho a avaliação da literatura com atenção aos aspectos relacionados a testes de software, 

agilidade e métricas; sendo assim, foi necessária uma adaptação nas lentes possibilitando a 

avaliação da literatura pertinente aos quatros eixos objetos desse estudo: desenvolvimento de 

software; teste de software; agilidade; e avaliação de desempenho. Então, os portfólios foram 

avaliados de forma a responderem às seguintes questões: 

1. Os artigos descrevem a aplicabilidade dos testes no desenvolvimento de software? 

2. Os artigos abordam as técnicas de testes que são aplicadas nos modelos ágeis de 

desenvolvimento de software? 

3. Os artigos identificam quais são as métricas que medem a eficiência e qualidade dos 

testes durante o processo de desenvolvimento? 

4. Os artigos definem como é feita a aplicabilidade de cada técnica de testes ágeis?  

5. Os artigos apresentam lacunas na interpretação da pesquisa dos testes ágeis e suas 

métricas? 

Com base nos artigos selecionados de acordo com cada Portfólio foram definidos e 

elaborado o Quadro 5 com os resultados de cada lente usados pelos eixos de pesquisa. Os 

resultados da pesquisa foram obtidos através da adaptação das lentes de Ensslin (2010), para 

avaliar os artigos com foco diferente para cada tema, sendo: as técnicas de testes voltados 

para os métodos ágeis; e os tipos de métricas usados para avaliar os softwares. 

Na primeira etapa ocorre a seleção do portfólio bibliográfico dos artigos, no qual é 

dividido nos seguintes passos: seleção do banco de artigos brutos; filtragem do banco de 

artigos; e, por fim, são realizados os testes de representatividade.  

Já na segunda etapa definida como análise bibliométrica ocorre a identificação das 

variáveis que compõem os artigos do portfólio bibliográfico, sendo considerada uma etapa de 

classificação de artigos com maior destaque, além de autores e periódicos que publicam 

acerca do tema pesquisado. 

Depois de executada a etapa de análise bibliométrica é realizada a terceira etapa, 

conhecida como análise sistêmica, cujo objetivo é fazer a análise de conteúdo dos artigos que 

compõem o portfólio bibliográfico, além disso, como meio de auxílio para esta etapa, são 

utilizadas as lentes que proporcionam a correlação de autores e o tema abordado. 



61 

 

 

3.3.1 Análise Bibliométrica 

Neste trabalho, foi realizada a análise a partir dos dados do perfil dos Portfólios 

Bibliográficos e do perfil das referências bibliográficas dos portfólios, sendo possível assim 

classificar periódicos, autores e artigos quanto ao número de citações no portfólio como um 

todo. 

No Quadro 5 são apresentados os periódicos mais citados, e os artigos e autores com 

maior reconhecimento científico que integram os Portfólios 1 e 2 desta pesquisa.  

Quadro 5 – Resultados da Análise Bibliométrica da pesquisa Modelos ágeis focado nos Testes 

Foco da Análise 

Bibliométrica 
Portfólio / Resultado 

Qtde 

Citações 

Relevância do Periódico 

no portfólio bibliográfico 

e em suas referências 

Portfólio 1 

- International Journal of Software Engineering and its 

Applications 
1 

- Journal of Systems and Software 6 

- IEEE Software 3 

- Journal of Software Maintenance and Evolution 4 

Portfólio 2 

- Software Quality Journal 3 

- Information and Software Technology 13 

- IEEE Transactions on Software Engineering 46 

Reconhecimento 

Cientifico dos Artigos 

Portfólio 1 

- JOVANOVIĆ, Irena, 2008. 40 

- GAROUSI, Vahid; ZHI, Junji, 2013. 38 

- GAROUSI, Vahid; VARMA, Tan,2010. 34 

- KHAN, Mohd. Ehmer, 2011. 34 

Portfólio 2 

- DEJAEGER, K.; VERBRAKEN, T.; BAESENS, B., 2013. 66 

- KHOSHGOFTAAR, T. M.; SELIYA, N.; SUNDARESH, N., 

2006. 

80 

- DROWN, D. J.; KHOSHGOFTAAR, T. M.; SELIYA, N., 

2009. 

35 

- KHOSHGOFTAAR, T. M.; GAO, K.; NAPOLITANO, A., 

2012. 

29 

- KHOSHGOFTAAR, T. M.; XIAO, Y.; GAO, K., 2014. 17 
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  Continuação 

Foco da Análise 

Bibliométrica 
Portfólio / Resultado 

Qtde 

Citações 

Autores de Destaque 

Portfólio 1 

- Muhammad Shahid, Suhaimi Ibrahim. 1 

- Nashat Mansour, Husam Takkoush e Ali Nehme. 2 

- Xiaobing Sun, Xin Peng, Hareton Leung e Bin Li. 3 

Portfólio 2 

- Nick J. Pizzi 6 

- Taghi M. Khoshgoftaar, Yudong Xiao e Kehan Gao 26 

- Karel Dejaeger, Thomas Verbraken e Bart Baesen 11 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

A análise bibliométrica torna-se importante para aqueles que buscam por 

informações sobre o tema, pois auxilia os pesquisadores que pretendem realizar publicações, 

direcionando para aqueles periódicos com maior relevância sobre o tema pesquisado. 

Primeiramente, foram identificados os periódicos cujas publicações foram mais mencionadas 

nas referências dos artigos que compõem os Portfólios, onde, no Portfólio 1 houve destaque 

para o periódico International Journal of Software Engineering and its Applications, cuja 

principal área de publicação é a de área de engenharia de software aplicada, e no Portfólio 2, o 

periódico com maior destaque foi o Software Quality Journal. 

A segunda análise fez um comparativo com o número de vezes que os artigos do 

Portfólio Bibliográfico foram mencionados no Google Scholar, com o número de citações 

obtidas pelo autor mais citado do artigo nas referências do Portfólio Bibliográfico, como pode 

ser observado no Quadro 5. Nesta etapa os artigos que mais se destacaram no Portfólio 1 

foram: “Software Testing Methods and Techniques”, (JOVANOVIĆ, Irena, 2008), “A survey 

of software testing practices in Canada” (GAROUSI; ZHIC, 2013). “Different Approaches to 

White Box Testing Technique for Finding Errors” (KHAN, 2011) e “A replicated survey of 

software testing practices in the Canadian province of Alberta: What has changed from 2004 

to 2009?” (GAROUSI; VARMA, 2010). O autor dos artigos de destaque neste Portfólio 1 foi 

o Garousi, o qual tem doutorado em Engenharia de Software feito na Universidade de Carleto 

no Canadá em 2006, e atualmente é professor na Universidade Hacettepe na Turquia. Já o 

segundo autor mais citado é Mohd Ehmer Khan que é Coordenador Acadêmico e professor do 

Departamento de Tecnologia da Informação em Musanna College of Technology, Omã, com 

vasta experiência de ensino e experiência administrativa em várias instituições internacionais. 
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O último cruzamento de informações do Portfólio Bibliográfico e das referências do 

Portfólio Bibliográfico teve por objetivo comparar o número de artigos que o autor teve 

dentro do Portfólio Bibliográfico com o número de vezes que o autor foi mencionado nas 

referências do Portfólio Bibliográfico, cujos resultados podem ser observados no Quadro 5. 

Na análise dos dados, foram identificados como destaques os autores Muhammad Shahid e 

Suhaimi Ibrahim. O autor Muhammad Shahid é Gerente Sênior de Engenharia de Software 

em uma organização. E o autor Suhaimi Ibrahim conhece assuntos de engenharia de software. 

No Portfólio 2 os artigos que mais se destacaram foram: “Toward Comprehensible 

Software Fault Prediction Models Using Bayesian Network Classifiers” (DEJAEGER, K.; 

VERBRAKEN, T.; BAESENS, B., 2013), “An empirical study of predicting software faults 

with case-based reasoning” (KHOSHGOFTAAR, T. M.; SELIYA, N.; SUNDARESH, N, 

2006). Todos os artigos que com destaque tem autoria de Taghi M. Khoshgoftaar, sendo suas 

áreas de interesse: Engenharia de Software, Engenharia da qualidade e Confiabilidade de 

Software, Métricas e Medições de Software e entre outras áreas relacionadas à qualidade do 

software. Os autores mais citados na pesquisa do Portfólio 2 são: O Taghi M. Khoshgoftaar 

(autor mais citados nos artigos, é professor de Ciência da Computação na Universidade 

Atlântica na Flórida e é PhD, seus interesses de pesquisa é Engenharia de software e de 

qualidade, métricas e medidas de software), já Yudong Xiao (é Graduado pela Universidade 

de Melbourne) e Kehan Gao (Professor do Departamento de Matemática e Informática), Karel 

Dejaeger (é pesquisador no centro de pesquisas de Gestão em informática, na Leuven e seus 

interesses Engenharia de Software, Mineração de Dados, Rede Neural Artificial), Thomas 

Verbraken (tem doutorado em economia aplicada e mestrado em engenharia pela KU Leuven) 

e Bart Baesen (é professor associado da KU Leuven, possui mestrado em Engenharia de 

Negócios e doutorado em Ciências Econômicas Aplicadas pela KU Leuven);  Nick J. Pizzi 

(Professor da Universidade de Winnipeg, e especialista em computação científica, 

reconhecimento de padrões, aprendizado de máquinas e análise estatística multivariada) e 

Dimitris Liparas (atualmente trabalha como pesquisador em High-Performance Computing 

Center Stuttgart, tem experiência em Mineração de Dados, Engenharia de Software, Interação 

Homem-Computador), Lefteris Angelis (é professor de Estatística e Sistema de Informação 

em Aristotle University of Thessaloniki, e especialista em Engenharia de Software, Mineração 

de Dados) e Robert Feldt (Professor, de Engenharia de Software, pela Chalmers University of 

Technology e Blekinge Institute of Technology onde faz parte da divisão de engenharia de 

Software no departamento de Ciência da Computação e Engenharia). 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE  

A aplicação da pesquisa se deu em uma empresa de TI, com atuação em 

desenvolvimento de software, considerada de médio porte, situada no Sudoeste do Estado do 

Paraná, com aproximadamente 500 colaboradores, distribuídos nos seguintes cargos de: 

Analista de Suporte; Analista de Implantação; Desenvolvedor; Analista de Garantia da 

Qualidade de Software; Analista de Qualidade; Analista de Negócio; e Vendedores. A 

empresa é considerada uma fábrica de software especializada no desenvolvimento de soluções 

em gestão para supermercados, lojas de materiais para construção, atacados e restaurantes 

(Food Service). 

A escolha desta unidade de análise deu-se, primeiramente, pela empresa fazer uso de 

uma metodologia de desenvolvimento ágil, sendo que os testes eram realizados de maneira 

convencional. Outros aspectos levados em consideração, dizem respeito ao fornecimento de 

informações necessárias para a elaboração do framework, e pela autorização de acesso aos 

dados e à abertura para aplicação das técnicas de testes ágeis, como forma de obter 

parâmetros de comparação referente ao aprimorando do processo de testes.  

Para que a aplicação das técnicas ocorresse satisfatoriamente foi necessário que os 

times fossem receptivos à aplicação dos procedimentos de cada uma delas, desta forma, antes 

da aplicação foram realizadas explicações sobre o funcionamento de cada uma das técnicas, 

buscando a execução de maneira correta e satisfatória. Para que os resultados fossem precisos 

foi necessária a execução das técnicas durante determinado período de tempo, sendo 

observado as características do modelo Scrum, utilizada na empresa, foi definido como 

duração duas Sprints por mês. 

Foi observado que em cada time os colaboradores têm perfis e maturidade diferentes, 

e isso pode ser um fator de influência na comparação de resultados entre equipes, porém, 

como as técnicas foram aplicadas uma em decorrência da outra, as atividades foram as 

mesmas em cada time, diferenciando-se apenas as alterações e adequações no software. 

Na avaliação e análise de cada técnica de teste aplicada foi controlada a criticidade 

de cada tarefa realizada pelo time durante o período da Sprint. Com isso, os indicadores 

apontam o tempo gasto, a criticidade, número de defeitos nos testes funcionais e estruturais, 

entre outros aspectos que descrevem o cenário de aplicação de cada técnica durante o 

desenvolvimento ou correções de defeitos no software. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO FRAMEWORK PARA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE TESTES DE SOFTWARE 

Nesta seção é descrita a formulação da proposta do framework para avaliação de 

desempenho de testes de software, tendo como base a metodologia de desenvolvimento de 

software com sua forma de executar e inserir métricas levando em consideração a 

característica da empresa estudada. O framework leva em consideração características do 

desenvolvimento ágil com a aplicação por meio do modelo Scrum. 

4.1 DESCRIÇÃO DA BASE CONCEITUAL DO FRAMEWORK 

O framework proposto segue várias perspectivas, sendo umas delas o formato como 

os testes são executados durante o desenvolvimento do software. Existem fases de testes que 

ocorrem desde o início do processo, na elaboração dos requisitos até os testes de aceitação, 

depois disso que o software é entregue ao cliente. Mas para que todo este processo ocorra de 

forma integrada é necessária uma metodologia que suporte todas estas fases de 

desenvolvimento, e essas podem ser no formato convencional ou ágil (PRESSMAN, 2011). 

Um dos objetivos do framework proposto é ser adaptável e compatível com testes 

ágeis, e por este motivo as atividades de testes devem estar bem alinhadas ao 

desenvolvimento, possibilitando a aplicação de métricas e coleta de indicadores referentes aos 

processos. O processo de desenvolvimento de software em uso atualmente na empresa é o 

modelo ágil chamado Scrum, entretanto, não era aplicada em todos as etapas do 

desenvolvimento, como, por exemplo, os testes, onde inclusive não haviam registros de testes 

realizados após determinada modificação no software. 

O modelo de desenvolvimento ágil (Scrum) teve seu nome inspirado em uma jogada 

realizada durante jogos de Rugby. Tal modelo de processo foi desenvolvido por Jeff 

Sutherland e por sua equipe na década de 1990 (PRESSMAN, 2011). Sua concepção 

objetivou a implementação em equipes de desenvolvidos de produtos e serviços de software. 

Posteriormente, sua flexibilidade possibilitou a utilização por parte de qualquer empresa que 

necessite implementar um processo de gerenciamento de projeto, como por exemplos, em 

agências, empresas de arquitetura, construção civil e entre outros (SILVA et al., 2010). Para 

Schwaber (1995), o Scrum baseia-se em seis características: flexibilidade dos resultados, 

flexibilidade dos prazos, times pequenos, revisões frequentes, colaboração, orientação a 

objetos. 
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O modelo ágil Scrum é considerado um framework ágil tendo originalmente sido 

concebido visando o gerenciamento de projetos complexos de desenvolvimento de software, 

entretanto sua aplicação é possível para qualquer tipo de software, independente da 

complexidade, tendo foco no escopo de trabalho inovador, gerando possibilidades infinitas de 

realização de determinada tarefa (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011; SUNGKUR; 

RAMASAWMY, 2014). Scrum não tem vínculos com o Project Management Institute (PMI) 

e não faz parte do Gerenciamento de Projetos, embora o Scrum tenha sido originalmente 

recomendado para projetos de desenvolvimento de software, ele é facilmente aplicado a 

praticamente qualquer tipo de projeto (DEEMER et al., 2010). Isso significa que o Scrum 

pode e tem sido usado como uma estrutura para gerenciar uma ampla gama de projetos não 

centrados em software (PMI, 2017). 

As principais características do Scrum são: o proprietário das funcionalidades cria 

uma lista de desejos, e indica suas respectivas prioridades, sendo chamado de Backlog de 

produto; e a equipe possui um tempo pré-determinado para concluir as atividades, chamado 

de Sprint. Este Sprint geralmente representa um intervalo entre duas e quatro semanas 

(PEREIRA et al., 2007; BOEING et al., 2012). 

Segundo Boeing et al. (2012) o processo Scrum é uma estrutura simples com três 

papéis, três artefatos críticos e quatro cerimônias (ou reuniões). As funções são: 

Product Owner: o proprietário do produto representa a voz do cliente e é responsável 

por garantir que a equipe oferece valor ao negócio. O proprietário do produto é responsável 

por tomar todas as entradas que definem o produto do cliente, bem como de membros da 

equipe e partes interessadas, e traduzi-los em uma visão de produto. O proprietário do produto 

escreve itens centrados no cliente, prioriza-os e adiciona-os ao Backlog do produto 

(SCHWABER; BEEDLE, 2007). 

Scrum Master: As atividades são facilitadas por um indivíduo denominado mestre 

Scrum, também conhecido como Scrum Master, que é responsável pela remoção de 

impedimentos que permitem à equipe entregar as funcionalidades da Sprint no prazo certo. O 

mestre Scrum não é o líder da equipe, mas atua como um amortecedor entre a equipe e 

quaisquer influências distrativas. O mestre Scrum garante que o processo Scrum seja seguido 

e é o aplicador de regras. Uma parte importante do papel do mestre Scrum é proteger a equipe 

da distração e mantê-los focados nas tarefas. 

Scrum Team: (Equipe) para Schwaber e Beedle (2007), a equipe é responsável por 

desenvolver e entregar o produto e é normalmente composta por cinco a nove pessoas com 
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habilidades interfuncionais. A equipe deve ser auto-organizada e possuir todas as habilidades 

necessárias para desenvolver as funcionalidades. 

O processo seguido no Scrum visa a elaboração das atividades destinadas a melhorias 

ou correções de erros que estão presentes nos clientes. A equipe se reúne diariamente a fim de 

avaliar seu progresso (chamado Scrum diário) (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011). As 

etapas de uma Sprint podem ser resumidas da seguinte forma:  

• Durante a Sprint ou planejamento de iteração, a equipe designa uma quantidade de 

tarefas do topo da lista de desejos (Backlog), e assim opta por implementar esses recursos 

durante o Sprint atual.  

• Durante o andamento da Sprint, o Scrum Master mantém a equipe focada em seu 

objetivo.  

• Os resultados das tarefas no final da Sprint são incrementados no executável do 

produto com potencial para implantação para o cliente. 

• A Sprint termina formalmente com uma revisão de Sprint e uma retrospectiva da 

equipe.  

• É realizado o planejamento da próxima Sprint, no qual a equipe escolhe outra 

parcela do que está em Backlog do produto e começa a trabalhar nos novos recursos. 

O Scrum é composto por um ciclo de vida no qual as atividades são divididas em 

interações, consideradas como “Sprints” que consiste no seguinte:  

• Planejamento Pré-Sprint: é um conjunto de tarefas com prioridades que devem ser 

realizadas durante a próxima Sprint. As tarefas ficam em Backlog até que sejam distribuídas 

nas Sprints correntes. 

• Sprint: as tarefas do Backlog vão para a Sprint em andamento e permanecem 

imutáveis, e o time trabalha para alcançar os objetivos daquela semana.  

• Reunião Pós-Sprint: depois de cada Sprint é feita esta reunião para analisar o 

andamento do projeto e apresentar o status atual. 

O framework para avaliar desempenho é divido em duas categorias de análise: Testes 

estruturais e Testes funcionais. Para avaliar cada uma das categorias é necessário ter 

indicadores que revelem os dados para cada tipo de teste. Para a pesquisa foram selecionados 

os indicadores de testes estruturais e funcionais de acordo com a literatura e com base nas 

ferramentas de coleta dos dados durante a aplicação, sendo que outros indicadores surgiram a 

partir do contexto da aplicação. No Quadro 6 são apresentados os principais indicadores 

usados na elaboração e aplicação do framework. 
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Quadro 6 – Principais técnicas, indicadores e modelo ágil 

Modelo Ágil Técnicas de 

Testes 

Indicadores Autores 

Scrum 

Testes Funcionais 

Quantidade de Horas estimadas BASTOS et al., (2012); QIN, Z.; 

WANG, D. (2010). 

Quantidade de Horas gastas BASTOS et al., (2012); QIN, Z.; 

WANG, D. (2010). 

Quantidade de Casos de Testes KHOSHGOFTAAR, T. M.; XIAO, 

Y.; GAO, K. (2014). 

Quantidade de defeitos WAZLAWICK, (2013) 

Testes automatizados BARTIÉ, (2002) 

Testes Estruturais 

Complexidade Ciclomática PRESSMAN, (2011;) 

SOMMERVILLE, (2011); 

WAZLAWICK, (2013); 

DELAMARO, MALDONADO E 

JINO (2016) 

Linhas de Código PRESSMAN, (2011); 

SOMMERVILLE, (2011); 

WAZLAWICK, (2013). 

Controle de Código SOMMERVILLE, (2011) 

Testes unitários BARTIÉ, (2002); BASTOS et al., 

(2012); DELAMARO; 

MALDONADO; JINO, (2016); 

KHOSHGOFTAAR, T. M.; XIAO, 

Y.; GAO, K. (2014) 

Profundidade da Herança PRESSMAN, (2011); LIPARAS, 

D.; ANGELIS, L.; FELDT, R. 

(2012). 

Acoplamento de Classes SOMMERVILLE, (2011); 

PRESSMAN, (2011); LIPARAS, 

D.; ANGELIS, L.; FELDT, R. 

(2012). 

Scrum Testes Estruturais 

Defeitos e Vulnerabilidades no 

código 

PRESSMAN, (2011); DROWN, D. 

J.; KHOSHGOFTAAR T. M.; 

SELIYA N. (2009). 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Testes estruturais são constituídos dos seguintes indicadores: 

Os testes estruturais baseiam-se no conhecimento da estrutura interna do sistema, e 

visam analisar os aspectos de implementação para a geração e seleção dos casos de testes 
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associados a determinada implementação. São mais conhecidos por serem executados depois 

que já existe alguma funcionalidade implementada e são executados a todo o momento até 

que o sistema esteja totalmente pronto (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016). 

A análise estática de código-fonte é executada uma verificação automática do 

código-fonte, normalmente em tempo de compilação. Existem diversos analisadores estáticos, 

que processam o código-fonte em cooperação com o compilador (YOUNAN et al., 2004). 

Existem outros preparados para funcionar independentemente do compilador, e ainda existem 

analisadores que requerem que o código-fonte seja compilado antes de corrigir algum defeito 

(CHESS; MCGRAW, 2004). 

A SCA (Static Code Analysis ou Análise Estática de Código) é uma técnica que 

facilita a descoberta de anomalias ou erros de codificação existentes em uma aplicação. A 

forma mais básica e custosa de análise de código é a inspeção manual, mas isso demanda 

tempo e alocação de pessoas. O mais recomendável é usar ferramentas para fazer a parte de 

SCA. 

Nesta análise estática do código, são coletados vários tipos de indicadores que podem 

revelar inúmeros tipos de defeitos que existam no código e que precisam ser ajustados para o 

bom funcionamento do software. Neste sentido a literatura afirma que existem muitos tipos de 

indicadores que fazem as análises de códigos e que revelam altos níveis de problemas que 

influenciam na versão que é gerada para testes funcionais. 

Os seguintes indicadores podem ser usados para avaliar os testes em qualquer etapa, 

e alguns deles foram usados e coletados em conjunto durante o andamento das sprints. A 

seguir são descritos o funcionamento de cada indicador para que sejam passíveis de serem 

aplicados em qualquer processo de desenvolvimento de software. 

a) Complexidade Ciclomática 

A complexidade ciclomática foi desenvolvida por Thomas J. McCabe em 1976, e 

tem como função medir a complexidade de um código a partir da quantidade de caminhos de 

execução independente existentes. É uma métrica de software apresenta uma quantidade de 

complexidade lógica de um programa (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011; 

WAZLAWICK, 2013). 

Para Delamaro, Maldonado e Jino (2016) a complexidade ciclomática é uma métrica 

de software que propõe uma medida quantitativa de complexidade lógica de um sistema. Está 

métrica é utilizado no contexto do teste de caminho básico, o valor retornado pela 

complexidade ciclomática estabelece o número de caminhos independentes do conjunto 

básico de um programa, apresentando um limite máximo para o número de casos de testes que 
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devem ser criados a fim de garantir que todas as instruções sejam executadas pelo menos uma 

vez.  

A complexidade ciclomática é fundamentada na teoria dos grafos e acaba sendo uma 

métrica extremamente útil. Calcula-se de três maneiras: 

O número de regiões do grafo de fluxo corresponde à complexidade ciclomática. 

A complexidade ciclomática V(G) para um grafo de fluxo G é definida como 

V(G) = E – N +2 

Em que E é o número de arestas do grafo de fluxo e N é o número de nós do grafo de 

fluxo. 

A complexidade ciclomática V(G) para um grafo de fluxo G também definida como 

V(G) = P + 1 

Em que P é o número de nós predicados contidos no grafo de fluxo G. 

Então para calcular a complexidade de um projeto é necessário ter um apoio de uma 

ferramenta de análise de código, para analisar cada partição do código e encontrar os grafos e 

arestas em cada uma das validações. Esse tipo de medida não há como ser coletado sem 

auxílio de uma ferramenta de análise de código, por isso que cada tipo de linguagem de 

programação usa uma ferramenta que tenha compatibilidade para fazer essas verificações no 

código. 

b) Quantidade de Linhas de Código (LOC) 

As Linhas de Código (LOC) é uma das medições mais comuns para descobrir o 

tamanho do software que está sendo desenvolvida, sua aplicação é bastante fácil e objetivo 

para coletar os dados, mas de maneira geral somente representa a proporção do tamanho do 

software não faz nenhum tipo de análise dos dados. Estas medidas são diretas do processo de 

software que incluem custos e trabalho aplicado. Nestas medidas diretas está incluído o LOC 

produzidas, velocidade de execução, tamanho da memória e defeitos relatados durante um 

determinado período de tempo. Nas medidas indiretas são avaliadas as funcionalidades, 

qualidade, complexidade, eficiência, confiabilidade, manutenabilidade e entre outras 

(PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011; WAZLAWICK, 2013). 

Segundo Pressman (2011), é que esta técnica é fortemente ligada à linguagem de 

programação utilizada, impossibilitando a utilização de dados históricos para projetos que não 

utilizam a mesma linguagem. Essa métrica não pode ser usada unicamente, mas sim fazendo 

parte de um conjunto de outras métricas que dão suporte aos resultados, e que complemente 

as informações e características especificas de cada uma. 
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c) Controle de Código 

A cobertura de código é todo o segmento de código que é escrito e deve ter pelo 

menos um teste relacionado a ele. Isso é para ter certeza de que todo o código no sistema foi 

realmente testado. Uma forma é que cada código é testado enquanto está sendo desenvolvida, 

assim a identificação dos defeitos é descoberta no início do processo de desenvolvimento 

(SOMMERVILLE, 2011). 

O controle de código-fonte representa um sistema em que a parte central do software 

está localizada um servidor que armazena e rastreia versões de arquivos e também controla o 

acesso a eles. Um sistema de controle do código-fonte típico inclui um provedor de controle 

do código-fonte, e dois ou mais clientes de controle do código-fonte. As vantagens de realizar 

o controle de código-fonte são (MICROSOFT; 2017): 

(i) O gerenciamento do processo pelo qual o controle de itens passa de uma pessoa 

para outra: Os provedores de controle do código-fonte dão suporte a acesso a arquivos 

exclusivos e compartilhados.  

 (ii) O sistema arquiva versões sucessivas de itens com controle do código-fonte: Um 

provedor de controle do código-fonte armazena os dados que distinguem uma versão de um 

item com controle do código-fonte de outro. 

(iii) Mantem um histórico detalhado e informações de versão sobre itens com 

controle do código-fonte: O controle do código-fonte armazena a data e hora que o item foi 

criado, quando foi feito check-out ou check-in e o usuário que executou a ação. 

(iv) Colaborar em diversos projetos: O compartilhamento de arquivos possibilita o 

compartilhamento de itens com controle do código-fonte entre vários projetos. As alterações 

feitas em um item compartilhado são refletidas em todos os projetos que compartilham o 

item. 

(v) Automatizar operações de controle do código-fonte repetidas com frequência: 

Um provedor de controle do código-fonte pode definir uma interface no prompt de comando 

que ofereça suporte aos principais recursos de controle do código-fonte. 

(vi) Recuperar exclusões acidentais: Você pode restaurar a versão mais recente do 

arquivo em que foi feito check-in no controle do código-fonte. 

(vii) Conservar espaço em disco no cliente e no servidor de controle do código-fonte: 

Alguns provedores de controle do código-fonte, como o Microsoft Visual SourceSafe dão 

suporte à conservação de espaço em disco no servidor, armazenando a última versão de um 

arquivo e as diferenças entre cada versão e a versão precedente ou seguinte. 
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d) Testes unitários 

Os testes unitários têm como objetivo testar as menores partes de um software como 

(métodos, funções, procedimentos, classes) e tem mais facilidade de encontrar defeitos em 

algoritmos incorretos e mal implementados, estrutura de dados incorretas, lógica incorreta e 

delimitadores de unidade, demonstram uma verificação de maneira estrutural do código-fonte, 

criando testes específicos para validar as alterações feitas, muitos destes tipos de testes 

ajudam a identificar erros antes mesmo que o código seja liberado para a rede (BARTIÉ, 

2002; BASTOS et al., 2012; DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016).  

Esses testes devem ser feitos pelos desenvolvedores para garantir o funcionamento 

adequado do sistema. Existem várias ferramentas que auxiliam esse tipo de testes e que 

deixam mais efetivo e rápido. Neste sentido, as ferramentas usadas são especificas para o tipo 

de linguagem de programação que é usado para o desenvolvimento do sistema (BASTOS et 

al., 2012; KHOSHGOFTAAR, T. M.; XIAO, Y.; GAO, K. 2014). 

e) Profundidade da Herança (DIT) 

A Profundidade da herança (Depth of Inheritance - DIT) é a métrica que faz o 

comprimento máximo desde nó até a raiz da arvore. De maneira geral representa o número de 

níveis na árvore de herança em que as subclasses herdam atributos e operações de 

superclasses. À medida que a DIT aumenta é possível que classes de nível inferior herdem 

muitos métodos. Uma das grandes dificuldades é quando se pensa na prevenção do 

comportamento de uma classe. Um projeto com uma hierarquia muito grande de classes acaba 

deixando o projeto com maior complexidade, e sendo que uma das grandes vantagens do DIT 

é possível reutilizar muitos métodos que são usados nas classes (LIPARAS, D.; ANGELIS, 

L.; FELDT, R., 2012; PRESSMAN, 2011, p.551). 

f) Acoplamento de Classes 

O acoplamento entre objetos de classes (Coupling between object classes – CBO) é o 

número de colaborações listadas para uma classe em seu cartão de indexação CRC (Classe-

Responsabilidade-Colaborador), fornece uma maneira simples de identificar e organizar as 

classes que são relevantes para os requisitos do sistema ou produto. Sendo que à medida que o 

CBO aumente, é possível que a reutilização de uma classe diminua. Altos valores de CBO 

também complicam modificações e teste resultante das modificações. Normalmente os 

valores de CBO para cada classe deverão ser mantidos com níveis mais baixos, é uma diretriz 

geral ter o acoplamento em software reduzido e também em software convencional 

(SOMMERVILLE, 2011; PRESSMAN, 2011; LIPARAS, D.; ANGELIS, L.; FELDT, R., 

2012). 
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g) Vulnerabilidades 

As vulnerabilidades são conhecidas como as fraquezas em um sistema 

computacional, e que pode ser explorada causando várias perdas ou danos (SOMMERVILLE, 

2011). Na prática, as vulnerabilidades acontecem em sistemas por falhas humanas e não por 

problemas técnicos. Em muitos casos as pessoas escolhem senhas fáceis de adivinhar e 

anotam suas senhas em lugares no qual podem ser encontrados. Os administradores de 

sistema deixam de configurar o controle de acesso ou arquivos de configuração e outros não 

instalam ou não usam software de proteção. 

Qualquer sistema que trabalhe com informações sensíveis ou que podem prejudicar 

indivíduos é alvo para acesso impróprio ou ilegal. O teste de segurança busca identificar 

mecanismos de proteção já inseridos no sistema que tem a função de protegê-lo contra acesso 

indevido. Beizer afirma que “a segurança de um sistema deve, naturalmente, ser testada 

quanto a invulnerabilidade por um ataque frontal – mas também deve ser testada quanto à 

invulnerabilidade por ataques laterais ou pela retaguarda” (PRESSMAN, 2011, p. 419). 

h) Qualidade do Código-fonte 

A qualidade do código-fonte deve estar em conformidade com padrões locais de 

codificação e apresentar características que iram melhorar a manutenção do código 

(PRESSMAN, 2011). Alguns parâmetros que podem ser considerados para avaliar a 

qualidade do código-fonte: formatação e facilidade de entendimento; regras de nomeação; 

ausência de erros de compilação; tratamento de erros durante execução; cumprimento das 

boas práticas de programação e de projeto; documentação abrangente e de fácil entendimento 

em todo o código-fonte. 

Para a qualidade do código-fonte ser considerada boa é necessário ter: (i) insistir na 

qualidade no check-in; (ii) usar listas de verificação; (iii) conduzir revisões do código; (iv) 

compor testes de unidade; (v) usar ferramentas de análise de código; (vi) não use linguagem 

inapropriada no seu código-fonte; (vii) criar itens de trabalho. Outras formas que são 

remendáveis de uso são: (i) use um estilo consistente de codificação; (ii) compor testes de 

unidade antes de escrever o código; (iii) tornar seu código portátil para outras plataformas; 

(iv) Refatorar um código existente em funções menores; (v) revise o código existente; (vi) 

percorrer todos os caminhos do código em um depurador (MICROSOFT; 2017). 

i) Quantidade de Casos de Testes 

A quantidade de casos de testes é determinada de acordo com a funcionalidade que 

será testada. Esses casos/cenários de testes são criados a partir da técnica de testes que será 
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utilizada para executar o teste depois de a funcionalidade estar desenvolvida, sendo 

armazenados em casos de testes do projeto como um todo. Esses casos de testes podem ser 

usados por qualquer membro do time para executar os testes, pois já são descritos antes o que 

precisa ser testado e qual o resultado esperado após as execuções (BASTOS et al., 2012). 

A criação destes casos/cenários de testes ajuda muito na reta final da Sprint, pois os 

testes funcionais são os que ficam por último, fazendo com que todo o time auxilie para que o 

escopo seja cumprido de acordo com o prazo. Nesse sentido, todos os membros do time 

precisam ajudar a testar, e se existe esses casos criados fica muito mais fácil validar e garante 

que todas as necessidades presentes na estória estão satisfeitas e, além disso, a qualidade da 

versão que está sendo entregue tem menos problemas de aceitação pelos usuários. 

j) Assertividade dos Casos de Testes 

A assertividade dos casos de testes demonstra que os casos de testes estão cobrindo a 

maior parte do sistema com testes assertivos e deixando uma pequena parte sem abrangência. 

Isso demonstra que tem uma qualidade esperada por parte do time de desenvolvimento de 

acordo com as funcionalidades criadas e instrumentos para que a equipe de desenvolvimento 

verifique a evolução dos testes unitários e automatizados. A quantidade da assertividade pode 

ser medida através do total de casos de testes que passaram ou que falharam durante as 

execuções (BASTOS et al., 2012). 

k) Quantidade de Defeitos 

A contagem dos defeitos deve ser feita no momento em que os defeitos são 

encontrados no software. Um exemplo, é encontrar defeitos durante os testes de unidade e de 

integração não é tão sério quanto encontrar esse mesmo defeito lá no ambiente do cliente. O 

número de defeitos pode demonstrar diversos fatores e cada um deles deve ser analisado por 

que podem causar prejuízos para a empresa desenvolvedora e mais ainda nos clientes que 

utilizam os produtos (WAZLAWICK, 2013). 

Os indicadores de quantidade de defeitos encontrados nos testes funcionais 

demonstram que usando determinada técnica de teste manual foram identificados vários 

defeitos juntamente com os defeitos encontrados nos testes estruturais executados no primeiro 

fluxo de teste. Por esse motivo faz-se necessário executar testes estruturais, manuais e 

automatizados no software para garantir que tudo que foi desenvolvido é realmente utilizável 

pelos usuários. 

l) Tempo de execuções dos testes 

O tempo de execução dos testes manuais é o tempo gasto em executar o primeiro 

teste e caso tenta defeitos volta para as correções de defeitos e o tempo passa a se encaixar 
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nos retestes que são efetuados. Com a quantidade de tempo gasto é possível tomar decisões do 

que pode ser feito para diminuir esse tempo, para priorizar as atividades que ainda precisam 

ser testadas pelo time. Para ter conhecimento se os testes que foram executados durante 

aquele tempo, são somente determinando uma métrica de cobertura de teste, se o que foi 

coberto pelos testes é realmente o necessário (BASTOS et al., 2012). 

m) Tempo para construção do ambiente de testes 

Bastos et al. (2012) afirma que nas atividades de testes o tempo que é gasto para 

configurar o ambiente de testes é necessário antes de iniciar os testes. Acontece que em 

muitos projetos se gasta muito tempo configurando o ambiente deixando de ser produtivo 

usando este tempo para testar o software. Em muitos casos quando este tempo não é 

evidenciado, não tem como saber quando tempo é gasto neste trabalho e acaba se perdendo 

tempo e executando os testes em menor tempo, pelo motivo que foi gasto muito tempo para 

configurar o ambiente. 

n) Tempo para correção de Defeitos 

O tempo da correção do defeito é medido para identificar quanto tempo é gasto em 

corrigir códigos que já estavam prontos, mas nos testes funcionais foram identificados outros 

problemas que foi necessário voltar para a fase de implementação para se corrigir os defeitos 

e ser feitos novamente os testes estruturais e funcionais para que deste derive outros defeitos 

(BARTIÉ, 2002; WAZLAWICK, 2013). 

o) Tempo para retestes 

Nesse indicador são coletadas as horas que são gastas para retestar um item que já 

deveria estar pronto, mas que durante o processo de testes funcionais foi identificado um ou 

vários problemas que precisam ser corrigidos para que o software será entregue com 

operações funcionando (BARTIÉ, 2002; WAZLAWICK, 2013). 

Esse tempo que foi destinado para revalidar uma situação que não estava em 

conformidade, com isso, acaba por deixar de produzir melhorias para os clientes. O que 

precisa ser feito nesse sentido, é a implementação e testes iniciais no começo da 

implementação, no qual é possível identificar vários problemas, minimizando o tempo de 

retrabalho mais tarde. 

p) Testes automatizados 

São testes descritos que virão testes automatizados baseados na utilização de 

ferramentas de testes que auxiliam a simulação dos usuários ou operações humanas de 

maneira a não requerer esforços de testes manuais no processo de execução dos testes. Como 

a automação de testes é muito desejada por diversos fatores, um deles é o alto custo para o 



76 

 

 

investimento realizado, mas futuramente isso é revertido em ganho de tempo, controle de 

confiabilidade, e a tecnologia ajuda para ter uma vantagem no processo (BARTIÉ, 2002). 

Os testes automatizados são criados a partir dos casos de testes que foram elaborados 

anteriormente por cada técnica de teste, pois como já se tem todos os requisitos para se testar 

o software fica mais fácil ainda para automatizar esses processos, identificando outros tipos 

de defeitos que não foram vistos nos testes manuais. E uma grande vantagem do teste 

automatizado são os testes regressivos que acontecem sempre quando é feito uma alteração no 

software e que essa alteração possa modificar o comportamento atual do software. 

Para a coleta de todos esses indicadores foi necessário desenvolver um framework 

que seguisse um fluxo, sendo possível coletar esses dados depois das execuções. A seguir é 

apresentado como foi elaborado o framework para a avaliação dos testes de software. 

4.2 CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK JUNTO À UNIDADE DE ANÁLISE 

Um framework para com Shehabuddeen et al. (2000) é uma maneira de demonstrar 

uma situação ou propor uma base para solucionar um problema, no qual tenha uma 

abordagem estruturada para lidar com a solução específica. Neste sentido, os frameworks 

conceituais, para Miguel (2012), podem ser utilizados para um conjunto de conceitos que 

inter-relacionam e buscam orientar as melhorias a serem implementadas em abordagens 

práticas e para subsidiar o desenvolvimento de técnicas, métodos, procedimentos ou 

ferramentas (SHEHABUDDEEN et al., 2000). 

O framework suporta a compreensão, a comunicação da estrutura e o relacionamento 

dentro de um sistema com um propósito definido segundo Shehabuddeen et al. (2000). O 

framework elaborado para a pesquisa foi através do contexto no qual executa-se testes de 

software de maneira manual sem muito registro das atividades e indicadores para analisar o 

quanto o teste está sendo eficiente para a avaliação do software como um todo. 

A modelagem de processos de negócio é um conjunto de atividades envolvidas na 

criação de representações existentes ou propostos. Depois de pronto representa uma 

perspectiva ponta a ponta ou uma porção de processos primários, de suporte e de 

gerenciamento (BPM CBOK, 2013). Para ser possível as aplicações do framework construído 

para a pesquisa são distribuídas as atividades por categorias que podem ser usadas em 

qualquer contexto de desenvolvimento ágil, no qual poderá ser avaliado o software construído 

de duas maneiras diferentes, via análise estática de código-fonte como também executando os 

testes funcionais no software depois de terem sido gerada a versão. 
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A modelagem utilizada para construir o framework é a denotação Business Process 

Model and Notation (BPMN) que é um padrão criado pela Business Process Management 

Initiative (BPMI) incorporado ao Object Management Group (OMG) grupo que representa os 

padrões para sistemas de informação, que tem como propósito compreender o trabalho que 

envolve múltiplos papéis que é desempenhado dentro de uma organização. O processo 

descreve de maneira geral como as múltiplas pessoas ou grupos colaboram durante o tempo 

para desempenhar o trabalho. Além disso, o processo envolve um número de atividades 

vinculadas por um fluxo de sequência, sendo repetido e pode ser composto por muitos 

caminhos para estar completo (IIBA, 2011; BPM CBOK, 2013).  

A principal razão para se utilizar a modelagem é criar uma representação do processo 

de maneira mais completa e precisa sobre o seu funcionamento. Por isso, o nível de 

detalhamento e o tipo específico de modelo tem como base o que é esperado da iniciativa de 

modelagem. Um diagrama simples pode ser o suficiente em muitos casos, e enquanto um 

modelo bem completo e detalhado pode ser necessário em outros casos, vai depender muito 

do cenário da organização. 

A ferramenta Bizagi foi utilizada para criar as modelagens do framework, e essa 

ferramenta tem como objetivo documentar e otimizar os processos de negócio. A ferramenta é 

gratuita e permite criar processos 100% no padrão BPMN, representando os desenhos do 

processo de maneira intuitiva e disponibilidade na nuvem para a facilidade de acesso. Além 

disso, a ferramenta pode ser instalada em qualquer máquina para a elaboração e 

disponibilização dos processos (BIZAGI, 2017). 

As principais características são (i) os ícones são organizados em conjuntos 

descritivos e analíticos para atender as diferentes necessidades de utilização; (ii) as notações 

permitem indicação de eventos de início, intermediário e fim; fluxo de atividades e 

mensagens; comunicação intranegócio e colaboração internegócio (BPM CBOK, 2013). Suas 

principais vantagens são o uso e entendimento difundido em muitas organizações, a 

versatilidade para modelar as diversas situações de um processo e é suportado por ferramentas 

Business Process Management Suite (BPMS).  

Segundo Iiba (2011, p.198), “um modelo de processo é representação visual do fluxo 

sequencial e controle lógico de um conjunto de atividades ou ações relacionadas”. Esse tipo 

de modelagem é usado para ter as representações gráficas de um processo atual ou futuro 

dentro de uma organização. Existem vários tipos de notações diferentes a serem aplicadas 

para apresentar os modelos de processos, mas os diagramas de fluxo e os diagramas de 

atividades Unified Modeling Language (UML) são os mais utilizados. 
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Os elementos que fazem parte da notação são: 

a) Atividades: São passos individuais ou partes de trabalho que precisam ser 

completos para executar os processos de negócio.  

b) Decisões: As denominadas bifurcações no qual o fluxo de trabalho segue para dois 

ou maus fluxos e opcionalmente fluxos distintos que se agrupam.  

c) Eventos: Os eventos acontecem fora do escopo de um processo e podem ser o 

resultado de ações tomadas, como mensagens recebidas ou da passagem do tempo.  

d) Fluxo: Os fluxos indicam a direção da sequência do passo do fluxo de trabalho.  

e) Papéis: Os papéis representam um tipo de pessoa ou grupo. Essas definições de 

papéis são compatíveis com as que são definidas na modelagem organizacional. 

f) Raias e piscinas: As raias são as secções verticais ou horizontais de um processo 

que apresenta como as atividades são desempenhadas por um papel particular. Já uma piscina 

representa uma fronteira organizacional.  

g) Pontos terminais: Os pontos terminais representam o início e o fim de um 

processo, ou de um fluxo de processo. Um ponto terminal geralmente representa algum tipo 

de evento que é visível para a organização ou fora dela. 

Para compreender melhor como que foi montado o framework na Figura 6 é 

apresentado de forma mais representativa como que vai ser executado os testes ágeis dentro 

do processo de desenvolvimento de software ágil, utilizando a modelagem de processo 

BPMN para as representações dos frameworks que são derivados deste. 

Figura 6 – Framework Geral de Testes de Software 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 
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O framework de testes ágeis foi baseado nas etapas de testes e juntamente com o 

modelo ágil de desenvolvimento o Scrum, nesse sentido é necessário ter um planejamento do 

teste para pensar em todos os aspectos que iram evolver esses testes como: ambiente, a 

criação dos Casos/Cenários de Testes, execução dos Cenários de testes, resultados dos casos 

de testes, e a comparação dos testes. Além disso, os testes precisam seguir etapas como 

descrevem Crispin e Gregory (2009), (i) visão geral do produto e planejamento dos testes; (ii) 

processo iterativo; (iii) testes de sistema; (iv) nova versão do software, seguindo essas etapas 

foi possível inserir dentro do framework, como algo sugestivo não obrigatório, se seguido em 

todas as etapas terá melhores resultados no final de todo o processo. 

Para que todo o processo do framework funcione é preciso seguir os passos e 

executar cada uma das atividades, no qual ao final do processo é possível ter os resultados que 

levam as próximas execuções até a etapa do software pronto para ser entregue. No Apêndice 

B é apresentado o detalhamento de cada atividade, contendo os responsáveis pelas execuções, 

as entradas para ser possível executar cada uma das atividades, as saídas destas atividades, e o 

que cada atividade faz, e o como pode ser executada. 

Para descrever todas as atividades é utilizada uma ferramenta conhecida como 

Eclipse Process Framework (EPF), que foi desenvolvida por um projeto Open Source da 

Fundação Eclipse que teve seu início em 2006. O objetivo é prover um framework com uma 

ferramenta para edição, configuração e publicação de processos de software, provendo um 

conteúdo de processo com um conjunto de processos de desenvolvimento e gerenciamento de 

software, suportado de maneira interativa, ágil e incremental, podendo ser extensível (EPF, 

2017). 

O EPF armazena as informações de processo em um modelo seguindo um meta-

modelo da Unified Method Architecture (UMA), que foi desenvolvida com base no SPEM 1.0 

e influenciou a criação do SPEM 2.0 (OMG). O Software Process Engineering Meta-Model, é 

definido por processos que podem ser representados através dos Meta-Modelos (EPF, 2017). 

Segue alguns padrões de elaboração de projetos como: Conceitos Básicos: Method Library 

• Method Library: Armazena um conjunto de elementos de método; 

• Method Plug-in: Representa um conjunto de “pacotes” de métodos e processos; 

• Method Configuration: Um subconjunto a lógico da Method Library; 

• Delivery Process: Uma abordagem completa e integrada para realização de tipo 

específico de projeto. 

O framework construído apresenta tipos de indicadores presentes nos testes 

estruturais e funcionais que podem fazer parte do processo de qualquer tipo de software. E 
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para dar suporte em cada nível de teste é necessário ter um processo de testes descrito no qual 

irá nortear o que deve ser feito em cada momento do processo, e esse processo é conhecido no 

Scrum como planejamento da Sprint de teste. 

Na Figura 7 é apresentado um processo de como se pode executar o planejamento de 

teste baseado no processo de desenvolvimento ágil, gerando no final desta etapa um Backlog 

de testes para serem usados mais tarde durante o período de execução dos testes. Essa 

atividade do processo busca elencar o que será possível fazer durante o tempo hábil da 

capacidade produtiva do time, decidindo o que é mais importante para ser testado, para ter um 

produto com o máximo de funcionalidades entregues. 

Figura 7 – Planejamento da Sprint de Teste 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

A principal função do planejamento da Sprint é ter uma noção de tempo, o precisa 

ser feito, quais são as técnicas de testes usadas para auxiliar no processo e ajudar nas 

execuções das atividades, quais são os indicadores que serão monitorados, quais são os 

principais resultados, e a qualidade esperada depois do teste estar concluído. No Apêndice C é 

apresentado as definições do que é feito em cada atividade, como pode ser planejado e quais 

os possíveis responsáveis para executar determinada atividade. 
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Depois de ter o Backlog fechado da Sprint é o momento de executar os testes e 

analisar cada um dos resultados, e é nesse sentido que os testes estruturais são executados em 

primeiro momento, garantindo que o código esteja com um nível de qualidade bom, para 

depois executar os testes no código é feito as correções de eventuais problemas encontrados e 

é na Figura 8 que é representado todo esse processo, de quando é encontrado algum problema 

que precisa ser corrigido e entregue novamente para o Scrum Master fazer o aceite de merge e 

integrar as alterações pontuais numa nova versão completa do produto. 

Figura 8 – Planejamento e Execução dos Testes Estruturais 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

Nesse momento do processo são executados os testes no código-fonte depois de ser 

entregue uma interação, e os testes são executados por ferramentas que retornam o resultado 

dos testes e também o que não está conforme os indicadores estabelecidos. Com isso o 

desenvolver consegue avaliar o que a ferramenta retornou de inconsistências e se é necessário 

ser ajustado para que o código seja aceito e integrado com as demais partes do projeto. No 

Apêndice D é descrito com detalhes o que cada um destes indicadores de testes representa 
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para a qualidade do código-fonte, com as possíveis saídas e a melhor maneira de ser 

executada. 

Os principais indicadores coletados nesta etapa são: Complexidade Ciclomática, 

Linhas de Código, Controle de Código, Teste unitários, Defeitos e Vulnerabilidades, 

Acoplamento de Classes e Profundidade de herança. Esses indicadores estão fazendo parte 

dos fluxos do framework e que também representam o resultado do processo de testes 

estruturais baseados na literatura.  

Com a liberação do código-fonte é gerado uma nova versão do aplicativo com as 

alterações e assim é possível executar os testes funcionais do produto. Nessa etapa, são 

utilizadas as técnicas de testes nos quais faz as validações em telas, para garantir as operações 

que os usuários irão realizar estejam em perfeitas condições de uso. Para melhor representar a 

forma como pode ser feita é representado na Figura 9. 

Figura 9 – Planejamento e Execução dos Testes Funcionais 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

As técnicas de testes ágeis vão auxiliar muito nas execuções das atividades nessa 

etapa, pois as estratégias presentes, ajudam a melhorar e agilizar os testes. Suas definições são 

simplificadas e retornam bons resultados, proporcionando um ganho na produtividade do time 

e da organização das atividades como um todo. No Apêndice E é descrito todas as atividades 

de como pode ser feito as tarefas nos testes funcionais e seus resultados. Para as execuções 

dos testes de maneira geral é necessário executar todos os frameworks em cada uma das 

etapas do processo de desenvolvimento ágil.  
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5 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE TESTES DE SOFTWARE: ANÁLISE DE 

RESULTADOS DOS TESTES ÁGEIS 

Os grandes interessados em avaliar os softwares são os próprios integrantes do time 

de desenvolvimento de software, no qual buscam produzir com mais rapidez, agilidade e 

maior qualidade. Neste sentido, tem-se dado muita atenção para as atividades de testes que 

contribuem para que os sistemas atinjam essa qualidade e confiabilidade. Fenton e Pfleeger 

(1997), sugerem medir a confiabilidade do programa e, portanto, a eficácia do processo de 

qualidade de software (QA) usando o número de defeitos encontrados por Kilo Lines of Code 

(KLOC) como uma métrica. Para isso, devem ser usados vários indicadores para coletar os 

dados e depois confrontar cada um deles para descobrir a qualidade geral do software. 

Para avaliar o desempenho dos testes não existe um processo que seja bem-sucedido, 

embora existam muitas métricas quase não existem evidencias empíricas. Com a falta de um 

método formal para avaliação de desempenho acaba dificultando quais métricas usar e em 

qual contexto podem ser aplicadas as técnicas de testes ágeis que apresentem o melhor 

desempenho (KANIJ; MERKEL; GRUNDY, 2012). 

Nessa pesquisa são usados vários indicadores de testes estruturais e funcionais para 

identificar qual das fases de testes apresentam mais defeitos e propor ações para serem 

seguidas com o intuito de melhorar a qualidade do código-fonte e das estratégias de testes 

funcionais nos softwares avaliados. Os resultados são coletados dentro do processo de 

construção e de manutenção dos aplicativos, demonstrando assim a quantidade de problemas 

que são encontrados ainda na fase de construção que em muitos casos são encontrados 

somente durante a sua utilização por usuários finais. 

Para a criação de um processo de testes que avalie vários contextos é necessário 

entender de maneira geral como funciona o processo de testes da organização, para propor um 

framework que apresente desempenho na execução das atividades de testes, nesse sentido 

precisa ser analisado o contexto da aplicação para propor o framework. 

5.1 O CONTEXTO DA APLICAÇÃO DO FRAMEWORK À UNIDADE DE ANÁLISE 

A aplicação da pesquisa deu-se nos sistemas (softwares) criados pela empresa para 

diversas necessidades do comércio, sendo uma fábrica destinada a criar softwares pequenos, 

mas estratégicos para utilizações rápidas e eficientes. Todos esses softwares foram 

desenvolvidos com linguagens de programação atuais como o Java. A linguagem Java 
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originalmente foi desenvolvida por uma equipe de desenvolvedores liderada por James 

Gosling na Sun Microsystems (atualmente de propriedade da Oracle) e lançada em 1995, Java 

é uma linguagem de programação orientada a objetos que atualmente faz parte do núcleo da 

Plataforma Java (JAVA, 2017). A Orientação a Objetos, ou Programação Orientada a Objetos 

(POO), Object-Oriented Programming (OOP), é um tipo de paradigma de análise, para a 

programação de sistemas no qual todos os elementos inseridos são objetos. (JAVA, 2017). 

O processo de testes usado antes da utilização do framework elaborado para a 

pesquisa, acontecia de maneira simples sem dar muita atenção para as técnicas de testes ágeis. 

Como as atividades aconteciam em Sprints, eram selecionadas sem estimativas e caso não 

tivesse tempo suficiente para a entregar a funcionalidade está era transferida para a próxima 

Sprint. As atividades eram testadas apenas com testes exploratórios sem nenhum tipo de 

criação de casos de testes com a antecedência. Assim, se o analista de QA por ventura 

esquece de algum teste na hora da execução, ficaria sem executar e o poderia gerar um 

problema lá no cliente pelo seu esquecimento. 

A documentação dos testes era somente do que foi validado em cada uma das 

estórias, não tendo nenhuma evidência de que tipo de testes foi executado. Quando era 

identificado um problema era aberto o defeito, corrigido e retestado para garantir que estava 

correto. As atividades de testes eram pouco vistas em todo o processo, deixando de existir o 

conhecimento sobre o que realmente estava sendo feito durante o processo dos testes. Não era 

executado nenhum tipo de teste unitário nos códigos desenvolvidos, passando muitos 

problemas para a fase de testes funcionais. 

O software avaliado foi o Produto 1 que é um site no qual centraliza todas as 

instalações/atualizações dos produtos da linguagem Java, nesse site o cliente pode acessar e 

realizar a instalação de diferentes produtos desenvolvidos. Isso agiliza as atualizações dos 

aplicativos também, pois a ferramenta disponibiliza as atualizações de acordo com as 

funcionalidades construídas. 

Nos aplicativos que estão no time de manutenção são selecionadas as atividades que 

estão no Backlog para pequenas correções de defeitos encontrados no ambiente de produção e 

alguns encontrados no ambiente de construção. No Planejamento da Sprint todos os 

integrantes do time fazem a seleção dos itens que farão parte do Backlog da Sprint, e são 

selecionados com base na capacidade do time. Ao final da reunião o time se compromete em 

entregar o escopo selecionado para a Sprint, e são executadas todas as atividades durante o 

andamento da Sprint. No último dia da Sprint é feita a reunião de encerramento da Sprint e a 

Retrospectiva da Sprint, nesta reunião são todos os itens concluídos e também os itens que de 
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alguma maneira impediram a execução normal das atividades, as lições aprendidas, e qual as 

melhorais que podem ser feitos no processo de desenvolvimento das atividades. 

Durante o período de observação do time, foi notado que o time não faz reuniões 

diárias, pois preferem uma comunicação mais pessoal para trocar ideias, tirar dúvidas, e 

discutir impedimentos que estejam ocorrendo naquele momento.  

Para controlar e ter uma visão das atividades da Sprint é utilizada uma ferramenta 

conhecida como Jazz que apresenta todas as atividades em um quadro virtual em forma de 

post-it, por ela é possível acompanhar o andamento de todas as atividades. Pela ferramenta é 

possível visualizar quais atividades estão pendentes, em andamento ou concluídas, 

apresentando uma visão geral de como está o andamento da Sprint e se todas as atividades 

serão concluídas no prazo. 

Dentro da ferramenta ainda podem ser abertas as atividades para correções de 

defeitos encontrados nas atividades já desenvolvidas, mas que apresentaram alguma falha 

durante a operação. Quando isso ocorre o Scrum Master e o Product Owner juntamente com 

os desenvolvedores analisam cada um deles para prosseguir com a correção. Além disso, o 

time prefere fazer um kanban com as mesmas atividades que estão na ferramenta em um 

quadro branco dividido em colunas do A fazer, fazendo e feito, assim todos que visitarem o 

local conseguem ter uma visão de como está o andamento das atividades além dos membros 

do time que tem visão geral do andamento da Sprint. 

Um dos aplicativos avaliados na pesquisa foi o Produto 2 que é utilizado para 

realizar Orçamentos através de um dispositivo móvel (tablet), tornando a negociação da venda 

mais rápida e ágil. Fazendo com que o vendedor não necessite ir até um terminal fixo lançar 

os produtos escolhidos pelo cliente. Com o aplicativo, o vendedor irá lançar os produtos 

escolhidos pelo cliente durante a venda, e após o termino da escolha dos produtos, o vendedor 

já apresenta o total da venda para cliente, e somente usará o terminal fixo (Produto 

retaguarda), para faturar este Orçamento. 

No Produto 2 o time que executa os testes funcionais é composto por 3 integrantes 

que fazem as validações em todos os aplicativos que estão em manutenções. Esses membros 

do time têm conhecimentos avançados de testes e tempo de experiência nos produtos 

desenvolvidos. Como nem sempre existem manutenções em todos os aplicativos não é 

necessário ter um time grande específico para testes, por que a responsabilidade é de todos os 

integrantes do time composto por 6 desenvolvedores e 3 analistas da garantia da qualidade. 

Como o Produto 2 já foi desenvolvido aproximadamente há 4 anos e está ficando 

desatualizado, este precisa ser reformulado para atender as novas necessidades dos usuários. 
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Para isso a empresa está desenvolvendo o novo Produto 3, iniciado o planejamento, com uma 

nova forma de vender produtos em qualquer lugar. 

O aplicativo Produto 3 está sendo desenvolvido por outro time, composto por 4 

desenvolvedores e 2 analistas da garantia da qualidade, 1 Product Owner e 1 Scrum Master. 

Esse time também segue a metodologia de desenvolvimento ágil, com sprints de 15 dias de 

duração. O que muda deste time para o de manutenção dos aplicativos Java é o tamanho das 

melhorias que são desenvolvidas, pois existem estórias que demoram 3 meses para estarem 

100% desenvolvidas, testadas e automatizadas as principais operações que são realizadas 

pelos usuários. 

O time que trabalha desenvolvendo e testando o aplicativo Produto 3, tem a missão 

de lançar um produto que seja fácil de usar, com rapidez nas vendas. Os principais testes que 

estão sendo executados são os testes exploratórios, de aceitação, usabilidade, regressão e a 

criação dos testes automatizados. Os automatizados são criados a partir da metodologia 

Behavior Driven Development (BDD), no qual são testes a partir de comportamentos do 

software.  

As ferramentas que visam uma abordagem BDD geralmente oferecem a geração 

automática de documentação técnica e de usuários finais de BDD "especificações". O uso do 

BDD não requer ferramentas ou linguagens de programação específicas, e é principalmente 

uma abordagem conceitual (AGILE ALLIANCE, 2017). 

A ferramenta usada como apoio para analisar os códigos-fontes é o SonarQube. O 

SonarQube é uma ferramenta open-source, construída para avaliar a qualidade do código que 

está sendo desenvolvido. Ela realiza analises de código duplicado, pontos potenciais de 

defeitos, nível de complexidade e cobertura dos testes, de modo a dar para a equipe um 

feedback da qualidade do seu código (SONARQUBE, 2017). 

A plataforma recebe o código-fonte como base. Esse código pode ser enviado pelo 

Integrated Development Environment (IDE) ou puxado pelo Source Control Management 

(SCM). Existem plugins da SonarQube são mais conhecidos como IDEs, que facilitam ainda 

mais a execução da análise do código. Com base no código-fonte inserido, a plataforma aplica 

as regras pré-definidas e verifica se elas estão sendo cumpridas (SONARQUBE, 2017). 

Com o SonarQube (2017), um desenvolvedor se apropria da qualidade do seu 

código. Para implementar uma prática de código de qualidade em todos os códigos, é 

necessário configurar um Quality Gate para cada projeto. Este conceito central do SonarQube 

é um conjunto de requisitos que informa se uma nova versão de um projeto pode ou não ser 

usada. Mesmo uma função simples que contém apenas 10 ramos diferentes pode levar a 100 
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diferentes caminhos de execução possíveis em tempo de execução. Verificar manualmente 

que esses 100 caminhos de execução são simplesmente impossíveis, por isso a ferramenta 

auxilia nesse processo. 

Com base em todo esse processo foram coletadas as informações referentes aos 

testes unitários, manuais e automatizados. A pesquisa foi aplicada utilizando o framework e 

seus sub-frameworks elaborado para os testes ágeis avaliando o desempenho dos testes 

durante todo o processo de testes utilizando um modelo desenvolvimento ágil. 

5.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE TÉCNICAS DE TESTES ÁGEIS EM 

SOFTWARES 

Com a aplicação do framework as atividades de testes foram executadas seguindo 

padrões de testes estruturais e funcionais, sendo controlados pelos indicadores para que no 

final fosse possível identificar quais foram os resultados, e se apresentaram melhorias nas 

execuções das atividades proporcionando a qualidade dos produtos avaliados. 

No decorrer das aplicações eram feitas as reuniões para repasse ao time a nova 

técnica e como deveria ser seguido a partir da nova Sprint, e esse repasse era feito sempre 

depois das reuniões de retrospectiva e antes da reunião de planejamento da próxima Sprint. 

As avaliações de cada framework foram realizadas em 3 produtos diferentes, sendo 

eles Produto 1, Produto 2 e Produto 3. Esses produtos seguiram os frameworks por 

aproximadamente 4 meses, e em cada mês era usado uma técnica de teste ágil diferente para 

analisar qual deles apresentava maior eficiência no uso e gerava maior índice de defeitos 

durante as Sprints. O Produto 3 teve a aplicação com as mesmas técnicas na mesma ordem, 

além do desenvolvimento de testes automatizados para auxiliar nas execuções futuras. 

5.2.1 Aplicação da Técnica de Testes Exploratórios 

Para a avaliação de desempenho da técnica de testes exploratórios foram avaliados 

três produtos (Produto 1, Produto 2 e Produto 3) e nesse período foi utilizado o processo de 

testes com indicadores de testes estruturais e as técnicas de testes funcionais seguindo as 

etapas de cada framework. Todos as atividades dos frameworks foram executadas sempre 

após duas Sprints de duração da técnica anterior. 

No framework visão geral o início da Sprint (SP1) aconteceu durante o período 

(28/08/2017 até 08/09/2017) e a SP2 (11/09/2017 até 22/09/2017), primeiro a equipe se 

reuniu para fazer a reunião de planejamento, no qual ocorreu de maneira diferente. No 
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planejamento dos testes os QAs já pontuaram os principais testes de acordo com cada uma das 

estórias pré-selecionadas para a Sprint. Para cada Sprint deve-se liberar uma nova versão do 

produto e utilizando uma técnica de teste funcional diferente, para os testes estruturais foram 

executados sempre os mesmos durante as Sprints. 

No decorrer da aplicação do framework o andamento da Sprint segue por analisar 

todos as necessidades de negócio que serão desenvolvidas durante o prazo de entrega da 

Sprint. Nessa atividade os QA, analisaram todos os possíveis testes para depois gerar os 

casos/cenários de testes, definindo qual seria o melhor formato, pensando em ser prático e 

necessário para execução dos testes futuramente. No apêndice F é apresentado um exemplo de 

como foram elaborados os casos/cenários de testes com base na técnica de testes exploratórios 

seguindo as regras de negócio, projetando as validações necessárias para que os aplicativos 

Produto 1 e Produto 2 funcionem de acordo com as operações. No aplicativo Produto 3 

também foram criados os casos/cenários de testes exploratórios pensando em automatizar 

esses cenários de testes na ferramenta Selenium. 

Durante as primeiras semanas da aplicação do novo formato de testes, foi realizado o 

acompanhamento dos times, com o intuito de auxiliar e monitorar como estavam sendo 

criados os casos/cenários de testes, como abrir as atividades de testes, orientar como registrar 

as horas gastas durante os testes. No início os analistas de QA tinham muitas dúvidas de como 

criar os casos/cenários de teste e depois como executar, mas com o acompanhamento e o 

passar dos dias tudo foi se encaminho e os QAs conseguiram executar todas as atividades sem 

mais problemas.  

Alguns analistas de QA relataram que mudou totalmente o formato de trabalho, no 

qual não havia registro de nenhuma atividade de testes, o andamento das atividades era visto 

no quadro Kanban e pelas conversas entre os membros do time. Se algum líder imediato 

quisesse ter acesso as atividades de testes não havia nenhum tipo de registro a não ser o 

quadro Kanban, mas com o formato de atividades por framework é possível ter acesso a 

vários indicadores e as atividades de testes que são executadas tendo evidências do que está 

sendo feito durante as Sprints. 

O framework aplicado nos produtos 1 e 2 que estão em manutenção são os mesmos 

aplicados no produto 3 que está sendo construído durante a aplicação da pesquisa. Na visão 

geral do framework são executadas todas as tarefas de iniciar uma Sprint, descrevendo todos 

os casos/cenários de testes que depois serão automatizados, feito para cada uma das técnicas 

de testes aplicadas.  
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Seguindo o framework das Sprints foram registrados todos os pontos de testes 

demostrados no apêndice F, que foram usados nas atividades de validação dos testes, 

automação e aceitação das estórias. Primeiramente no framework de testes funcionais onde foi 

selecionada a técnica de “Teste Exploratório” para executar todos os sub-frameworks 

buscando a definição de quais tipos de testes foram desenvolvidos com base nessa técnica, e 

logo após foram executados todos os testes estruturais durante as duas Sprints.  

As ferramentas usadas para os testes são (Jazz, Excel, Kanban e versão dos 

aplicativos), para o gerenciamento das atividades como abertura de defeitos, estimativa de 

testes, horas gastas em cada atividade foi usado a ferramenta Jazz. Para a criação e validação 

dos casos/cenários de testes foi utilizado o Excel além do controle das verificações. Nos testes 

manuais foram usadas as próprias versões dos aplicados analisados, e além disso o quadro 

Kanban era atualizado sempre que adicionada uma nova atividade e qual era o status de cada 

uma das atividades. 

A definição das demais ferramentas já foram abordadas anteriormente, apenas a 

ferramenta de automação de testes que ainda não havia sido descrita, e é utilizada apenas pelo 

Produto 3. O Selenium é um conjunto de ferramentas de software. Cada ferramenta é utilizada 

em abordagens diferentes para apoiar a automação de testes, por exemplo Selenium (Selenium 

RC / WebDriver), Selenium IDE (Plugin do Firefox utilizado para registrar ações) Selenium 

Grid (Executar os testes em paralelo). 

O WebDriver é uma ferramenta para automatizar testes de aplicativos World Wide 

Web (WEB), e em particular, para verificar se eles funcionam conforme o esperado. Já o 

Selenium-WebDriver faz chamadas diretas para o navegador, ou seja, executa ações no 

navegador simulando o usuário. Para criação dos automatizados do Produto 3 usou-se o 

auxílio do framework JUnit para a elaboração e execução de todos os testes. O BDD pode ser 

visto como uma técnica de desenvolvimento ágil que encoraja colaboração entre os 

desenvolvedores, analistas, QA, e pessoas não técnicas (clientes, Stakeholders) para o sucesso 

de um projeto. 

Gherkin é uma linguagem de Domain Specific Language (Linguagem de domínio 

específico - DSL) e Businness Readable (Legível a linguagem de negócio - BR) para 

descrever o comportamento de um software sem detalhar como este comportamento é 

implementado. Seus dois propósitos são: Documentar e automatizar os testes. As ferramentas 

como Jbehave, Cucumber, entre outras que implementam BDD, são apenas interpretadores. 

Há duas convenções no uso do Gherkin: Seu arquivo descritivo deve possuir apenas uma 
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funcionalidade, e o arquivo deve ter a extensão (.feature). As palavras chaves usadas para 

automatizar os testes através de comportamentos são apresentadas no quadro 7. 

Quadro 7 – Termos usados na automação dos cenários de testes  

Palavra Chave Em Português Descrição 

Feature Funcionalidade Descreve a funcionalidade 

Background Contexto Descreve a funcionalidade 

Scenario Cenário Cenário de execução 

Scenario Outline Esquema do Cenário Define o cenário geral, associado aos exemplos 

Examples Exemplo Define a tabela de exemplos 

Given Dado Ações de pré-condição 

When Quando Ações/Passos 

Then Então Ações de resultado esperado 

And E Simplifica a necessidade de duplicar 

Dado/Quando/Então 

But Mas Simplifica a necessidade de duplicar 

Dado/Quando/Então 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

A sintaxe do arquivo é dividida em três partes: Features (Funcionalidade), Scenario 

(cenário), Steps (passos). A endentação no arquivo é bem-vinda para deixá-lo de forma clara. 

Em seguida é apresentado um exemplo de como elaborar os cenários de testes com base em 

comportamentos que serão automatizados. 

Funcionalidade: Cadastrar um novo CNAE no ERP Cloud 

 Como um responsável pelos cadastros da empresa 

 Eu desejo cadastrar um novo CNAE 

 Para que seja possível relacionar a um fornecedor. 

 Cenário: Cadastrar um novo CNAE. 

   Dado que eu estou na tela de cadastros de CNAE. 

   Quando eu informar o código do CNAE com valor “1234567” 

     E eu informar a descrição com o valor “Descrição teste” 

     E eu clicar no botão Salvar 

   Então é apresentada a mensagem “CNAE Gravado” 

Na Figura 19 no Apêndice M é apresentado o quadro Kanban do time de manutenção 

Java, no qual faz as alterações nos Produto 1 e Produto 2 utilizados na pesquisa, nesse quadro 

é possível ter uma visão geral de como está o andamento da Sprint, quantas atividades ainda 

não foram iniciadas, quantas estão em andamento e quantas já estão prontas. Cada uma das 

atividades recebe um número e uma pequena descrição, e esse número é o mesmo da abertura 



91 

 

 

das estórias na ferramenta Jazz, isso facilita, pois nem sempre a descrição da tarefa cabe em 

um cartão, deixando o detalhamento na ferramenta, e somente o número e descrição resumida 

da atividade vão para o quadro Kanban. 

O significado da palavra kanban é de origem japonês conhecido como “registro” ou 

“placa visível”. Essa ferramenta foi originalmente criada por Taiichi Ohno, da Toyota, com a 

intenção de encontrar um sistema de melhoria que mantivesse um alto nível de produção. Esse 

sistema é representado por um quadro, com cartões que representam o trabalho seguindo um 

fluxo pré-determinado de acordo com cada estágio. Na medida em que o trabalho vai 

evoluindo os cartões vão mudando de estágio, e sempre que um novo trabalho é identificado é 

criado um novo cartão.  

O fluxo da evolução dos cartões começa por TO DO (Tarefa não iniciada), Work In 

Process (Tarefa em progresso) e DONE (Tarefa terminada).  Esse é o fluxo do setor produtivo 

da fábrica de desenvolvimento ágil, são criadas todas as tarefas e depois somente atualizado o 

seu estágio de acordo com o andamento de cada atividade e ao final de cada Sprint, todas as 

atividades devem estar presentes no estágio DONE. 

Existem ainda mais dois estágios, para demonstrar o andamento de uma atividade 

que são Desenvolvimento e Testes. Essa divisão foi sugerida pelo próprio time para melhorar 

o acompanhamento das atividades, pois quando um desenvolver está fazendo a arquitetura de 

uma estória, já significa que está em andamento e com o teste a mesma coisa, se estivesse em 

Work In Process somente, não seria fácil identificar se o desenvolvimento estava em 

andamento ou o teste. 

No time do Produto 3 também existe o quadro Kanban para o acompanhamento das 

atividades, conforme a Figura 19 presente no Apêndice M, e nesse quadro estão presentes 

todas as atividades em desenvolvimento, testes e já concluídas, com isso é possível visualizar 

qual é o detalhamento das tarefas de acordo com o time. Nesse time não existem mais estágios 

para identificar se está em desenvolvimento ou em testes, os integrantes do time se conversam 

para saber o que está sendo feito no momento. 

Durante esse período de SP1 e SP2 foram estimados a duração de teste de acordo 

com a estória, e final da Sprint foi coletado o tempo gasto em cada uma das estórias e um total 

de horas gastas em todas as atividades executadas na SP1 e SP2 de acordo com cada produto. 

Após a estimativa dos testes foi definido quais seriam os indicadores de testes para os testes 

estruturais e testes funcionais.  Na Tabela 1 são apresentados os resultados de defeitos 

encontrados durante as Sprints e a quantidade de horas estimadas versus gastas para as 

atividades de testes. 
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Tabela 1 – Horas Estimadas Versus Horas Gastas - Testes Exploratórios 

Testes Exploratórios 

Produto Sprint Defeitos 
Horas 

Estimadas 

Horas 

Gastas 

Qtde CT 

Produto 1 
Sprint 1 3 15 18,5 55 

Sprint 2 2 15 18,5 30 

Produto 2 
Sprint 1 1 17 22,5 80 

Sprint 2 2 17 17 95 

Produto 3 
Sprint 1 5 70 98 23 

Sprint 2 7 63 89,5 30 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Como é possível observar no Produto 2 os resultados das horas estimadas em 

contrapartida das horas realizadas são bem próximas, demonstrando somente pouco atraso nas 

atividades de testes. Já no Produto 1 é possível verificar as horas estimadas versus as horas 

realizadas, é maior as horas gastas do que as horas estimadas, acabando por atrasar as 

demandas e as entregas do produto. 

As estimativas dos testes do aplicativo Produto 3 foram realizadas de acordo com as 

estórias pré-selecionadas na reunião de planejamento, e como é preciso executar testes 

manuais e criar os automatizados, foi observado que as horas gastas foram sempre maiores 

que as horas estimadas, isso porque as estórias eram de tamanho grande, não havia como 

terminar toda estória em apenas uma Sprint, e não havia como começar novas estória pois as 

atividades dependiam umas das outras, por exemplo, a criação das telas de cadastros de 

produtos para depois criar as demais funcionalidades como realizar um orçamento de venda. 

Na Tabela 1 são apresentadas as horas de testes estimadas e gastas para executar todos os 

testes durante cada Sprint, visto que Sprint 1 e 2 tiveram muito mais horas gastas do que 

estimadas, justamente porque as estórias eram muito grandes e não havia como dividir em 

atividades menores, assim o time optou por atrasar a Sprint e entregar todas as 

funcionalidades concluídas. 

Dentro das horas gastas por produto é considerado o tempo gasto na preparação do 

ambiente, no tempo gasto para testes das estórias e no tempo gasto para retestar as alterações 

dos defeitos que foram abertos a partir das estórias implementadas. O tempo gasto para a 

correção do código não foi medido na pesquisa, pois os desenvolvedores não criavam as 

atividades para o desenvolvimento o que não havia como coletar essas informações. 

Ao executar os testes manuais de acordo com o framework após estar com os 

casos/cenários de testes prontos, são realizadas as execuções desses testes no aplicativo para 

validar se cada teste previsto, passou ou falhou, caso tenha falhado alguns casos/cenário de 
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teste é aberto um defeito e encaminhado novamente para a correção. Após feita a correção é 

gerado uma nova versão do aplicativo e executado novamente todos os casos/cenários 

projetados com o intuito de verificar se não houve impacto no que estava funcionado. Caso 

todos os cenários de teste passem é criada a documentação e inserida juntamente no 

comentário na ferramenta, e a funcionalidade está pronta em uma nova versão do aplicativo. 

As criações dos defeitos são feitas na ferramenta Jazz e encaminhadas para o 

desenvolvedor que implementou a solução. Assim que o mesmo receber esta atividade já pode 

começar a realizar a correção e liberar para que sejam executados todos os testes estruturais. 

Sempre depois de uma re-alteração os Analistas de QA executam os testes funcionais para 

garantir que o defeito foi corrigido e que todas as demais funcionalidades estão corretas, sem 

causar impactos nas funcionalidades que já haviam sido validadas. 

Após aplicado o framework da Sprint foram executados os passos do framework dos 

testes estruturais no qual apresentou os seguintes resultados de acordo com cada tipo de teste. 

A seguir é apresentada a Tabela 2 com os resultados da complexidade ciclomática de acordo 

com a técnica de testes exploratórios, levando em consideração a complexidade do Produto 2 

é alta pelo tamanho do aplicativo, por isso é bom ter muito cuidado na hora de realizar 

qualquer tipo de alteração no código para gerar outros problemas em demais funcionalidades. 

Tabela 2 – Complexidade Ciclomática - Testes Exploratórios  

Testes Exploratórios 

Produto Sprint Complexidade 

Produto 1 
Sprint 1 1190 

Sprint 2 1210 

Produto 2 
Sprint 1 3000 

Sprint 2 3100 

Produto 3 
Sprint 1 159 

Sprint 2 201 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

No aplicativo Produto 1 o resultado da complexidade ciclomática teve um aumento 

crescente de acordo a Tabela 2, pois a cada Sprint foram inseridos novos códigos que fizeram 

o aumento na complexidade deixando o aplicativo sujeito a validações complexas e com 

grande probabilidade de erros, pois fazem o uso das mesmas variáveis de armazenamento em 

diversas validações. Outro fator que influência é o tempo para as validações, pois quanto mais 

caminhos existirem, mais tempo será utilizado para executar determinada validação.  Quanto 

maior for a complexidade maior é cuidado ao reutilizar funcionalidades que já estão prontas. 
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A complexidade presente no código-fonte do Produto 3 ainda é baixa, ainda o projeto tem 

somente 5 meses, e tem muitas funcionalidades que ainda precisam ser implementadas. 

Outro indicador avaliado durante o processo de aplicação da técnica “Teste 

Exploratório” é a contagem de linhas de código que aumentou nos aplicativos Produto 1, 

Produto 2 e Produto 3 de acordo com a Tabela 3 é possível visualizar que houve um aumento 

na quantidade de linhas de código em todos os produtos. 

Tabela 3 – Linhas de Código-Fonte (LOC) - Testes Exploratórios 

Testes Exploratórios 

Produto Sprint LOC Merges Commits 

Produto 1 
Sprint 1 8900 0 3 

Sprint 2 9000 8 20 

Produto 2 
Sprint 1 17100 9 13 

Sprint 2 17125 2 2 

Produto 3 
Sprint 1 2600 5 25 

Sprint 2 3100 18 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

O Produto 1 teve um aumento de 100 linhas de código da Sprint 1 para a Sprint 2, 

isso significa que as alterações feitas no produto foram de grande impacto, pois foram 

adicionados mais instaladores de aplicativos externos que se comunicam com o software 

principal. 

Já no Produto 2 apresenta pouco aumento de código, a justificativa é que foi feito 

somente correções de defeitos pequenos com alterações pontuais, por isso o tamanho da 

alteração não teve muita demanda de codificação. O Produto 3 houve um número crescente de 

linhas de código, pelas novas demandas desenvolvidas para atender os clientes que querem 

vender seus produtos através de smartphones e tablet. 

O controle de código de cada um dos produtos está apresentado na Tabela 3 foi 

medido para acompanhar o total de alterações que estão sendo adicionadas aos produtos. No 

Produto 1 é possível verificar que houve um aumento nos merges e commits na Sprint 2, isso 

justifica o fato do que não foi possível concluir o desenvolvimento no Sprint 1 foi transferido 

para a Sprint 2. Já no Produto 2 os resultados são diferentes, se desenvolvem mais códigos na 

Sprint 1 do que na Sprint 2, visto que na Sprint 2 teve alterações maiores do com menos 

aceitação de merges e commits.  

O controle de código feito no Produto 3 segue da mesma forma que é feito nos 

produtos que estão em manutenção Java, o número de aceites de merge e commits vai 

aumentando de uma Sprint para a outra, em decorrência ao aumento de funcionalidades novas 
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no produto que está no início da construção. A partir da aplicação da pesquisa foi retomado o 

desenvolvimento de testes unitários para as alterações efetuadas nos produtos, e os resultados 

são apresentados na Tabela 4.  

Para a criação dos testes unitários é utilizada a ferramenta JUnit que é um framework 

open-source que facilita a criação de códigos para validação de testes em códigos 

desenvolvidos com a linguagem de programação Java. Essa ferramenta pode ser utilizada para 

escrever e executar de maneira automática um conjunto de testes, fornecendo relatórios de 

acordo com os cenários de testes que não se comportaram conforme o especificado 

(DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016, p. 180). 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados dos testes unitários já automatizados 

pelos produtos avaliados. Os produtos que estão em manutenção já possuíam testes unitários 

criados, mas foram descontinuados, e a partir deste momento e com a pesquisa foram 

retomados. 

Tabela 4 – Testes Unitários – Testes Exploratórios 

Testes Exploratórios 

Produto Sprint Testes 

Produto 1 
Sprint 1 50,00% 

Sprint 2 51,00% 

Produto 2 
Sprint 1 60,00% 

Sprint 2 61,00% 

Produto 3 
Sprint 1 72,00% 

Sprint 2 72,00% 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

De acordo com a Tabela 4 é apresentado o percentual de cobertura dos testes 

unitários nos aplicativos.  No Produto 1 como é no começo da aplicação já havia sido criado 

metade da aplicação a cada nova implementação é criado o teste unitário ou é dado 

manutenção em algum que já existe. Para o aplicativo Produto 2, é visto que mais da metade 

do produto já estava rodando os testes unitários mais tinha sido descontinuado, com a 

aplicação do framework foram automatizados novamente as funcionalidades nova e feito a 

manutenção dos que já existem. Os testes unitários no Produto 3 já existentes eram somente 

da parte de cadastros, e na primeira aplicação não houve aumento, pois muitos dos já existiam 

contemplavam o que estava sendo desenvolvido novo. Por esse motivo o percentual de testes 

unitários se manteve pelo fato de não ter alterações que precisassem de testes unitários criados 

para validações. 
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Durante os testes exploratórios foram avaliados os defeitos e vulnerabilidades 

presentes no código-fonte, com isso a cada Sprint foram coletados os resultados de quantos 

problemas de codificação estavam sento inseridos no código, além das vulnerabilidades a 

cada implementação que podem levar a possíveis falhas na aplicação durante a utilização. Na 

Tabela 5 são apresentados os resultados de problemas no código identificados na Sprint 1 e 

Sprint 2, e muitos destes problemas foram corrigidos e outros acabaram permanecendo por 

serem muito antigos e não apresentam outros problemas por permanecerem no sistema. Os 

problemas encontrados no código-fonte são descritos como defeitos, mas seu significado é em 

relação aos defeitos encontrados no código. 

Tabela 5 – Defeitos e Vulnerabilidades – Testes Exploratórios 

Testes Exploratórios 

Produto Sprint Defeitos no código Vulnerabilidades 

Produto 1 
Sprint 1 50 6 

Sprint 2 52 7 

Produto 2 
Sprint 1 242 14 

Sprint 2 243 15 

Produto 3 
Sprint 1 1 0 

Sprint 2 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

O Produto 1 na Sprint 1 para a Sprint 2 aumentou o número de defeitos no código e 

também as vulnerabilidades e esses problemas podem causar falhas nas funcionalidades ao 

serem usadas para as operações.  No Produto 2 também houve um aumento de defeitos e 

vulnerabilidades que devem ser alteradas, não deixando falhas em outras partes do aplicativo. 

Os defeitos no código e as vulnerabilidades estão presentes no Produto 3, é apenas um defeito 

na Sprint 1 e na Sprint 2. Isso é resultado de padrão de codificação, produção de código limpo 

e sem problemas. A diferença de defeitos presentes nos produtos Produto 1 e Produto 2 é 

formato de construção de código, e indicadores de problemas presentes no código-fonte, visto 

que muitos problemas foram identificados nos testes estruturais executados durante as Sprints.  

Outro indicador acompanhado durante as Sprints foi o acoplamento de classes, que é 

medido através de parâmetros, variáveis, chamadas de métodos, atributos em classes externas. 

Um bom arquiteto de softwares determina que classes e métodos devem ter alta coesão e 

baixo acoplamento, pois com alto acoplamento se torna difícil de reutilizar e manter o código 

devido as suas muitas interdependências com outras classes. Na Tabela 6 são apresentados os 

resultados do acoplamento dos produtos avaliados na técnica de testes exploratórios. 
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Tabela 6 – Acoplamento de classes – Testes Exploratórios 

Testes Exploratórios 

  Aferente Eferente 

Produto Sprint Pacotes 
Maior 

Acoplamento 
Quantidade 

Maior 

Acoplamento 
Quantidade 

Produto 1 
Sprint 1 40 66 2 139 1 

Sprint 2 40 66 2 142 1 

Produto 2 
Sprint 1 131 118 5 104 8 

Sprint 2 131 118 5 104 8 

Produto 3 
Sprint 1 43 15 3 18 4 

Sprint 2 59 18 4 27 4 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

De acordo com a Tabela 6 a coluna que representa os pacotes contém o número de 

pacotes existentes em cada projeto é com base no total de pacotes que é feita a medição do 

acoplamento aferente e o eferente de cada projeto. A quantidade de acoplamento aferente 

representa que dos 40 pacotes apenas 2 dos pacotes possuem acoplamento aferente no projeto 

Produto 1. Já no Produto 2 dos 131 pacotes somente 5 representam acoplamento aferente do 

projeto, e no Produto 3 não é diferente dos 43 e 59 pacotes das Sprints 3 e 4 representa o 

aferente do projeto como um todo. 

As profundidades da herança presentes nos produtos são apresentadas na Tabela 7. A 

profundidade da herança refere-se à reutilização de objetos, variáveis, classes com a intensão 

de reaproveitamento de código. 

Tabela 7 – Profundidade da Herança – Testes Exploratórios 

Testes Exploratórios 

Produto Sprint Classes Maior Profundidade Quantidade 

Produto 1 
Sprint 1 222 5 18 

Sprint 2 224 5 18 

Produto 2 
Sprint 1 322 5 7 

Sprint 2 322 5 7 

Produto 3 
Sprint 1 93 2 1 

Sprint 2 119 2 1 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

A profundidade da herança descrita na coluna de classes representa a quantidade de 

classes presentes em cada produto. Já a maior profundidade é o maior número níveis de 

herança dentre todas as classes, o maior nível encontrado foi nos produtos Produto 1 e 

Produto 2 com profundidade 5. Já a coluna quantidade apresenta quantas vezes as classes são 
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referenciadas em outras classes. E o produto que mais apresentou esse nível de reuso foi o 

Produto 1 com 18 classes que são referenciadas no projeto inteiro. 

5.2.2 Aplicação da Técnica de Testes de Aceitação 

O framework da visão geral seguiu para os testes de aceitação o mesmo processo no 

qual foi utilizado para a técnica de teste exploratório, realizando a reunião de planejamento 

com todos os membros do time, planejando os principais testes funcionas e logo após a 

reunião que durou 8 horas e meia, foi iniciado a nova execução da Sprint. A execução da 

Sprint ocorreu no período (25/09/2017) a (06/10/2017) na SP1 e (09/10/2017) a (20/10/2017) 

na SP2. 

Ao passar a executar o framework da Sprint, foram analisadas todas as 5 estórias do 

Produto 1, as 12 estórias do Produto 2 e 7 estórias do Produto 3. Para todos os produtos foram 

executados todos os testes estruturais e os testes funcionais utilizando a técnica de testes de 

aceitação, descrevendo os principais pontos de teste. As ferramentas utilizadas para o controle 

foram as mesmas citadas no detalhamento do capítulo 5.3.1 deste documento. 

As estimativas de cada time são realizadas de acordo com a demanda de cada uma 

dos aplicativos, para os produtos do time de manutenção Java, foram destinados metade de 

cada Sprint para realizar os testes dos produtos Produto 1 e Produto 2. Já no Produto 3 foi 

estimado o tempo total da capacidade dos analistas de QA para executar os testes manuais e o 

desenvolvimento dos testes automatizados. Para esses produtos da pesquisa foram utilizados 

os mesmos indicadores em todas as técnicas como o número de defeitos, as horas estimadas 

versus as horas gastas, o total de estórias desenvolvidas em cada Sprint, o total de cenários de 

testes automatizados. Na Tabela 8 são apresentados o total de horas estimadas e gastas, os 

defeitos registrados nos testes manuais utilizando a técnica de testes de aceitação. 

Tabela 8 – Horas Estimadas versus Horas Gastas - Testes de Aceitação 

Testes de Aceitação 

Produto Sprint Defeitos 
Horas 

Estimadas 

Horas 

Gastas 

Qtde CT 

Produto 1 
Sprint 1 4 18,5 18,5 65 

Sprint 2 2 16,5 16,5 45 

Produto 2 
Sprint 1 2 18,5 25 75 

Sprint 2 4 20 20 70 

Produto 3 
Sprint 1 22 70 77 70 

Sprint 2 19 63 57 80 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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O Produto 3 é o que mais apresenta defeitos abertos durante as Sprints 1 e 2, isso 

significa que houve desempenho em relação a primeira técnica aplicada no framework. Em 

comparação com os outros dois aplicativos também houve um aumento na abertura dos 

defeitos. 

Na última etapa da definição da Sprint é definido a qualidade esperada para a entrega 

da versão, nos três produtos a qualidade é de no mínimo 90%, e todos os produtos chegaram 

em uma média 93%, apresentando uma ótima qualidade nos produtos. O cálculo da qualidade 

é número de defeitos encontrados pelo cliente, número de defeitos encontrados na 

homologação e mais os defeitos encontrados no ambiente de desenvolvimento. 

No framework de testes estruturais foram executados todos os testes durante o 

andamento das Sprints e as conclusões de cada um são descritas por produto analisado. O 

primeiro indicador avaliado foi a complexidade ciclomática são apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 – Complexidade Ciclomática - Testes de Aceitação 

Testes de Aceitação 

Produto Sprint Complexidade 

Produto 1 
Sprint 1 1215 

Sprint 2 1250 

Produto 2 
Sprint 1 3100 

Sprint 2 3100 

Produto 3 
Sprint 1 202 

Sprint 2 237 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Para os produtos Produto 1 e Produto 2 a complexidade aumentou pouco de uma 

Sprint para outra, em relação ao Produto 3 que teve alta complexidade entre as Sprints. Outro 

indicador é quantidade LOC dos aplicativos e na Tabela 10 é apresentado os resultados 

coletados na Sprint 1 e Sprint 2. 

Tabela 10 – Linhas de Código - Testes de Aceitação 

Testes de Aceitação 

Produto Sprint LOC Merges Commits 

Produto 1 
Sprint 1 9000 4 6 

Sprint 2 9100 2 3 

Produto 2 
Sprint 1 17315 2 4 

Sprint 2 17402 2 4 

Produto 3 
Sprint 1 3100 2 6 

Sprint 2 3400 7 16 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Ao analisar os dados da Tabela 10 o produto que teve um aumento representativo foi 

o Produto 3, motivo pelo qual ainda estão se criando todos os códigos que futuramente serão 

reutilizados em determinados eventos que são comuns em várias telas do aplicativo. Os 

produtos Produto 1 e Produto 2 tiveram aumento, mas apenas para correção de eventuais 

problemas ou estórias com situações pontuais.   

O produto que teve mais aceites de merges e commits foi o Produto 3, levando em 

consideração que foi o que teve o maior aumento de linhas de código de uma Sprint para a 

outra. Mas como algumas alterações eram maiores foram realizados poucos aceites, sendo que 

nos outros produtos se manteve a média das Sprints passadas.  

Na Tabela 11 são apresentados os resultados dos testes unitários de suas Sprints 

utilizando a técnica de testes de aceitação, de acordo com os dados todos os produtos tiveram 

um crescente aumento nos testes unitários. 

Tabela 11 – Testes Unitários - Testes de Aceitação 

Testes de Aceitação 

Produto Sprint Testes 

Produto 1 Sprint 1 51,00% 

Sprint 2 52,00% 

Produto 2 Sprint 1 62,00% 

Sprint 2 62,50% 

Produto 3 Sprint 1 73,00% 

Sprint 2 73,00% 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Nas Sprints da aplicação da técnica de testes de aceitação houve um aumento nos 

percentuais dos testes unitários automatizados, pois as equipes voltaram a criar esses testes, 

para cada tipo de alteração. Em relação aos resultados o único produto que não teve aumento 

de uma Sprint para a outra foi o Produto 3, pois as demandas desenvolvidas na Sprint 2 eram 

grandes e não houve tempo hábil para fazer a automação dos testes. Na Tabela 12 são 

demonstrados os resultados dos defeitos e vulnerabilidades presentes nos aplicativos durantes 

as Sprints analisadas. 
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Tabela 12 – Testes Unitários - Testes de Aceitação 

Testes de Aceitação 

Produto Sprint Defeitos no código Vulnerabilidades 

Produto 1 Sprint 1 50 7 

Sprint 2 52 8 

Produto 2 Sprint 1 243 15 

Sprint 2 250 15 

Produto 3 Sprint 1 1 0 

Sprint 2 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

O produto que apresentou maior número de defeitos durante as Sprints 1 e 2 foi o 

Produto 2, sendo necessário passar por alterações até que esses problemas estejam resolvidos 

e seja possível gerada uma nova versão para ser possível executar os testes manuais. Na 

Tabela 13 são apresentados os Acoplamentos de classes representados nas Sprints. 

Tabela 13 – Acoplamento de Classes - Testes de Aceitação 

Testes de Aceitação 

  Aferente Eferente 

Produto Sprint Pacotes Maior Acoplamento Qtde Maior Acoplamento Qtde 

Produto 1 
Sprint 1 40 66 2 139 1 

Sprint 2 40 66 2 142 1 

Produto 2 
Sprint 1 131 118 5 104 8 

Sprint 2 131 118 5 104 8 

Produto 3 
Sprint 1 59 18 4 27 4 

Sprint 2 60 18 5 39 4 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

O indicador analisado durante a aplicação da técnica de testes de aceitação foi a 

profundidade da herança presente em cada um dos produtos avaliados na pesquisa e na Tabela 

14 são demonstrados os dados coletados durante esse período. 

Tabela 14 – Profundidade da Herança - Testes de Aceitação 

Testes de Aceitação 

Produto Sprint Classes Maior Profundidade Quantidade 

Produto 1 
Sprint 1 224 5 18 

Sprint 2 226 5 18 

Produto 2 
Sprint 1 322 5 7 

Sprint 2 322 5 7 

Produto 3 
Sprint 1 119 2 1 

Sprint 2 128 2 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Com a aplicação do framework dos testes funcionais selecionado a técnica de teste de 

aceitação, foram criados todos os casos/cenários de testes para as estórias serem aceitas pelos 

usuários do negócio. No apêndice G e H são apresentados alguns exemplos de como foram 

criados os testes de aceitação para os produtos Produto 1, Produto 2 e Produto 3. Após a 

validação do Product Owner os casos/cenários de testes passam a serem automatizados, caso 

seja encontrado algum defeito durante os testes de aceitação do Product Owner é aberto um 

defeito e encaminhado novamente para o time para que seja feita a correção e entrar 

novamente para a fila de testes e validações dos testes de aceitação. 

Quando as funcionalidades estiverem totalmente testadas e de acordo com as 

solicitações, é gerada a documentação de uso e inserida juntamente com a versão. Para os 

clientes entenderem como que funciona cada configuração é necessário que exista um 

detalhamento para que não surja dúvidas na hora de utilizar o aplicativo. 

Durante a execução dos testes foi possível verificar que os produtos que estão na 

manutenção Java, apresentaram menos defeitos do que o Produto 3 que está sendo 

desenvolvido durante a aplicação da pesquisa. As justificativas para esses resultados estão 

presentes nos Tabela 9, os produtos da manutenção sofrem menos alterações e o que acaba 

tenho menos requisitos a serem validados com os clientes, muitas vezes são problemas que 

acontecem e que impedem os clientes de realizar uma determinada operação o sistema.  

De maneira geral as aplicações dos testes de aceitação foram de muita importância, o 

que auxiliou muito o Produto 3 na validação com os clientes pilotos que estavam recebendo 

entregas parciais para uso. E depois da aplicação de todos os sub-frameworks com a técnica 

de testes de aceitação na sequencia são executados os mesmos sub-frameworks, mas com a 

técnica de testes de regressão. 

5.2.3 Aplicação da Técnica de Testes Regressivos 

A técnica de testes regressivos aconteceu durante o período de (23/10/2017) a 

(03/11/2017) na SP1 e no período de (06/11/2017) a (17/11/2017) na SP2, isso somente para 

os produtos avaliados nas técnicas de testes anteriores. Os frameworks aplicados para a 

técnica de testes regressivos foram os mesmos aplicados nas técnicas de testes exploratórios e 

de aceitação. 

Os resultados apresentados referem-se aos três produtos que estão nos times de 

desenvolvimento Java, e durante esse período foram executados todos os frameworks da 

pesquisa, realizando a reunião de planejamento que aconteceu nas segundas-feiras do dia 23 
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de outubro e 6 de novembro e com duração de uma manhã para os produtos Produto 1 e 

Produto 2 e para o Produto 3 foi durante o dia todo nas duas datas. 

Depois na execução da Sprint, os analistas de QA já descreveram os pontos de testes 

de acordo com cada estória e baseados na técnica de “Testes Regressivos”, que foi 

selecionada para os testes funcionais e logo após a definição de todos os testes estruturais que 

foram executados no código-fonte dos aplicativos. Sendo que as ferramentas utilizadas nessa 

técnica são as mesmas utilizadas em todas as aplicações dos frameworks, gerando as 

atividades de testes no quadro Kanban e na ferramenta Jazz são realizadas as aberturas das 

estórias, defeitos e as atividades de testes para o registro dos casos/cenários de testes, as horas 

estimadas e o registro das horas gastas. A atividade de teste que é aberta a partir da estória, e 

nela fica todo o armazenamento dos casos/cenários de testes, os pontos de testes levantados na 

reunião de planejamento. 

Os casos/cenários de testes criados para os testes de regressão são iguais aos testes 

exploratórios, pois são reutilizados nas execuções dos testes onde é feita algum tipo de 

correção como uma melhoria no aplicativo ou a correção de algum problema que impacta na 

utilização do aplicativo. No apêndice I é apresentado um exemplo do como pode ser 

elaborado os casos/cenários de testes para os testes regressivos e como base foi utilizado os 

casos/cenários de testes do projeto Produto 3, que já está utilizando testes regressivos nas 

funcionalidades que já estão prontas. Para os produtos analisados foram realizadas a 

estimativas de testes durante a reunião de planejamento e são apresentadas na Tabela 15. 

Além das estimativas foram coletados os resultados dos defeitos abertos durante os testes das 

estórias e a quantidade de horas gastas para a execução dos testes manuais e a criação dos 

testes automatizados. 

Tabela 15 – Horas estimadas; horas gastas e defeitos - Testes de Regressão 

Testes de Regressão 

Produto Sprint Defeitos 
Horas 

Estimadas 

Horas 

Gastas 

Qtde CT 

Produto 1 
Sprint 1 3 24,5 24,5 20 

Sprint 2 4 24,5 24,5 22 

Produto 2 
Sprint 1 3 24,5 28,3 75 

Sprint 2 5 22 20 98 

Produto 3 
Sprint 1 16 63 58,5 122 

Sprint 2 8 70 69 78 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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O Produto 1 tem mais horas gastas do que horas estimadas, fica evidente que os 

analistas de QA não pensaram em todos os pontos na hora de planejar cada atividade para a 

estória. Como sugestão deve-se analisar melhor na reunião de planejamento quais são os 

principais tipos de testes e os impactos destes em outras funcionais dos aplicativos. 

As estimativas de horas do Produto 2 estão de acordo com os resultados das horas 

trabalhas para testar as funcionalidades alteradas nas Sprint. No Produto 3 as horas estimadas 

e realizadas estão bem assertivas não passando muito do que foi planejado. Foram executados 

49 testes regressivos no aplicativo Produto 3. 

A Tabela 16 apresenta os resultados coletados da complexidade ciclomática de 

acordo com a técnica de testes regressivos. Analisando os dados, o produto que mais 

apresentou aumento na complexidade foi o Produto 3. 

Tabela 16 – Complexidade Ciclomática - Testes de Regressão 

Testes de Regressão 

Produto Sprint Complexidade 

Produto 1 
Sprint 1 1266 

Sprint 2 1270 

Produto 2 
Sprint 1 3200 

Sprint 2 3200 

Produto 3 
Sprint 1 267 

Sprint 2 286 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Já os produtos Produto 1 e Produto 2 se mantiverem a mesma complexidade, onde as 

alterações não afetaram a complexidade dos aplicativos. Isso indica que não haverá futuros 

problemas inesperados ao reutilizar objetos em outras partes do código referente essas 

alterações. Outra coleta é sobre as linhas de código que são apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 17 – Linhas de Código - Testes de Regressão 

Testes de Regressão 

Produto Sprint LOC Merges Commits 

Produto 1 
Sprint 1 9100 1 4 

Sprint 2 9200 1 5 

Produto 2 
Sprint 1 17605 1 4 

Sprint 2 17642 2 5 

Produto 3 
Sprint 1 3900 10 21 

Sprint 2 4200 2 9 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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As linhas de código contadas são baseadas nas ultimas alterações que são feitas no 

código de acordo com cada necessidade do usuário. Como as alterações do Produto 3 são 

maiores o aumento nas linhas de código foi maior comparado aos outros produtos. O Produto 

1 também apresentou um aumento nas suas linhas de código.  

De acordo com os resultados da Tabela 17, dentre os produtos o que teve mais 

aceites de merges e commits foi o Produto 3, de maneira que aumentou a complexidade e as 

linhas de código, e isso demonstra a produtividade e o crescimento do novo produto. Os testes 

unitários também foram avaliados durante as Sprints da aplicação da técnica de testes de 

regressão, e são demonstrados na Tabela 18. 

Tabela 18 – Testes unitários - Testes de Regressão 

Testes de Regressão 

Produto Sprint Testes 

Produto 1 
Sprint 1 52,00% 

Sprint 2 55,00% 

Produto 2 
Sprint 1 63,00% 

Sprint 2 64,00% 

Produto 3 
Sprint 1 74,00% 

Sprint 2 75,00% 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Em comparação com os outros produtos o Produto 1 foi o que mais desenvolveu 

testes unitários, o que auxilia nas validações diminuindo as chances de sair com problemas de 

codificação. O resultado pode ser visto na Tabela 19 no qual são demonstrados 1os problemas 

de código-fonte inseridos durante o desenvolvimento das Sprints. 

Tabela 19 – Defeitos e Vulnerabilidades - Testes de Regressão 

Testes de Regressão 

Produto Sprint Defeitos no código Vulnerabilidades 

Produto 1 
Sprint 1 52 8 

Sprint 2 52 9 

Produto 2 
Sprint 1 251 15 

Sprint 2 262 16 

Produto 3 
Sprint 1 1 0 

Sprint 2 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Analisando a Tabela 19 os produtos Produto 1 e Produto 2 foram os que 

apresentaram mais defeitos e vulnerabilidades, isso é em decorrência aos padrões de 

desenvolvimento que foram seguidos durante a arquitetura inicial dos aplicativos.  Deve ser 
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pensado ao desenvolver um novo produto como o Produto 3 que não apresenta 

vulnerabilidades em nenhuma versão das quais foram avaliadas pelos indicadores. 

Na Tabela 20 é possível visualizar todos os dados coletados em relação ao 

acoplamento de classes para cada um dos produtos demonstrados e evolução de acordo com o 

tempo de aplicação dos frameworks. 

Tabela 20 – Acoplamento de Classes - Testes de Regressão 

Testes de Regressão 

  Aferente Eferente 

Produto Sprint Pacotes Maior Acoplamento Qtde Maior Acoplamento Qtde 

Produto 1 
Sprint 1 40 66 2 139 1 

Sprint 2 40 66 2 142 1 

Produto 2 
Sprint 1 131 118 5 104 8 

Sprint 2 131 118 5 104 8 

Produto 3 
Sprint 1 69 18 5 42 4 

Sprint 2 74 22 5 42 4 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Referente a profundidade da herança a Tabela 21 demonstra os dados de acordo com 

a profundidade da herança das classes em cada um dos pacotes do projeto que estão em 

desenvolvimento. 

Tabela 21 – Profundidade da Herança - Testes de Regressão 

Testes de Regressão 

Produto Sprint Classes Maior Profundidade Quantidade 

Produto 1 
Sprint 1 224 5 18 

Sprint 2 226 5 18 

Produto 2 
Sprint 1 322 5 7 

Sprint 2 322 5 7 

Produto 3 
Sprint 1 145 2 1 

Sprint 2 163 3 30 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Depois da aplicação dos frameworks na técnica de testes regressivos é aplicada a 

técnica de testes ágeis e a seguir são apresentados os dados da aplicação nos testes de 

usabilidade. Foi seguido o processo de testes em duas Sprint com os mesmos produtos e 

times, e é seguido o processo utilizando a técnica de usabilidade para dar o andamento das 

atividades de testes.  
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5.2.4 Aplicação da Técnica de Testes de Usabilidade 

A aplicação da técnica de testes de usabilidade aconteceu durante o período de 

(20/11/2017) a (01/12/2017) na SP1 e de (04/15/2017) a (15/12/2017) na SP2, foram 

executados todos os frameworks, e na visão geral foi selecionado executar a técnica de teste 

usabilidade e todos os testes estruturais. 

No planejamento da Sprint foram convocados todos os integrantes do time para a 

seleção do escopo presente na Sprint 1 e Sprint 2.  No framework da Sprint o primeiro item 

levantado são as necessidades de negócio que precisam ser desenvolvidas, testadas e aceitas 

pelo Product Owner. Logo após, os analistas de QA levantaram alguns pontos em quais 

browsers deveram ser validadas as alterações. Que tipo de dispositivo precisa funcionar, 

Tablet ou qualquer tipo de smartphone, e alguns questionamentos para ter uma visão de quais 

casos/cenários de testes de usabilidade precisaram ser elencados para serem validados nas 

execuções manuais. 

Após descrever os testes que precisariam serem executados os analistas de QA 

enquanto aguardavam a versão para testes, já organizaram todos os periféricos que 

precisariam para executar os testes de interface. Outro item usado pelos QAs foram as 

ferramentas para registrar as atividades de testes, o quadro Kanban, as planilhas do Excel para 

criar os casos/cenários de testes e depois os resultados de cada um dos testes, se passou ou 

falhou e todos os periféricos necessários para executar os testes. 

As estimativas feitas para os testes foram com base nos pontos de testes levantados 

na reunião de planejamento e a quantidade de periféricos diferentes que precisam ser 

validados. Os registros das horas foram feitos na própria atividade de testes aberta na 

ferramenta Jazz e no final de cada Sprint é feita a medição de quantas horas foram gastas 

comparadas com as estimadas, no início da Sprint. 

Na Tabela 22 são apresentados os resultados de horas estimadas, horas gastas e os 

defeitos abertos durante as duas Sprints da aplicação da técnica de testes de usabilidade. Os 

defeitos que foram abertos são de acordo com as alterações feitas e que não estão conforme os 

requisitos ou que apresentam algum tipo de erro de usabilidade nos aplicativos que estão 

sendo desenvolvidos. 
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Tabela 22 – Horas estimadas, horas gastas e defeitos - Testes de Usabilidade 

Testes de Usabilidade 

Produto Sprint Defeitos 
Horas 

Estimadas 
Horas Gastas 

Qtde CT 

Produto 1 
Sprint 1 3 19 19 35 

Sprint 2 2 15 15 15 

Produto 2 
Sprint 1 4 19 16 70 

Sprint 2 6 16 23 74 

Produto 3 
Sprint 1 10 63 59 87 

Sprint 2 16 70 69,5 117 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

As horas gastas que chegaram mais próximo das horas estimas estão na Sprint 2 do 

Produto 3, onde não houve atraso nas entregas o as estimavas foram mais assertivas. Durante 

o desenvolvimento foram executados os seguintes testes estruturais no código-fonte: 

Complexidade Ciclomática, LOC, Testes unitários, Defeitos e Vulnerabilidades. 

Juntamente com os defeitos abertos foram descritos a quantidade de casos/cenários 

de testes escritos para cada um dos produtos avaliados, sendo que para cada estória 

selecionada foram criados os casos/cenários de testes e somados como um total de todos os 

casos/cenários de testes executados. 

Na Tabela 23 são apresentados os resultados da aplicação do indicador de 

complexidade ciclomática durante as Sprints no qual os testes de usabilidade estavam sendo 

usados para apresentar melhor desempenho durante os testes executados nos 3 produtos 

avaliados. 

Tabela 23 – Complexidade Ciclomática - Testes de Usabilidade 

Testes de Usabilidade 

Produto Sprint Complexidade 

Produto 1 
Sprint 1 1280 

Sprint 2 1298 

Produto 2 
Sprint 1 3300 

Sprint 2 3300 

Produto 3 
Sprint 1 326 

Sprint 2 475 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Os produtos que se mantiveram a mesma complexidade foram o Produto 1 e o 

Produto 2, havendo poucas alterações no código a complexidade não muda. Outro indicador 

analisado foi a quantidade de linhas de código produzida durante as Sprints, e os resultados 

das Sprints estão representados na Tabela 24. 
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Tabela 24 – Linhas de Código - Testes de Usabilidade 

Testes de Usabilidade 

Produto Sprint LOC Merges Commits 

Produto 1 
Sprint 1 9200 1 4 

Sprint 2 9300 1 3 

Produto 2 
Sprint 1 17706 3 4 

Sprint 2 17918 3 6 

Produto 3 
Sprint 1 4500 4 11 

Sprint 2 6500 21 51 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Analisando os dados o produto que teve mais alterações de código foi o Produto 3, 

nele é possível ter uma justificava para um aumento tão considerável no aumento de código, 

pelo tamanho e complexidade das estórias que estão sendo selecionadas e desenvolvidas no 

decorrer das Sprints. Além do Produto 3 ter aumentado significantemente de quantidade de 

linhas o Produto 1 também apresentou um crescente aumento nos códigos-fontes. 

Para toda e qualquer alteração precisa ser feito o controle do código, para não surgir 

código duplicados, ou muitas vezes acontece de não conter as alterações quando se utiliza de 

orientação a objetos. Pois muitos usuários fazem acesso no mesmo momento ao objeto e 

quando faz a interação a alteração acaba se perdendo por esses motivos e na Tabela 24 são 

apresentados os totais de merges e commits no decorrer das Sprints. 

Em comparação com todas as técnicas a que teve aumento nos merges e commits, foi 

utilizando a técnica de testes de usabilidade para o Produto 3, nos demais produtos se manteve 

em uma média constante durante a troca de técnica e de Sprints. Verificando análise dos 

resultados é possível perceber que a produtividade do Produto 3 é crescente e que seu 

aumento traga boas funcionalidades e na qualidade desejada. Na Tabela 25 são apresentados o 

percentual do que já existe automatizado dos testes unitários para os aplicativos. 

Tabela 25 – Testes unitários - Testes de Usabilidade 

Testes de Usabilidade 

Produto Sprint Testes 

Produto 1 Sprint 1 55,00% 

Sprint 2 55,00% 

Produto 2 Sprint 1 65,00% 

Sprint 2 65,00% 

Produto 3 Sprint 1 75,00% 

Sprint 2 76,00% 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Nas alterações feitas nos produtos Produto 1 e Produto 2 não houve a necessidade de 

fazer manutenção ou criar casos/cenários para os testes unitários, assim de uma Sprint para 

outra se manteve o percentual de testes unitários. Já o Produto 3 teve pouco aumento entre as 

Sprints, mas já está próximo aos 80% dos testes unitários automatizados, pois auxilia os 

desenvolvedores em testes que precisariam serem executados manualmente. Também foram 

realizadas as medições da quantidade de defeitos e vulnerabilidades que os códigos dos 

produtos apresentam, na Tabela 26 são apresentados os dados. 

Tabela 26 – Defeitos e Vulnerabilidades - Testes de Usabilidade 

Testes de Usabilidade 

Produto Sprint Defeitos no código Vulnerabilidades 

Produto 1 
Sprint 1 52 10 

Sprint 2 52 10 

Produto 2 
Sprint 1 264 16 

Sprint 2 270 16 

Produto 3 
Sprint 1 1 0 

Sprint 2 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Analisando os dados da técnica de testes de usabilidade o Produto 1 manteve o 

número de defeitos durante as Sprints, já o Produto 2 apresentou 8 defeitos durante a SP1 e 

SP2 utilizando a técnica de testes de usabilidade. O produto que menos apresentou defeitos e 

vulnerabilidades foi o Produto 3, isso demostra que o código está sendo desenvolvido com 

muita qualidade, prevendo futuros problemas que podem a vir ocorrer. Outro indicador é o 

acoplamento das classes que foi analisado durante as Sprints para todos os produtos avaliados 

e na Tabela 27 são apresentados os dados coletados. 

Tabela 27 – Acoplamento de Classes - Testes de Usabilidade 

Testes de Usabilidade 

  Aferente Eferente 

Produto Sprint Pacotes Maior Acoplamento Qtde Maior Acoplamento Qtde 

Produto 1 
Sprint 1 40 66 2 142 1 

Sprint 2 40 66 2 142 1 

Produto 2 
Sprint 1 131 118 5 104 8 

Sprint 2 131 118 5 104 8 

Produto 3 
Sprint 1 85 22 6 42 5 

Sprint 2 113 27 8 68 4 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

O produto que teve maior número de acoplamento por pacotes durante as Sprint foi o 

Produto 3 com variação de 6 a 8 a quantidade de acoplamento entre os pacotes. E já no 
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acoplamento eferente o que apresentou maior quantidade foi o Produto 2 com uma quantidade 

de 8 pacotes que possuem mais acoplamento eferente durantes as Sprints. Pensando em 

analisar a profundidade da herança do projeto foi coletado os dados de cada projeto em cada 

Sprint conforme apresentado na Tabela 28. 

Tabela 28 – Profundidade da Herança - Testes de Usabilidade 

Testes de Usabilidade 

Produto Sprint Classes Maior Profundidade Quantidade 

Produto 1 
Sprint 1 226 5 18 

Sprint 2 226 5 18 

Produto 2 
Sprint 1 322 5 7 

Sprint 2 322 5 7 

Produto 3 
Sprint 1 179 3 34 

Sprint 2 250 3 47 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Dentro os produtos o que apresentou o maior número de profundidade foi 5 dentre 

cada uma das classes utilizadas, e sendo que o projeto que mais tem reutilização de classes foi 

o Produto 3 num total de 34 a 47 reutilizações em cada Sprint.  

É necessário analisar cada uma das técnicas separadas e comparar a sua eficiência 

durante o processo de testes. Para entender melhor todos os resultados foram feitos análises de 

todas as Sprints em cada técnica e descrito as quais apresentaram maior eficiência.  
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6 ANÁLISES DE DESEMPENHO DAS TÉCNICAS DE TESTES NOS SOFTWARES 

APLICADOS 

Foi aplicado o framework e sub-frameworks ágeis nos produtos da manutenção Java 

seguindo as boas práticas das técnicas de testes foi executado os processos, e os indicadores 

que foram acompanhadas durante as aplicações são os testes estruturais que ao longo das 

sprints houve um aumento em suas linhas de código, complexidade ciclomática, nos testes 

unitários, os defeitos e vulnerabilidade no código-fonte em cada Sprint que ocorria a 

implantação dos processos. 

Observando o aumento das linhas de código juntamente com esse indicador houve 

um aumento na complexidade dos produtos a cada técnica de testes ágeis aplicada, em virtude 

gerando mais aceites de merges e commits durante as Sprints.  

Na Figura 10 são apresentados os dados coletados do Produto 2 de acordo com a 

complexidade, LOC e testes unitários executados durante todas as sprints das 4 técnicas de 

testes aplicadas. Para nível de análise foi selecionado dois produtos para evidenciar os 

resultados da pesquisa um produto que estava em manutenção e outro produto que estava 

sendo construído e já passou a seguir a aplicação dos frameworks. 

Figura 10 – Comparativo da Complexidade e LOC do Produto 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Como apresentada na Figura 10 a medida em que o software está sendo alterado, 

todas os demais indicadores são influenciados pelos resultados. Nesse sentido, o Produto 2 

teve um aumento da complexidade e também no número de defeitos no código-fonte das 
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técnicas de testes exploratórios até a aplicação dos testes de usabilidade, na primeira a 

justificativa é pelo fato de ter o primeiro contato com as coletas e depois justamente com o 

crescimento do código a quantidade de defeitos decorrentes ao desenvolvimento. 

Para os produtos 2 e 3 também aconteçam as mesmas evoluções dos indicadores 

durante as execuções dos testes estruturais, na Figura 11 são apresentados os resultados do 

Produto 3 que iniciou o desenvolvimento juntamente com a aplicação da pesquisa. No 

Produto 3 os testes unitários não aumentaram muito pelo motivo que estão sendo 

desenvolvidas funcionalidades principais para os clientes sendo processos simples de 

compras. 

Figura 11 – Comparativo da Complexidade e LOC do Produto 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Como a pesquisa coletou dados dos indicadores dos testes estruturais, e teve um 

grande aumento nas integrações durante o andamento das Sprints com a utilização das 

técnicas de testes ágeis. Nos testes unitários criados e executados com base nas alterações 

foram aumentando de Sprint em Sprint chegando à 15% em todos os produtos deste o início 

da aplicação do framework até a conclusão, isso auxilia na diminuição de erros funcionais 

presentes nas Sprints em construção. 

Outro item analisado nos indicadores dos testes estruturais foram os níveis de 

acoplamento, profundidade da herança, defeitos e as vulnerabilidades presentes nos códigos 

produzidos. Durante o acompanhamento sempre houve um crescente nas classes e a 

reutilização desses atributos fazendo com que os produtos aumentassem os níveis de 

vulnerabilidades e defeitos presente nos códigos como apresentados na Figura 12. 

159 201 202 237 267 286 326 475 

2600 
3100 3100 

3400 
3900 

4200 
4500 

6500 

72% 72% 73% 73% 74% 75% 75% 76% 
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 1 Sprint 2

Teste Exploratório Teste de Aceitação Teste de Regressão Teste de Usabilidade

Comparativo entre Complexidade e Linhas de Código do Produto 3 

Complexidade Linhas de Código Testes Unitários



114 

 

 

 

 

Figura 12 – Comparativo dos demais indicadores do Produto 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Todos os indicadores de código ajudaram a identificar o crescimento dos produtos ao 

longo da aplicação da pesquisa, sendo acompanhado pelo Scrum Master que examina todas as 

iterações, mas mesmo assim erros de códigos e inconformidades passam despercebidas. 

Muitos problemas identificados foram ajustados pelos desenvolvedores para que fossem 

aceitos pelo Scrum Master, e como esses problemas eram relatados em comunicação verbal 

não eram criadas evidências para a correção dos problemas pelos desenvolvedores, não sendo 

criadas atividades especificas para a correções desses defeitos. 

Durante a aplicação um desenvolver descreveu esse relato: “Quando desenvolvo um 

código com defeitos, logo após vem a solicitação de alteração pois foram executados os testes 

estruturais e indicado os problemas no código, isso porque os indicadores que coletam essas 

informações apresentam os problemas e o Scrum Master encaminha novamente para a 

alteração do código até que fique sem erros de compilação”.  

É possível perceber que com a aplicação das técnicas de testes os dados de aferente e 

eferente se mantiveram os mesmos durante a aplicação, então nesse sentido não houve 

impacto no código referente a utilização de classes dentro de outras classes. A nível de 

comparação na Figura 13 são apresentados os resultados do Produto 3, que também foram 

aplicados dos testes estruturais. Para o Produto 1 que também foram analisados durante a 

pesquisa seus resultados estão presentes no Apêndice N. 
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Figura 13 – Comparativo dos demais indicadores do Produto 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Analisando todos os dados coletados é necessário apresentar os gráficos com o 

número de defeitos abertos por produto e por Sprint. O produto que mais tiver defeitos abertos 

durante esse período acaba tendo mais desempenho que outro que não foram encontrados 

tantos defeitos. Essa medida ajuda a buscar maneiras de mudar processos de desenvolvimento 

para reduzir o número de defeitos na fase de testes funcionais, fazendo com que sejam 

identificados ainda em testes unitários. 
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Com a evolução da aplicação das técnicas de testes é visto que os números de 

defeitos vão aumentando pelas várias estratégias presentes dentro de cada técnica como os 

casos/ cenários de testes, execução de testes diferentes, as estimativas estimadas versus 

realizada somente em uma sprint que a estimativa foi exatamente igual. 
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Figura 14 – Comparativo de Defeitos por técnica do Produto 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Com esses resultados foi dado a sequência da aplicação da pesquisa utilizando os 

testes funcionais, e dentro delas foi analisado qual apresentava maior número de defeitos 

encontrados a partir das execuções dos testes elaborados baseados em cada uma das técnicas. 

Em relação ao desempenho das técnicas de teste ágeis é apresenta na Figura 15 a quantidade 

de defeitos identificados durante 30 dias. Outra vantagem é que existe versão beta desse 

produto 3 já está sendo utilizadas pelos próprios usuários finais, auxiliando nos ajustes que 

podem ser feitos para atender 100% as necessidades dos clientes. 

As técnicas de testes ágeis que apresentaram mais problemas durante as execuções 

foi a dos testes de aceitação, de usabilidade e de regressão.  Em comparação com a quantidade 

de defeitos identificados no código-fonte demonstra que as técnicas de testes proporcionaram 

um grande desempenho na identificação dos problemas, pois como pode ser observado na 

Figura 11 e 13, o aumento de complexidade, acoplamento e profundidade da herança 

aumentaram consideravelmente.  
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Figura 15 – Comparativo de Defeitos por técnica do Produto 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Nessa análise é possível afirmar que os problemas foram identificados por testes 

funcionais, proporcionando um produto com mais qualidade e bons redução de defeitos que 

podem sair em versões do software. Os produtos que não tiveram muita influência sobre os 
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nuvens. 
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foram executados e quantos deles falharam por motivos de erro no software, ao realizar uma 

determinada operação. 
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foram encontrados poucos defeitos, e ao contrário, se existe uma quantidade grande de 

defeitos quer dizer que a assertividade dos casos/cenários de testes foi bem alta e gerou um 

resultado positivo no sentido de identificar os problemas durante a fase de desenvolvimento. 

Outro indicador que foi analisado durante as sprints foi as horas estimadas versus o 

que realmente foi gasto para executar os testes, num primeiro momento o produto que 

apresentou uma grande diferença entre essas horas foi o produto 3 utilizando a técnicas de 

testes exploratórios, como foi a primeira técnica utilizada e sem muito conhecimento do 

escopo dos testes foi gasto mais horas que as estimadas. Mas no decorrer das demais técnicas 

as estimativas versus o tempo gasto foi ficando cada vez menor chegando a ter mais 

proximidade com o que está sendo feito. 

Como evidência da aplicação do framework são apresentados relatos da utilização 

pelos times no qual foram aplicados, relato dos analistas de QA: “Com a aplicação das 

técnicas de testes ágeis, nosso time pode fazer um planejamento diferente, desde o início nas 

estimativas dos planejamentos até as conclusões finais de entrega do produto. Definindo o 

objetivo de cada teste, ficou mais claro para o time de garantia da qualidade o que, onde e 

como serão feitos os testes de cada alteração criando e aplicando os casos/cenários de testes, 

contribuindo para uma visão mais ampla”. 

Com a pesquisa todos os membros do time acompanharam o andamento, e o Scrum 

Master acompanhava e auxiliava para que todas as etapas dos frameworks fossem executadas 

da maneira proposta. O relato do Scrum Master: “A aplicação do framework em nosso 

formato de trabalho trouxe bastante benefício no sentido de organização, evidências, 

acompanhamento das atividades, conhecimento de testes por todos os membros do time como 

(Scrum Master, Product Owner, desenvolvedores, GCO e os analistas de QA), pois todas as 

vezes que havia uma nova técnicas o pessoal era treinado para executar o novo formato de 

testes, caso no final da sprint fosse necessário o apoio do desenvolvedores e Product Owner 

na execução dos testes que já estavam pré-descritos na ferramenta.  

Conclui-se que a utilização do framework e as técnicas de testes ágeis utilizando-se 

de processos elaborados com definições antecipadas e preocupações com os dois tipos de 

testes estruturais e funcionais, proporciona um ganho tanto na identificação de problemas de 

código, quanto falhas presentes nos softwares desenvolvidos. A melhor maneira de ter bons 

resultados é buscar utilizar a junção dos tipos de testes estruturais e funcionais que auxiliem 

no monitoramento e na identificação de problemas juntamente com o processo ágil de testes, 

que seguinte outro processo de testes não seria possível encontrar e de serem resolvidos de 

forma rápida e eficiente.   
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de técnicas de testes 

utilizadas no processo de desenvolvimento de software ágil em uma empresa desenvolvedora 

de software localizada no Sudoeste do Paraná. 

 A busca pela avaliação do processo de testes de software visa identificar quais tipos 

de testes eram feitos utilizando as metodologias de desenvolvimento ágil. A motivação para a 

realização da pesquisa foi identificar qual das técnicas de testes ágeis teve um melhor 

desempenho durante o andamento das Sprints utilizando-se de uma metodologia ágil 

denominada Scrum. 

Durante o acompanhamento dos testes foram identificados vários problemas de 

processo, para solucioná-los foram criados framework e sub-frameworks e aplicados no 

mesmo cenário e como visto mesmo assim que não possível coletar todos os indicadores pois 

não haviam como ser coletados, então buscou-se aplicar outras técnicas de testes para trazer 

um melhor desempenho nos testes que são realizados. Para descobrir quais das técnicas de 

testes ágeis apresentaram melhor desempenho quando executadas em Sprints, foram aplicadas 

várias técnicas, cada uma com duração de 30 dias divididas em duas Sprints de 15 dias cada. 

Para a construção dos dois portfólios primeiramente realizou-se um estudo na 

literatura, sendo um para identificar as técnicas de testes ágeis e o outro para encontrar quais 

seriam as métricas utilizadas para medir os testes. Dentre os dois portfólios foram definidas 4 

técnicas de testes (Testes exploratórios, Testes de aceitação, Testes de regressão e Testes de 

usabilidade). Para essas técnicas foram definidos 7 indicadores de testes estruturais 

(Complexidade Ciclomática, Linhas de código, Controle de Código, Testes unitários, Defeitos 

e Vulnerabilidades, Acoplamento de classes e Profundidade da herança), e 7 indicadores dos 

testes funcionais (Quantidade de Casos/Cenários de Testes, Quantidade de horas estimadas 

versus realizadas, Quantidade de defeitos encontrados, Assertividade dos Casos de testes, 

Testes automatizados, Quantidade de horas em correção e reteste, Quantidade horas para 

preparação de ambiente). 

Durante a criação foi elaborado um framework geral que apresenta uma visão geral 

de quais atividades são necessárias para executar os testes durante o desenvolvimento de 

qualquer software, e essas etapas são baseadas no processo de testes que precisam ser 

executados. O segundo sub-framework foi desenvolvido pensando no andamento da Sprint, 

analisando as necessidades do negócio, depois o planejamento da estrutura dos testes, quais 

são os pontos de testes, quais serão os tipos de testes executados para cada funcionalidade, 
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quais técnicas de testes funcionais e/ou estruturais, às definições de ferramentas, fazer as 

estimativas dos testes, definir quais indicadores serão avaliados, projetar a qualidade esperada 

e por fim aguardar a libração da versão para testes manuais. No terceiro sub-framework estão 

presentes os testes estruturais que representam os indicadores que serão executados durante o 

andamento de cada Sprint. O último sub-framework apresenta os tipos de testes ágeis que 

podem ser optados por executar todas as técnicas ou a que se adeque aos tipos de 

necessidades presentes no escopo da Sprint. 

Todos os sub-frameworks foram aplicados para cada uma das técnicas de testes e a 

que apresentou maior desempenho durante as execuções dos produtos analisados foi a técnica 

de testes de aceitação, que identificou o maior número de defeitos, menor número de 

problemas identificados no código-fonte, fazendo com que os resultados nos testes funcionais 

fossem melhores. O número maior de defeitos encontrados foi no Produto 3, pois executa 

frequentemente os testes de aceitação por ser um produto novo que vai entrar no mercado. 

O segundo maior indicie de defeitos encontrados deu-se em duas técnicas que 

apresentaram um desempenho muito semelhante entre Sprints sendo elas a técnica de testes 

aceitação e de usabilidade. Esses resultados se baseiam nos três produtos onde foram 

aplicadas as técnicas de teste ágeis, e isso prova que a utilização dessas técnicas prove 

produtos melhores. As outras duas técnicas foram a de testes de exploratórios e de regressão 

que apresentaram bons resultados durante a aplicação. 

Como os resultados dos testes estruturais foram aumentando no decorrer das Sprints 

executadas, buscou-se apresentar o desempenho das técnicas de testes ágeis, além de 

apresentar possíveis tomadas de decisões que deveriam ser feitas antes de liberar o código 

para a execução dos testes funcionais, dessa maneira se forem encontrados muitos problemas 

nos testes estruturais é pelo fato de que o código não está sendo desenvolvido da maneira 

correta. 

Como contribuição da pesquisa foram executados testes que não eram realizados pela 

organização, melhorando também o acompanhamento e identificação dos problemas durante o 

processo de construção dos aplicativos. Foram demonstrados aos analistas de QA, 

desenvolvedores, Scrum Master e Product Owner da importância de utilizar testes baseados 

em técnicas que buscam por melhorar a identificação de problemas em diferentes etapas do 

processo que foram melhoras com o auxílio do framework para testes ágeis. 

Algumas limitações da pesquisa foram encontradas na coleta de alguns indicadores 

tanto dos testes estruturais quanto nos testes funcionais, pois como o processo de teste não 

alimentava esses dados, não havia uma maneira de coletar essas informações, então passou-se 
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a coletar os dados de acordo com os instrumentos e ferramentas implantadas durante o 

processo de criação e execução dos testes. 

A preocupação da pesquisa foi no sentido de garantir um ambiente de 

desenvolvimento bem estruturado, de forma a não ocorram problemas relacionados à 

aplicação das técnicas de testes e sendo assim, foi possível coletar de informações, mitigando 

fatores que poderiam dar rejeição às novas técnicas aplicadas por parte dos colaboradores, 

sendo que estes são receptivos às mudanças de hábitos ocasionadas, de forma que eventuais 

aversões às mudanças impactem nos resultados da pesquisa. 

As principais contribuições da pesquisa foi a construção de um framework geral que 

pode ser aplicado nas atividades de testes de qualquer modelo de desenvolvimento ágil, pois 

os indicadores e o formato de aplicação das técnicas de testes ágeis são passíveis a qualquer 

empresa e processo de desenvolvimento. O resultado da aplicação do framework na 

organização proporcionou resultados muito satisfatórios em termos de atividades como de 

conhecimento dos membros do time, pois as atividades estão todas registradas na ferramenta 

gerenciada, as evidências de testes estão todas registradas e incluindo o aumento na 

identificação de defeitos encontrados em ambiente de construção, e o monitoramento que são 

feitos nos testes estruturais e funcionais. 

Além deste estudo, outros podem ser desenvolvidos, como à aplicação das mesmas 

técnicas de testes em contextos de desenvolvimento guiados por outros modelos de 

desenvolvimento ágil como (XP, DSDM, ASD ou Crystal), seguindo os mesmos passos dos 

frameworks elaborados e coletando os mesmos indicadores dos testes estruturais e funcionais 

a fim de apresentar qual das técnicas apresentaram um melhor desempenho. Os resultados 

podem mudar por diversos motivos, como o software avaliado, a linguagem de 

desenvolvimento e os membros dos times.  

Esse mesmo framework pode ser aplicado em contexto acadêmico para testar os 

aplicativos desenvolvidos por alunos em trabalhos de disciplinas ou trabalhos de conclusão de 

curso. Utilizando desse framework pode-se aplicar testes e garantir um melhor software 

construído e até um possível negócio para o aluno. 

Para as organizações desenvolvedoras de software é uma oportunidade de mudar a 

maneira de testar seus produtos usando técnicas e indicadores que melhorem a qualidade de 

seus produtos. Além disso, o framework traz ganhos em conhecimento, maneiras de testar o 

software com agilidade e flexibilidade, tornando as execuções mais dinâmicas e possíveis de 

serem executadas por qualquer membro do time. 
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APÊNDICE B - FRAMEWORK GERAL 

A seguir são apresentados o detalhamento de todas as atividades presentes no 

framework geral da pesquisa, descrevendo quais são as entradas e saídas e os participantes de 

para cada uma das etapas.  

Task Descriptor: Iniciar uma Sprint 
 

 

 

 

Para iniciar a Sprint deve-se ter todo um planejamento de escopo, recursos, custos e 
prazos para ser possível a entrega de tudo que for planejado. 

Based on Method Task: Iniciar uma Sprint 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

 Analista de Negócio 

 Desenvolvedor 

 Líder técnico 

Additional: 

 Usuário Final 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Backlog do Produto 

Optional: 

 Prazo das Entregas 

External: 

 None 

Outputs  Backlog da Sprint 

Back to top 

 
Main Description   

Nesta etapa serão definidos o início da Sprint, o tempo de duração, as principais 
entregas, os riscos, os membros que formarão parte do Scrum Team, o Product Owner e 
o Scrum Master do time. Para todo e qualquer projeto deve ser analisado todos os 
aspectos mencionados para que seja possível iniciar uma Sprint sem falha e/ou atraso 
nas entregas durante o andamento da Sprint. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Um dos principais cuidados que devem ser tomados são os atrasos nas entregas no 
andamento e ao término da Sprint, pois impacta no atraso do projeto como um todo, por 
isso é muito importe iniciar uma Sprint com um escopo bem definido para na hora 
estimadas sejam precisas. 

Back to top 
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Task Descriptor: Convocar o Time de Testes 
 

 

 

 

O time de testes precisa fazer parte de todo o planejamento da Sprint para que os 
membros consigam projetar seus testes a partir da visão completa do negócio. 

Based on Method Task: Convocar o Time de Testes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Os integrantes do 
Time de Testes 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Integrantes do Projeto 

Back to top 

 
Main Description   

Para iniciar uma Sprint todos os envolvidos devem ter conhecimento do seu escopo, e 
contribuir para que os resultados da Sprint sejam entregues no prazo estimado. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Deve-se convocar para uma reunião os colaboradores que vão executar os testes no 
sistema, pois estes já precisam ter em mente quais tipos de testes podem ser usados 
para garantir que o sistema atenda às necessidades e que apresente um nível de 
qualidade satisfatório. 

Back to top 
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Task Descriptor: Planejamento da Sprint 
 

 

 

 

No planejamento da Sprint todos os integrantes do time se reúnem para uma reunião 
que tem como objetivo definir o escopo que será entregue ao final da Sprint. 

Based on Method Task: Planejamento da Sprint 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

 Analista de Negócio 

 Desenvolvedor 

 Líder técnico 

Additional: 

 Usuário Final 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Backlog da Sprint 

Optional: 

 Estórias dos Usuários 

External: 

 None 

Outputs  Estórias para Desenvolvimento 

Back to top 

 
Main Description   

A reunião de planejamento é realizada toda a vez que se inicia uma nova Sprint e conta 
com a presença do Product Owner, Scrum Master e de todo Scrum Team, outros 
interessados também poder estar presentes, como diretores ou representantes do 
cliente. Durante a reunião de planejamento da Sprint, o Product Owner explica as 
funcionalidades de maior prioridade para o Scrum Team. Durante esta reunião o Scrum 
Team faz todos os esclarecimentos para depois conseguir desenvolver suas atividades  
sem dúvidas do que precisa ser feito. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Na reunião de planejamento da Sprint, são feitas as estimativas de cada atividade, e 
todos os membros do Scrum Team precisam entram em acordo com cada uma das 
estimativas, e estas acabarão formando o Backlog da Sprint. 

Back to top 
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Task Descriptor: Planejar os Testes Estruturais 
 

 

 

 

Os analistas da garantia da qualidade definem os principais testes estruturais que 
serão executados para testar as alterações que serão efetuadas no software 
(aplicativo). Esses testes vão auxiliar no processo de melhoramento de código e 
prevenção de defeitos nos testes funcionais. 

Based on Method Task: Planejar os Testes Estruturais 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Arquiteto de Solução 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código Desenvolvido 

Optional: 

 Decisões de Tipos de 
Testes 

External: 

 None 

Outputs  Seleção dos Testes Estruturais 

Back to top 

 
Main Description   

Nesta reunião de planejamento os testadores e desenvolvedores definem quais são os 
melhores testes a serem executados durante a implementação. Esse tem o papel de 
gerar código com menos problemas que geram muitos defeitos de operações no sistema. 
Esses testes apresentarão dados que servem para as tomadas de decisões quanto a 
qualidade do código-fonte. 

         Quantidade de testes a serem executados 

         Quantidade de defeitos encontrados 

         Quantidade de tempo para correção dos defeitos 

Back to top 

 
Key Considerations   

É aconselhável que esta reunião seja feita para as definições de todos os testes 
estruturais durante a Sprint. 

Back to top 
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Task Descriptor: Planejar os Testes Funcionais 
 

 

 

 

Nos testes funcionais os analistas de garantia da qualidade definem quais são as 
técnicas de testes ágeis que serão usadas para validar as regras de negócio e os 
testes no software ou aplicativo. 

Based on Method Task: Planejar os Testes Funcionais 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: 

 Product Owner 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Conhecimento das 
Estórias 

Optional: 

 Definir os Tipos de 
Testes 

External: 

 None 

Outputs  Criação dos Cenários/Scripts dos Testes Funcionais 

Back to top 

 
Main Description   

Neste momento os Analistas da Garantia da Qualidade se reiunem para projetar todos os 
testes funcionais que serão executados para identificar o maior número de problemas. 
Com as estórias de usuários entendidas, devem ser escolhidas quais técnicas de testes 
serão executadas para cobrir os principais testes da regra de negócio. Os resultados 
destes testes apresentarão como está a qualidade do produto.  
Para a geração dos testes precisamos dos seguintes insumos: 

         Artefato de Testes 

         Tempo para a criação de ambiente 

         Qualidade dos casos/cenários de testes 

         Quantidade de horas usadas para testar as funcionalidades 

         Defeitos Abertos 

         Qualidade dos testes 

Back to top 

 
Key Considerations   

É recomendado que neste momento os Analistas da Garantia da Qualidade já tenham em 
mente quais estórias de usuários que serão validadas primeiro pelo grau de 
complexidade, ou seja, que podem trazer o maior risco de custo e atraso na Sprint caso 
existam muitos defeitos à serem corrigidos. 

Back to top 
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Task Descriptor: Executar a Sprint 
 

 

 

 

Nesta etapa da Sprint os integrantes do time os analistas da garantia da qualidade 
como qualquer outro membro como o desenvolvedor e Product Owner podem 
executar os testes elaborados no planejamento de testes estruturais como 
funcionais. 

Based on Method Task: Executar a Sprint 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: 

 Desenvolvedor 

 Líder técnico 

 Product Owner 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Definir Testes 
Estruturais e 
Funcionais 

Optional: 

 Definir quem vai 
Executar a Atividade 

External: 

 None 

Outputs  Os Resultados dos Testes Estruturais e Funcionais 

Back to top 

 
Main Description   

Durante a execução da Sprint todos os analistas da garantia da qualidade devem executar 
as atividades de testes para que seja possível atingir todos os objetivos da Sprint. Junto a 
cada atividade os integrantes devem ter o comprometimento de entregar as atividades 
no prazo planejado. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Nesta etapa do processo são executados somente os casos/cenários de testes que foram 
criados durante a fase de planejamento. Os resultados das execuções servem para tomar 
decisões sobre a qualidade dos testes, e com base nesses resultados são feitas analises 
sobre a necessidade de executar mais testes para uma melhor cobertura do que foi 
alterado no software. 

Back to top 
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Task Descriptor: Finalizar a Sprint 
 

 

 

 

Na etapa final da Sprint é revisada a qualidade dos casos/cenários de testes, 
quantidade de defeitos abertos para os testes estruturais e funcionais, e o resultado 
serve para tomar ações para ajustar essa Sprint e não deixar que o mesmo ocorra 
nas próximas Sprints. 

Based on Method Task: Finalizar a Sprint 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

 Desenvolvedor 

 Líder técnico 

 Product Owner 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Apresentação dos 
Dados das 
Execuções 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Vantagens e Desvantagens 

Back to top 

 
Main Description   

Neste momento é feita a retrospectiva da Sprint apresentando todas as atividades 
executadas durante a Sprint, quais foram os pontos positivos e negativos, bem como as 
lições aprendidas para não se repetir na próxima Sprint. 

Back to top 

 
Key Considerations   

A reunião de fechamento da Sprint faz-se necessário para acompanhar se tudo que foi 
planejado para a Sprint foi realmente entregue, senão houve nenhum atraso ou 
impedimentos, para que o acordado não seja adiado ou cortado do escopo. É neste 
momento que o time compara todos os resultados e verifica o que não foi bom para 
melhorar para as próximas Sprint. 

Back to top 
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APÊNDICE C - PLANEJAMENTO DA SPRINT 

Como feito o detalhamento de todas as atividades do framework geral, a seguir são 

descritas também todas as boas práticas que podem serem seguidas durante o andamento das 

atividades do framework. 

Task Descriptor: Analisar as necessidades do negócio 
 

 

 

 

Na reunião de planejamento da Sprint são analisadas todas as necessidades de 
negócio que precisam ser implementas e de acordo com a capacidade produtiva do 
time são selecionadas para o desenvolvimento. 

Based on Method Task: Analisar as necessidades do negócio 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

 Analista de Negócio 

 Desenvolvedor 

 Líder técnico 

 Product Owner 

 Stakeholders 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Principais estórias 
dos Stakeholders 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Detalhamento das estórias 

Back to top 

 
Main Description   

É na reunião de planejamento da Sprint que acontece a apresentação do Backlog do 
produto e do que precisa ser desenvolvido, e ao término da desta reunião todos os 
membros do Scrum Team, precisam ter total conhecimento do que foi planejado para 
que não haja problemas relacionados a má interpretação do que será feito. Todos os 
esclarecimentos sobre o que precisa ser feito, devem ser feitos nesse momento com 
todo o time, para que não haja contradições de entendimentos. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Em muitos casos quando a análise de negócio não foi bem-feita pelo Product Owner 
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podem ocorrer problemas futuros, após tarefas já terem sido iniciadas. Isso causa 
retrabalho e custo, então nesta etapa é muito importante o entendimento e 
esclarecimento de todas as dúvidas. 

Back to top 

 

Task Descriptor: Planejar a Estrutura dos Testes 
 

 

 

 

Os testes são planejados de acordo com todos os membros do time, é nesse 
momento que todas as atividades são entendidas por todos. Como as equipes são 
multidisciplinares fica mais fácil definir as atividades de testes em conjunto. 

Based on Method Task: Planejar a Estrutura dos Testes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: 

 Product Owner 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Backlog da Sprint 

 Detalhamento das 
estórias 

Optional: 

 Ferramentas 

External: 

 None 

Outputs  Testes estruturais e funcionais baseados nas regras de negócio 

Back to top 

 
Main Description   

Cada analista da garantia da qualidade do time Scrum vai selecionar uma estória para 
analisar os possíveis casos/cenários de testes, de acordo com a abordagem selecionada, 
se serão testes estruturais ou funcionais. Os principais casos/cenários de testes são 
elaborados e apresentados ao Product Owner e os desenvolvedores, para que seja 
possível levantar outros casos/cenários ou melhorar os que foram levantados. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Os analistas devem pensar nos retornos que estes testes irão proporcionar, e se serão o 
suficiente para apresentar a qualidade esperada para o software. 

Back to top 
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Task Descriptor: Descrever pontos de testes 
 

 

 

 

No planejamento da Sprint é feito um esboço dos principais pontos de testes que 
precisam ser validados, como regras de negócio, ambientes para testes, principais 
riscos, estimativas e entre outros. 

Based on Method Task: Descrever pontos de testes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: 

 Líder técnico 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Testes Estruturais e 
Funcionais 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Testes Estruturais baseadas na técnica de Análise de Pontos de Função 
(APF) 

 Testes Estruturais baseadas na técnica de Análise de Pontos de Teste 
(APT) 

Back to top 

 
Main Description   

Nessas atividades os analistas da garantia da qualidade devem ter conhecimento das 
técnicas a serem utilizadas para obter o resultado esperado ao final dos testes. É a partir 
desses resultados que será possível afirmar se os testes executados foram eficientes. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Para a execução dos testes é muito importante definir quais serão os possíveis ambientes 
antes de testar, para assim conseguir elaborar quais os tipos de testes serão necessários 
para ter maior cobertura dos testes. 

Back to top 
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Task Descriptor: Definir os tipos de testes 
 

 

 

 

Definir os tipos de testes é o primeiro passo a ser pensado antes de elaborar os 

casos/cenários de testes, e o que realmente precisa ser testado depois que o 

software já esteja implementando. 

Based on Method Task: Definir os tipos de testes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Estórias de negócio 

 Pontos de testes 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Seleção dos testes 

Back to top 

 
Main Description   

Nesta atividade os tipos de testes são selecionados a partir do contexto que será testado, 
por isso, os tipos de testes devem estar de acordo com o que precisa ser validado. Testes 
de Caixa-Branca (Unitários, integração, performance e segurança) e nos Testes de Caixa-
Preta (Manuais, interface, automatizados, regressão e aceitação), são componentes para 
se executar os testes nas funcionalidades desenvolvidas. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Esses tipos de testes são importantes para dar suporte às execuções, pois cada um deles 
tem um objetivo de indicar problemas diferentes. 

Back to top 
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Task Descriptor: Definir técnicas de testes funcionais 
 

 

 

 

A definição do que precisa ser testado é muito importante, pois dará uma visão do 
que precisa ser feito. Muitas vezes não são elencados esses testes e quando é 
preciso faze-lo efetivamente, não se sabe o que testar e acaba por não validar 
diversas situações que futuramente podem ser identificadas pelos clientes. 

Based on Method Task: Definir técnicas de testes funcionais 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Detalhamento das 
estórias 

 Estórias 

 Tipos de testes 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Testes de aceitação 

 Testes de interface 

 Testes de regressão 

 Testes exploratórios 

Back to top 

 
Main Description   

Os casos/cenários de testes são criados a partir das técnicas de testes funcionais 
definidas, a partir delas segue-se um padrão para a criação e verificação se o caso de 
teste executado passou ou falhou. Cada tipo de técnica segue um formato para criação 
dos casos/cenários de testes. No desenvolvimento ágil os casos/cenários de testes 
devem ser breves, de fácil entendimento e que atendam às necessidades no qual será 
executada. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Com a predefinição das técnicas de testes é possível criar os casos/cenários de testes que 
facilitam a execução, pois todas as definições e artefatos já estão prontos, é necessário 
somente fazer a execução e criar a documentação para entregar junto com o software. 

Back to top 
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Task Descriptor: Definir os tipos de testes estruturais 
 

 

 

 

A definição dos testes estruturais usa a mesma lógica da definição dos testes 
funcionais. Com isso ajuda a identificar problemas o mais cedo possível causando o 
mínimo de retrabalho. 

Based on Method Task: Definir os tipos de testes estruturais 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: 

 Analista de Negócio 

 Arquiteto de Solução 

 Desenvolvedor 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Funcionalidades 
implementadas 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Níveis de testes de código 

Back to top 

 
Main Description   

Com a definição dos tipos de testes é possível acompanhar diversos indicadores e partir 
deles tomar decisões que podem diminuir os problemas identificados na fase dos testes 
funcionais. 

Back to top 

 
Key Considerations   

O desenvolvedor e o Scrum Master são os membros que ficam atentos a estes tipos de 
testes, pois quanto antes forem identificados problemas no código, menor será o 
impacto e o tempo de retrabalho. Esses tipos de testes são de grande importância 
quando se está na etapa de implementação das estórias de usuário. 

Back to top 
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Task Descriptor: Definir ferramentas 
 

 

 

 

A definição das ferramentas é um processo muito importante para o auxílio das 
atividades dos testes, pois existem ferramentas que proporcionam um processo 
organizado, que facilita o acesso e manipulação dos dados de testes. 

Based on Method Task: Definir ferramentas 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

 Desenvolvedor 

 Líder técnico 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Linguagem de 
programação 

Optional: 

 Processo de testes 

External: 

 None 

Outputs  Seleção das ferramentas para testes estruturais e funcionais 

Back to top 

 
Main Description   

As ferramentas auxiliam no processo e também no registro dos incidentes identificados, 
e no registro da documentação do que será realizado em cada uma das estórias. Com 
ferramentas que dê ao apoio os testes, ficam mais fáceis os acessos às informações, pois 
acontece de um membro que saber do andamento da Sprint ou  não estar na empresa no 
momento que é solicitada esta informação. 

Back to top 

 
Key Considerations   

As ferramentas auxiliam as atividades de testes, e nela são registradas todas as tarefas 
que precisam serem feitas, o status do andamento, os impedimentos encontrados, a 
própria documentação dos testes, o que precisa ser feito e o que já foi feito. A 
documentação geral do funcionamento do produto é descrito pelos analistas da 
qualidade que entendem todas as suas regras de negócio. 

Back to top 
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Task Descriptor: Estimar a duração dos testes 
 

 

 

 

As estimativas de testes ajudam a selecionar o escopo e identificar o que será 
possível entregar no prazo determinado, somente com as estimativas é possível ter a 
visão de quanto tempo disponível tem para executar uma determinada tarefa e em 
caso de atrasos saber quais atividades vão ficar pendentes de execução. 

Based on Method Task: Estimar a duração dos testes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Estórias de Usuários 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Total de horas 

Back to top 

 
Main Description   

Com base no total de horas estimadas é selecionado o trabalho para uma Sprint. Para ter 
uma noção de quanto trabalho a equipe de Scrum Team consegue terminar sem atrasos. 

Back to top 

 
Key Considerations   

A capacidade produtiva é muito importante antes de assumir um prazo de entrega. 
Muitas das empresas que utilizam Scrum não pensam em saber quantas horas serão 
gastas em cada atividade, onde um dos principais focos é quanto tempo vai levar para 
testar uma estória e muitas vezes acaba atrasando a entrega pelo motivo de que ainda 
não foram concluídos os testes. As estimativas auxiliam muito a longo prazo, prevendo se 
as atividades selecionadas na Sprint serão possíveis de entregar. 

Back to top 
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Task Descriptor: Definir indicadores avaliados 
 

 

 

 

Antes de executar os testes é necessário saber quais indicadores devem ser 
coletados e analisados ao final de cada Sprint. Muitos dos indicadores auxiliam o 
Scrum Master a tomar decisões sobre o andamento das atividades de testes. 

Based on Method Task: Definir indicadores avaliados 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Scrum Master 

Additional: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Tipos de testes 
executados durante a 
Sprint 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Definição dos indicadores 

Back to top 

 
Main Description   

Os indicadores são meios de monitoração para identificar se o andamento da Sprint está 
dentro de planejado. Se existem atividades que estão superando o projetado, e a partir 
desses dados se consegue mudar o que não está correndo conforme planejado. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Cada etapa dos testes pode ter indicadores diferentes, tudo vai depender de quais 
informações serão monitoradas durante a construção dos itens. 

Back to top 
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Task Descriptor: Definir resultados 
 

 

 

 

Os resultados dos testes devem ser definidos antes de serem criados os 
casos/cenários de testes, pois é a partir destes dados que serão possíveis 
determinar o quanto do software é passível de ser usado. 

Based on Method Task: Definir resultados 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

 Scrum Master 

 Product Owner 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Testes executados 
no software 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Definição do resultado esperado antes de executar os testes 

Back to top 

 
Main Description   

Todos os testes possuem um resultado esperado, com isso, os analistas da qualidade 
precisam definir qual é o resultado esperado para cada teste. Esse resultado fica anexado 
juntamente com os casos/cenários de testes. Muitas vezes os problemas identificados 
são de origens diferentes, como os casos/cenários de testes são projetados previamente 
com base nos requisitos, ou então quando executado e o resultado encontrado é 
diferente do esperado, é analisado se o problema foi na implementação ou se mudou o 
que foi definido no requisito que foi implementado. 

Back to top 

 
Key Considerations   

No final dos testes de uma funcionalidade é possível, ter um roteiro de teste executado e 
com um grau de qualidade para essa funcionalidade de acordo com o percentual de 
casos/cenários que passaram e que falharam. 

Back to top 
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Task Descriptor: Projetar a qualidade esperada 
 

 

 

 

No planejamento deve-se esperar uma qualidade das funcionalidades entregues, por 
isso é necessário determinar qual a qualidade que o software precisa ter para ser 
aceitável de acordo com as mudanças efetuadas. Muitas empresas tem um 
percentual de qualidade fixo, só é necessário rever se essa qualidade se aplica para 
todos os tipos de projeto. 

Based on Method Task: Projetar a qualidade esperada 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

 Scrum Master 

Additional: 

 Gerente de Fábrica 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Indicadores coletados 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Baseada nos resultados dos indicadores 

Back to top 

 
Main Description   

É necessário definir a qualidade do produto antes de executar os testes, pois é em cima 
desta meta que o time Scrum vai trabalhar para atingir a qualidade esperada. Um grande 
aliado desta métrica são os indicadores que vão retornar os dados para fazer as análises, 
e definir qual é a qualidade total do produto entregue aos Stakeholders. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Muitas vezes, depois que o produto é entregue para o cliente é verificado que a 
qualidade do produto diminui isso porque são identificados problemas pelo cliente. 
Nesta situação é necessário registrar estas incidências para que o próximo projeto não 
venha cometer os mesmos erres que foram deixados passar pelos testes internos. 

Back to top 
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Task Descriptor: Aguardar liberação de artefatos para testes 
 

 

 

 

Quando as estórias de usuário já estão implementadas no software é possível 
executar algumas validações da regra de negócio. Durante a construção do software 
os analistas da qualidade preparam os ambientes e criam os casos/cenários de 
testes. 

Based on Method Task: Aguardar liberação de artefatos para testes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 O pacote com as 
horas e testes 
projetados 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Aguardar a versão para executar os testes estruturais e funcionais 

Back to top 

 
Main Description   

Para que os testes aconteçam é necessário os desenvolvedores já tenham concluído a 
implementação de alguma funcionalidade. O número de funcionalidades desenvolvidas 
pelo time Scrum, vai depender da capacidade produtiva do time. Muitas vezes demora-se 
muito para ter uma versão, então são feitos testes juntamente com o desenvolvedor no 
código-fonte. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Os testes precisam sempre estar envolvidos com o desenvolvimento, para interpretar e 
priorizar os testes essenciais para a execução. 

Back to top 
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APÊNDICE D – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS TESTES ESTRUTURAIS 

Nos quadros a seguir são descritas como pode ser elaborado as atividades de 

planejamento e execução dos Testes Estruturais. 

Task Descriptor: Execução dos testes estruturais 
 

 

 

 

Os testes estruturais fornecem requisitos de testes com base na implementação, 
realizando a execução dos componentes do programa. Os caminhos lógicos do 
software são testados fornecendo os casos/cenários de testes que validam conjuntos 
específicos de condições e laços de repetição. 

Based on Method Task: Execução dos testes estruturais 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Executar os testes estruturais definidos na Fase de Planejamento 

Back to top 

 
Main Description   

Nesta atividade o principal foco é coleta dos dados dos testes de código, garantindo que 
seja bem implementado diminuindo a probabilidade de ocorrerem erros nos testes 
funcionais. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Para execução destes tipos de testes é necessário um apoio de ferramentas que façam a 
análise estática do código do projeto, melhorando o desempenho e custo com o intuito 
de cada teste identificar os laços de decisões e repetições de um código. 

Back to top 
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Task Descriptor: Executar complexidade ciclomática 
 

 

 

 

A complexidade ciclomática do código-fonte, é medida por uma ferramenta de 
análise de código. Seu principal foco é analisar quantos testes seriam necessários 
para validar todos os laços de repetições e tomadas de decisões durante a 
compilação do sistema. 

Based on Method Task: Executar complexidade ciclomática 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Líder técnico 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Resultado da complexidade em todo o código já desenvolvido ou alterado 

Back to top 

 
Main Description   

A complexidade ciclomática é executada nos códigos-fontes para descobrir quantas 
decisões o código possui que podem levar a futuros problemas. É a partir do número de 
caminhos linearmente independente do conjunto básico de um programa, oferecendo 
um limite máximo para o número de casos/cenários de testes que devem ser criados 
afim de garantir que todas as instruções sejam executadas pelo menos uma vez. 

Back to top 

 
Key Considerations   

O indicador oferece uma medida quantitativa da dificuldade de conduzir os testes e uma 
indicação da confiabilidade final do produto. Para melhor desempenho deste indicador é 
necessário ter o apoio de uma ferramenta de coleta a fim de identificar todas as possíveis 
decisões que o código apresenta, para posteriormente executar os testes. 

Back to top 
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Task Descriptor: Mensurar a quantidade de linhas de código 
 

 

 

 

É bom acompanhar a quantidade de linhas de código que o software possuí a cada 
incremento, pois acaba se tenho uma visão macro de qual o crescimento do software 
em termos de processamento com aumento de código. 

Based on Method Task: Mensurar a quantidade de linhas de código 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Arquiteto de Solução 

Additional: 

 Desenvolvedor 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Quantidade de linhas código implementadas 

Back to top 

 
Main Description   

Esta métrica apresenta a quantidade de linhas código implementadas. O tamanho do 
software depende desta quantidade de linhas para fazer com que o software tenha o 
funcionamento adequado. Através deste indicador que é possível dizer se a estrutura do 
software é considerada ampla para executar os testes. 

Back to top 

 
Key Considerations   

O ideal é que o número de linhas de cada produto seja acompanhado para que não 
ocorra duplicação de código, gerando um software, menos complexo e com testes mais 
simplificados. 

Back to top 
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Task Descriptor: Realizar o controle de código 
 

 

 

 

O controle de código é essencial para o armazenamento e versionamento dos 
códigos. Com uma IDE é possível desenvolver códigos e posteriormente somente 
fazer a o armazenamento, versionamento e integração com outras implementações. 
Ferramentas assim fazem o gerenciamento para que não haja perda de código. 

Based on Method Task: Realizar o controle de código 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista de 
Configuração 

Additional: 

 Desenvolvedor 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Partes do Código 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Ter todos os códigos integrados 

Back to top 

 
Main Description   

Nesta atividade é necessária uma ferramenta que faz a integração dos códigos, 
mantendo as alterações unificadas e visionadas, para que futuramente seja gerado uma 
versão do software. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Essa atividade é feita por um usuário chamado Analista de Configuração, o qual faz as 
validações dos códigos e integrações e depois é gerada uma nova versão para executar 
os testes estruturais e funcionais no software. 

Back to top 
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Task Descriptor: Executar testes unitários 
 

 

 

 

Os testes unitários são criados depois que uma implementação é desenvolvida (são 
criados novos testes unitários em novas alterações e novas implementações, e 
depois somente atualizados e mantidos para que continuem funcionando), deixando 
o código testado. Isso garante que se um desenvolvedor implementar um código 
incorreto e este teste vai falhar nos testes iniciais do desenvolvedor. 

Based on Method Task: Executar testes unitários 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Códigos 
desenvolvidos e 
integrados 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Cobertura dos códigos 

Back to top 

 
Main Description   

Para esta atividade são utilizadas ferramentas que executem os testes unitários criados 
pelos desenvolvedores para validar os seus próprios códigos. O principal resultado desta 
atividade é validar se o código desenvolvido está com um nível de qualidade aceitável 
para enviar para os testes funcionais. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Os testes unitários servem como testes regressivos e de validação da alteração para os 
desenvolvedores, sempre que é feito uma alteração no código é possível reexecutar os 
testes unitários para verificar se houve impacto, e criar novos para contemplar as 
alterações feitas. Os testes unitários auxiliam os desenvolvedores a garantir que seu 
código esteja funcionando corretamente e propondo um desenvolvimento com mais 
qualidade para o produto como um todo. 

Back to top 
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Task Descriptor: Mensurar a profundidade da Herança 
 

 

 

 

A herança é um indicador a ser usado nos testes para identificar quantos pontos de 
impacto uma alteração por ter. Em produtos desenvolvidos com orientação a objetos 
fica mais fácil de reutilizar código. Porem há grandes chances de uma alteração 
causar problemas em vários locais, pois herdam atributos e métodos de uma classe 
para outra. Nesse teste é muito importe observar, que a maioria dos problemas são 
causados pelos impactos que uma alteração sofre sobre o software como um todo. 

Based on Method Task: Mensurar a profundidade da Herança 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Líder técnico 

Additional: 

 Desenvolvedor 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Nível da profundidade da herança no projeto 

Back to top 

 
Main Description   

A profundidade da herança indica a posição de uma classe na árvore de herança de um 
software, que é dada pela distância máxima da classe até a raiz da árvore. Essa métrica é 
considerada um indicador da complexidade de desenho e de predição do 
comportamento de uma classe, onde for maior a profundidade da classe na árvore de 
herança, mais classes, e, portanto, mais métodos e atributos, estarão envolvidos na 
análise/alteração. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Ao alterar uma classe com profundidade alta de herança deve se tomar o cuidado para 
não alterar um funcionamento que acaba afetando muitos outros lugares, no qual são 
herdados métodos e atributos. 

Back to top 
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Task Descriptor: Realizar análise do acoplamento de classes 
 

 

 

 

O acoplamento de classes também é um indicador que deve ser monitorado na hora 
do desenvolvimento, é nesse momento que são vistos os principais pontos que essa 
alteração pode impactar. E o acoplamento de classes ajuda o desenvolvedor a 
reutilizar as classes de uma maneira correta não impactando em outros pontos. 

Based on Method Task: Realizar análise do acoplamento de classes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Classes analisadas 

Back to top 

 
Main Description   

Na avaliação do código-fonte é possível verificar quais classes que estão relacionadas 
com mais funcionalidades do software, assim, quando houver a necessidade de alteração 
em determinada parte do software esta métrica irá informar quais classes merecem mais 
cuidados e devem ser revisadas afim de melhorar a qualidade e minimizar a manutenção. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Uma das principais vantagens de coletar essa métrica é por demonstrar as principais 
classes são mais utilizadas pelo software e que podem levar a falhas. Com essa métrica, 
quando um desenvolvedor for realizar alguma manutenção no software é muito fácil 
identificar os impactos que a alteração vai causar, e identificar possíveis exceções que 
podem ocorrer. 

Back to top 

 

 

  

file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/tasks/realizar_anlise_do_acoplamento_de_classes_F2EADC5F.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/desenvolvedor_9F66701.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/analista_da_garantia_da_qualidade_32D5B27.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/analista_da_garantia_da_qualidade_32D5B27.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/cdigo_implementado_6CA7E9A4.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/classes_analisadas_65DEDDCA.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/realizar_anlise_do_acoplamento_de_classes_7457D5C6.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/realizar_anlise_do_acoplamento_de_classes_7457D5C6.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/realizar_anlise_do_acoplamento_de_classes_7457D5C6.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/realizar_anlise_do_acoplamento_de_classes_7457D5C6.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/realizar_anlise_do_acoplamento_de_classes_7457D5C6.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/realizar_anlise_do_acoplamento_de_classes_7457D5C6.html


161 

 

 

Task Descriptor: Verificar a vulnerabilidade 
 

 

 

 

Ao desenvolver o código um dos cuidados é não deixar acesso indevido a objetos e 
outras partes do código que podem ser acessados por pessoas não autorizadas. 
Como os softwares estão em cloud e os aplicativos ficam mais propensos pessoas 
mal intencionadas acessarem parte do código que estão vulneráveis e fazer ataques, 
por isso o deve-se tomar cuidado na hora executar os principais testes no código. 

Based on Method Task: Verificar a vulnerabilidade 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Código alta segurança 

Back to top 

 
Main Description   

Nesta atividade, são analisados os códigos para verificar possíveis falhas de segurança. 
Em casos onde o código apresenta vulnerabilidades é necessário ajustar para evitar 
problemas futuros de segurança. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Os principais riscos de um código-fonte são as vulnerabilidades deixadas sem 
tratamento, e que podem levar a informações que podem comprometer os dados do 
software. 

Back to top 
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Task Descriptor: Realizar a análise da qualidade do código 
 

 

 

 

Um dos indicadores que requer acompanhamento é a qualidade do código, através 
dele é possível ter uma visão de como está sendo codificado. O uso desta pratica 
acaba por gerar um código mais limpo, organizado, padronizado, com baixo risco de 
vulnerabilidade, causando menos defeitos. 

Based on Method Task: Realizar a análise da qualidade do código 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Arquiteto de Solução 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Possibilidade de gerado da versão do produto 

Back to top 

 
Main Description   

Os desenvolvedores e gerentes podem monitorar a qualidade do código, manter o 
controle de problemas e garantir que os produtos sejam entregues no prazo e no nível de 
qualidade acordado. Essa transparência possibilita uma reflexão antecipada do 
problema, o que garante mais agilidade a todo o projeto. É possível também focar na 
melhoria da produtividade de equipes de desenvolvimento de software, ao permitir 
detectar e suprimir diversos problemas como, por exemplo, a duplicação de código. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Para garantir a qualidade do código é necessário ter ferramentas que apoiem a gestão da 
qualidade do código fonte, facilitando ainda mais o controle da atividade. Uma das boas 
práticas é ter definido qual é qualidade esperada do software a cada entrega, e isso pode 
ser medido a cada Sprint, através das entregas contínuas. 

Back to top 
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Task Descriptor: Analisar os resultados da execução dos testes 
 

 

 

 

Sempre após concluir as execuções dos testes é sugerido analisar todos os 
resultados e montar representações para futuramente comparar esses dados com 
novos que surgirão a cada Sprint. Criar representações para apresentar esses 
dados, tornando mais fácil de entender os resultados por gráficos e outras 
representações. 

Based on Method Task: Analisar os resultados da execução dos testes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Resultado de todos os testes executados no código-fonte 

Back to top 

 
Main Description   

O número de defeitos identificados durante a compilação do código, são defeitos 
categorizados de diferentes formas, sendo eles: duplicação de código-fonte, que é 
identificado por escrever códigos muito similares que acabam fazendo a mesma coisa. 
Falta de documentação do código, que impacta na manutenção do mesmo, demora de 
interpretação do que o código faz, para possível correção. As vulnerabilidades devem ser 
analisadas não deixando o software com riscos de invasões. A complexidade total do 
código-fonte, sendo por classes ou objetos que apresentam muitos problemas quando 
alterados. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Esses resultados servem como um parâmetro para liberação de uma versão do software 
para testes funcionais. Se o resultado for muito insatisfatório é necessário rever as 
alterações e adequar para que fique bom o suficiente para encaminhar o software para 
as próximas fases do processo. 

Back to top 
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Task Descriptor: Apresentar os resultados 
 

 

 

 

Os resultados dos testes devem ser apresentados para todos envolvidos do time, 
buscando tomar ações para melhorar e manter a qualidade do código, tornando mais 
simples e com maior desempenho. Muitas vezes as boas práticas compartilhadas 
entre os desenvolvedores podem ajudar na diminuição de defeitos no código. 

Based on Method Task: Apresentar os resultados 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Líder técnico 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Dados coletados 
individualmente 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Agrupamento de todos os dados dos testes unitários 

Back to top 

 
Main Description   

Com esses resultados é possível fazer as análises de acordo com o retorno de cada teste 
e apresentar um resultado geral das execuções dos testes. O líder técnico deve 
acompanhar os dados de perto, para garantir que a liberação traga bons 
encaminhamentos para as próximas fases. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Para ter um resultado abrangente é necessário executar todos os testes, pois cada um 
deles trará um benefício diferente. No processo de testes ágeis é necessário executar o 
máximo de testes possíveis, gerando assim maior eficiência e qualidade no produto 
entregue. 

Back to top 
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Task Descriptor: Realizar correções 
 

 

 

 

As correções devem ser feitas para solucionar problemas que foram encontrados 
durante os testes estruturais, pois caso não sejam corrigidos podem ocasionar 
problemas na execução do software. Com as correções o software apresenta mais 
qualidade gerando menos defeitos com o passar do tempo. 

Based on Method Task: Realizar correções 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Defeitos encontrados 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Defeitos corrigidos 

Back to top 

 
Main Description   

A atividade que o desenvolvedor desempenha nessa etapa, é corrigir todas as 
inconformidades encontradas no código, para que seja gerada uma versão do software 
para executar os testes a partir das técnicas de testes funcionais. 

Back to top 

 
Key Considerations   

O desenvolver precisa alterar o sistema para corrigir os defeitos encontrados e executar 
novamente o pacote de testes para garantir que foram realmente corrigidos. 

Back to top 
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Task Descriptor: Gera artefatos para os testes funcionais 
 

 

 

 

Nesta etapa são elencados quais são os principais elementos que auxiliaram o início 
dos testes funcionais. Com a visão dos testes estruturais fica mais fácil de identificar 
quais serão os testes funcionais que precisam ser executados. 

Based on Method Task: Gera artefatos para os testes funcionais 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Código implementado 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Artefatos de testes 

Back to top 

 
Main Description   

O analista de testes elabora os artefatos de testes a partir da análise de negócio e a 
documentação que o desenvolvedor gerou ao encerrar uma atividade. As 
documentações auxiliarão na criação dos testes do que realmente foi alterado e seus 
pontos de impacto. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Os registros dos artefatos criados pelos analistas auxiliam nas execuções de testes e 
reteste de uma alteração que possuía defeito. 

Back to top 
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APÊNDICE E – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS TESTES FUNCIONAIS 

A seguir o detalhamento de todas as atividades do framework de planejamento de 

execução dos Testes Funcionais, contendo todas as informações principais e algumas 

informações mais importantes que estão nas condições chaves. 

 

Task Descriptor: Execução dos testes funcionais 
 

 

 

 

Os testes funcionais são executados depois de o software estar implementado. Antes 
de iniciar a execução dos testes funcionais é necessário estimar o tempo que será 
destinado para testar determinada estória e criar os casos/cenários de testes que 
servirão como apoio nos durante o andamento da atividade. 

Based on Method Task: Execução dos testes funcionais 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Versão do software 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Executar os testes funcionais definidos na Fase de Planejamento 

Back to top 

 
Main Description   

O foco desta atividade é projetar quais testes serão executados para as funcionalidades 
que serão implementadas. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Para execução destes testes é necessário o mapeamento de cada uma das técnicas no 
qual farão parte das execuções dos testes. 

Back to top 
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Task Descriptor: Gerar casos/cenários de testes de regressão 
 

 

 

 

Os analistas da garantia da qualidade voltam a testar segmentos já testados após a 
implementação de uma mudança em outra parte do software. Os objetivos desse 
teste são: 
• Determinar se a documentação do sistema permanece atual; 
• Determinar se os dados e as condições de testes permanecem atuais; 
• Determinar se as funções previamente testadas continuam funcionando 
corretamente após a introdução de mudanças no sistema. 

Based on Method Task: Gerar casos/cenários de testes de regressão 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Detalhamento da 
implementação 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Casos/Cenários de testes para prevenção de falhas depois da 
implementação 

Back to top 

 
Main Description   

Os casos/cenários de testes são criados a partir da implementação realizada no software, 
garantindo que as novas alterações não afetam o funcionamento antigo do software. 
Esses testes são feitos para validar se algo que estava funcionando deixe de executar por 
falha na implementação. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Os testes regressivos podem ser executados nos softwares com funcionalidades antigas 
como em funcionalidades a pouco tempo desenvolvidas, e que podem sofrem impactos 
com as novas implementações. 

Back to top 
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Task Descriptor: Gerar casos/cenários de teste exploratório 
 

 

 

 

Os casos/cenários de testes gerados a partir do teste exploratório, fazem com que o 
analista da garantia da qualidade avalie todas as possibilidades de testes a regra de 
negócio do cliente. 

Based on Method Task: Gerar casos/cenários de teste exploratório 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Requisitos e 
detalhamento da 
implementação 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Casos/Cenários de testes para validação das regras do negócio 

Back to top 

 
Main Description   

Esses testes são elaborados a partir da análise de requisitos feita juntamente com o 
cliente, pois é ele quem sugere as principais operações que são necessárias para o 
registro das informações. É de grande importância que o analista da garantia da 
qualidade conheça o ambiente no qual será automatizada em um software, com esse 
conhecimento fica muito mais fácil validar cada uma das funcionalidades do software. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Cada analista da garantia da qualidade pode descrever os casos/cenários de testes 
diferentes, pois depende muito do conhecimento e experiência de cada indivíduo, por 
esse motivo faz-se necessário ter analistas experientes para executar esse tipo de teste. 

Back to top 
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Task Descriptor: Gerar cenário de teste de interface 
 

 

 

 

Os testes de interface verificam a interação do usuário com aplicativo ou software, 
garantindo o acesso e navegação apropriados através das funções deste aplicativo. 
Também se examina se os objetos na interface funcionam de acordo com o 
especificado. 

Based on Method Task: Gerar cenário de teste de interface 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: 

 User Experience 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Telas do sistema 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Facilidade de usabilidade 

Back to top 

 
Main Description   

Os testes de telas proporcionam agilidade e facilidade na hora de realizar alguma 
operação no software. Com isso os usuários, conseguem realizar as suas operações com 
mais rapidez e facilidade. 

Back to top 

 
Key Considerations   

O principal teste a ser feito é a usabilidade de cada uma das funcionalidades, a 
velocidade para executar as operações, se os usuários encontram as informações de 
forma rápida e fácil, e se todos os dados presentes nas telas são usados nas operações. 

Back to top 
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Task Descriptor: Gerar cenário de teste de aceitação 
 

 

 

 

O teste de aceitação é sempre de responsabilidade do usuário do software. O 
objetivo do teste de aceitação é garantir que o que foi desenvolvido atende as 
necessidades e aos requisitos estabelecidos pelo usuário. Os casos/cenários de 
testes de aceitação são elaborados através dos requisitos elencados pelo Product 
Owner. 

Based on Method Task: Gerar cenário de teste de aceitação 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Usuário Final 

Additional: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Requisitos 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Entrega da funcionalidade no software 

Back to top 

 
Main Description   

As aceitações dos requisitos são feitas antes do software ser implementado. São 
definidos os critérios para a aceitação do produto no ambiente de negócio, de acordo 
com cada uma das necessidades, e depois do produto entrega é que o Product Owner faz 
a validação de todos os requisitos para ver se atende ou não o cliente. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Com a execução desta atividade, se torna mais fácil identificar se o usuário conseguirá 
usar as operações solicitadas dentro do software. O que acontece em muitos casos é que 
o usuário solicita uma funcionalidade e quando esta é entregue não adente o que 
realmente o cliente necessitava. 

Back to top 

 

 

  

file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/tasks/gerar_cenrio_de_teste_de_aceitao_35690BAA.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/usaurio_final_5CA2F938.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/analista_da_garantia_da_qualidade_2E1B7C75.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/analista_da_garantia_da_qualidade_2E1B7C75.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/requisitos_80516D9E.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/entrega_da_funcionalidade_no_software_798861C4.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/gerar_cenrio_de_teste_de_aceitao_6E09E522.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/gerar_cenrio_de_teste_de_aceitao_6E09E522.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/gerar_cenrio_de_teste_de_aceitao_6E09E522.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/gerar_cenrio_de_teste_de_aceitao_6E09E522.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/gerar_cenrio_de_teste_de_aceitao_6E09E522.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/gerar_cenrio_de_teste_de_aceitao_6E09E522.html


172 

 

 

Task Descriptor: Gerar cenários de testes automatizados 
 

 

 

 

Os testes automatizados são criados a partir dos cenários de testes elaborados para 
a primeira execução manual e futuramente para executar automaticamente. Essa 
atividade é custosa para ser criada, mas depois facilita as execuções que se tornam 
muito mais rápidas e não precisam de um ser humano para fazer as operações. 

Based on Method Task: Gerar cenários de testes automatizados 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: 

 Desenvolvedor 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Versão do software 
testada manualmente 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Scripts de testes manuais automatizados 

Back to top 

 
Main Description   

Essa atividade acontece para automatizar os testes manuais executados pelos analistas 
da garantia da qualidade. Os cenários de testes automatizados são aqueles que 
contemplam o processo completo que o usuário sempre faz, nesse sentido nunca deve 
parar de funcionar. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Para escrever esses testes é necessária uma ferramenta que consiga executar esses 
testes juntamente com a aplicação. Com os cenários de testes automatizados, 
elaborados pelas técnicas de testes exploratórios e de regressão, alteração no código e 
quer verificar senão houve impacto nas demais funcionalidades que já estavam 
funcionando. Esses testes ajudam muito na redução de tempo na execução e 
abrangência dos testes, que libera tempo para executar mais testes manuais que ainda 
não foram contemplados pelos testes automatizados. 

Back to top 
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Task Descriptor: Executar casos/cenários de teste nos artefatos de códigos 
gerados   

 

 

Depois de todos os casos/cenários de testes criados é necessário fazer as execuções 
de cada um deles na versão gerada para testes. Sempre que for disponibilizado uma 
nova versão é necessário executar os testes novamente para garantir que foram 
testadas todas as alterações. 

Based on Method Task: Executar casos/cenários de teste nos artefatos de códigos 

gerados 
 

Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: 

 Desenvolvedor 

Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Testar baseados em 
técnicas 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Número de execuções 

Back to top 

Main Description   

Depois de executado todos os casos/cenários de testes gerados para as funcionalidades 
implementadas é possível saber qual é a qualidade em que o software está sendo 
entregue para o cliente. Fica muito mais fácil de identificar quais testes foram feitos para 
determinada funcionalidade, pois apresentam evidencias de que o software foi 
realmente validado. 

Back to top 

Key Considerations   

As execuções devem acontecer a cada versão que for gerada e que contemple a 
alteração no qual precisa de validação. Uma execução pode ser realizada várias vezes, 
pois quando se encontra um defeito é aguardo a correção e os testes são novamente 
executados. 

Back to top 
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Task Descriptor: Abrir Defeito 
 

 

 

 

Um defeito é aberto quando é encontrado alguma inconformidade na funcionalidade 
desenvolvida. Esse defeito pode ter origem tanto na inconformidade com os 
requisitos quanto em uma implementação incorreta. 

Based on Method Task: Abrir Defeito 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Inconformidade com 
o resultado esperado 
do teste 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Descrição da simulação do defeito 

Back to top 

 
Main Description   

Nesta atividade o analista da garantia da qualidade faz toda a simulação do defeito e 
descreve em uma tarefa especifica, no qual o desenvolver consegue visualizar todo o 
contexto que precisa ser alterado e depois disso desenvolve a alteração e libera uma 
nova versão para o teste executar novamente os casos/cenários de testes. 

Back to top 

 
Key Considerations   

O desenvolver descreve qual foi a solução proposta para corrigir o defeito, e a partir 
desta documentação o analista da garantia da qualidade consegue elaborar outros 
casos/cenários de testes para cobrir os principais pontos de impacto que a alteração 
pode causar. 

Back to top 
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Task Descriptor: Realizar a correção do defeito 
 

 

 

 

A correção do defeito é feita pelo time de desenvolvimento que causou o problema. 
Muitas vezes o desenvolver que causou a falha é o mesmo que faz a correção. 

Based on Method Task: Realizar a correção do defeito 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Desenvolvedor 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Erro identificado no 
software 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Correção do erro 

Back to top 

 
Main Description   

Nessa atividade, o desenvolver pensa na solução para resolver o problema e logo após 
faz a correção. Para validar se alteração ficou correta o próprio desenvolvedor realiza 
testes unitários e funcionais, com o intuído de validar se a solução proposta atende todas 
as interações. 

Back to top 

 
Key Considerations   

O desenvolvedor precisa executar os testes unitários para que quando o analista da 
garantia da qualidade inicie os testes não encontre novos problemas. E principalmente o 
desenvolvedor deve garantir que a alteração não causou outros impactos em outras 
partes do software. 

Back to top 
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Task Descriptor: Gerar documentação dos testes 
 

 

 

 

Ao concluir todos os testes é elaborada uma documentação do que foi alterado e 
como deve funcionar a partir das implementações efetuadas. Esse documento serve 
como guia para o usuário final entender como funciona determina operação dentro 
do software. Existem muitos softwares com diversas configurações, por isso é bom 
ler os manuais para entender qual configuração precisa ser feita para se chegar em 
determinado resultado. 

Based on Method Task: Gerar documentação dos testes 
 

 
Relationships   

Roles Primary: 

 Analista da Garantia 
da Qualidade 

Additional: Assisting: 

Inputs Mandatory: 

 Todas as alterações 
feitas na Sprint 

Optional: 

 None 

External: 

 None 

Outputs  Manual com todas as descrições de cada funcionalidade 

Back to top 

 
Main Description   

Para cada liberação do software é feito um manual para o usuário, onde o usuário fica 
ciente do que mudou no software depois da atualização. Assim fica muito mais fácil 
identificar as principais mudanças que ocorreram no software com a nova versão. 

Back to top 

 
Key Considerations   

Existe um manual bem detalhado que descreve todo o passo a passo de como utilizar 
cada uma das funcionalidades adicionadas ou que sofreram algum ajuste, com o intuído 
de melhorar a facilidade para que o cliente consiga usar as operações. Isso reduz 
atendimento de suporte, pois os clientes conseguem encontrar soluções para 
determinados problemas que estão enfrentando para utilizar o software. 

Back to top 

 

 

  

file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/tasks/gerar_documentao_dos_testes_7D488201.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/analista_da_garantia_da_qualidade_2E1B7C75.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/analista_da_garantia_da_qualidade_2E1B7C75.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/todas_as_alteraes_feitas_na_sprint_6D16B50B.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/todas_as_alteraes_feitas_na_sprint_6D16B50B.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/manual_com_todas_as_descries_de_cada_funcionalidade_E08E6AE0.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/gerar_documentao_dos_testes_7E7DA0F5.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/gerar_documentao_dos_testes_7E7DA0F5.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos%20de%20Teste/Publish/Processos%20de%20Teste/capabilitypatterns/gerar_documentao_dos_testes_7E7DA0F5.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/gerar_documentao_dos_testes_7E7DA0F5.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/gerar_documentao_dos_testes_7E7DA0F5.html
file:///E:/Mestrado/epf-composer/workspace/Processos de Teste/Publish/Processos de Teste/capabilitypatterns/gerar_documentao_dos_testes_7E7DA0F5.html


177 

 

 

APÊNDICE F – CASOS/CENÁRIOS DE TESTES DA TÉCNICA DE TESTES 

EXPLORATÓRIOS 

No Quadro 9 e 10 é apresentado um de criação de Cenário/Casos de testes referente a 

técnica de Testes Exploratórios - Produto 2 e 3. 

Quadro 9 – Casos/Cenários de teste da técnica de Testes Exploratórios - Produto 2 

Entrada Saída Resultado 

Pré-Condições: 

-Configurar DAV/Orçamento 

- Cadastrar um cliente; 

- Inserir um produto; 

- Selecionar um local de estoque e ponto 

de retirada Normal; 

- Acessar a tela de Endereço de entrega. 

Não esperado N/A 

- Cadastrar um cliente. - Sistema deve validar os campos 

obrigatórios e gravar. 

Passou 

- Acessar a tela de Endereços de Entrega. - Sistema deve apresentar somente um 

endereço sendo as informações do cadastro 

do cliente. 

Passou 

- Cadastrar um Endereço de Entrega. - Sistema deve incluir este endereço na 

lista. 

Passou 

- Acessar a aba Clientes e selecionar 

outro cliente. 

- Sistema deve permitir selecionar o cliente 

pesquisado. 

Passou 

- Pesquisar e selecionar o primeiro 

cliente cadastrado anteriormente. 

- Sistema deve permitir selecionar o cliente 

pesquisado. 

Passou 

- Verificar na tela de endereços de 

entrega os locais cadastrados. 

- Sistema deve apresentar os dois locais. 

Sendo o primeiro do cliente e o segundo 

do cadastro feito manualmente.. 

Passou 

- Acessar o sistema e verificar o 

endereço de entrega deste cliente 

cadastrado. 

- Sistema deve apresentar uma linha 

contendo o segundo endereço cadastrado. 

Passou 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
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Quadro 10 – Cenários/ Casos de teste da técnica de Testes Exploratórios - Produto 3 

Funcionalidade Item a verificar Resultado 

Pesquisa de produtos 

  

- Verificar carregamento de imagens em 

conexões lentas e em dados móveis; 

N/A 

- Verificar paginação da pesquisa em 

diferentes navegadores em versão mobile; 

N/A 

- Pesquisar por descrição, código e código de 

barras não cadastrado; 

Passou 

 Adicionar Produtos 

  

  

  

  

  

- "Informar quantidade inválida; 

(0, -1, letra, nulo, etc.)" 

Passou 

- "Informar valor unitário e total inválido; 

(0, -1, 999999, letra, nulo, etc.)" 

Passou 

- "Informar percentual de desconto inválido;  

(-1, 100, letra, nulo, etc.)" 

Passou 

- Informar percentual de desconto no produto 

válido mas que deixe o produto com preço 

zerado; 

N/A 

- Informar percentual de desconto geral válido 

mas que deixe o documento com preço 

zerado; 

Passou 

- Conferir a navegação entre as etapas do 

carrinho: avançar e voltar, alterar e avançar, 

alterar e voltar, 

Passou 

- Verificar se o tab order passa por todos os 

campos corretamente no carrinho de compras; 

Falhou 

- Adicionar ao carrinho um produto que esteja 

com preço de venda zerado, informar um 

preço e gravar; 

Passou 

Finalizar 

  

  

- Adicionar 20 itens no carrinho e gravar 

orçamento; 

Passou 

- Adicionar 80 itens no carrinho e gravar 

orçamento; 

N/A 

- Adicionar 990 itens no carrinho e gravar 

orçamento; 

N/A 

Processos 

  

- Liberar solicitação de processo pelo sistema; N/A 

- Liberar solicitação de processo pelo Poder; N/A 

- Manter bloqueio pelo sistema (superior 

conecta e não libera); 

Passou 

- Manter bloqueio pelo Poder (superior 

conecta e não libera); 

Passou 

- Aguardar expiração do tempo de espera por 

liberação (mediante configuração aplicável ou 

não); 

N/A 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
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APÊNDICE G – CASOS/CENÁRIOS DE TESTES COM BASE NA TÉCNICA 

DE TESTES DE ACEITAÇÃO PRODUTO 3 

Quadro 11 – Casos/Cenários de teste da técnica de Testes de Aceitação - Produto 3 

Funcionalidade Item a verificar Resultado 

Pesquisa de produtos 

  

  

  

  

pesquisar-produto-por-codigo Passou 

pesquisar-produto-por-codigo-de-barras Passou 

pesquisar-produto-por-descricao Passou 

pesquisar-produto-em-destaque Passou 

pesquisar-produto-promocao Passou 

pesquisar-produto-inativo Passou 

verificar-imagem Passou 

 Adicionar Produtos 

  

  

adicionar-produto Falhou 

adicionar-produto-promocao Passou 

adicionar-produto-informar-qtd Falhou 

 Produtos Carinho 

  

  

  

  

excluir-produto Passou 

alterar-qtd-produto Passou 

alterar-val-total-produto-desconto Falhou 

alterar-val-unit-produto-desconto Passou 

alterar-val-total-produto-acrescimo Falhou 

alterar-val-unit-produto-acrescimo Passou 

informar-per-desconto-produto Passou 

verificar-lista-produtos Passou 

alterar-val-total-produto-sem-preco Falhou 

alterar-val-unit-produto-sem-preco Falhou 

Resumo Carinho 

resumo-alterar-valor-total-desconto Falhou 

resumo-alterar-valor-total-acrescimo Falhou 

resumo-informar-per-desconto-geral Passou 

Finalizar Carinho 

finalizar Passou 

finalizar-concluir Passou 

finalizar-produto-promocao Falhou 

finalizar-desconto-produto Passou 

finalizar-produto-sem-preco Falhou 

finalizar-tipo-consumo Passou 

finalizar-emitir-orcamento Passou 

finalizar-emitir-dav Passou 
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  Continuação 

Funcionalidade Item a verificar Resultado 

Pesquisar cliente carinho 

pesquisar-cliente-por-codigo Passou 

pesquisar-cliente-por-cnpj Passou 

pesquisar-cliente-por-cpf Passou 

pesquisar-cliente-por-nome Passou 

pesquisar-cliente-e-nao-selecionar Passou 

verificar-tipo-cadastro-valido Passou 

verificar-tipo-cadastro-invalido Passou 

Selecionar cliente carinho 

selecionar-cliente-e-conferir-dados Passou 

selecionar-cliente-pf Passou 

selecionar-cliente-pj Passou 

selecionar-consumidor-final Passou 

selecionar-consumidor-final-alterar-dados Passou 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
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APÊNDICE H – CASOS/CENÁRIOS DE TESTES DA TÉCNICA DE TESTES DE 

ACEITAÇÃO PRODUTO 2 

Quadro 12 – Casos/Cenários de teste da técnica de Testes de Aceitação Produto 2 

Funcionalidade Item a verificar Resultado 

Pedido-de-Venda  

  

  

  

 

  

  

cadastrar-Cliente Passou 

cadastrar-Produto-Sem-Tributação Passou 

cadastrar-Produto-Com-Tributação Passou 

cadastrar-Endereço-Estado-Sem-Tributação Passou 

selecionar-Cliente-Cadastrado Passou 

selecionar-Produto-Cadastrado Passou 

selecionar-Outros-Produtos-Sem-Tributação Passou 

selecionar-Produto-Com-Tributação-Não-

apresenta-Mensagem 

Falhou 

verificar-Com-Cenário-Fiscal Passou 

verificar-Sem-Cenário-Fiscal Falhou 

 DAV/Orçamento 

  

  

  

  

cadastrar-Cliente Passou 

cadastrar-Produto-Sem-Tributação Passou 

cadastrar-Produto-Com-Tributação Falhou 

cadastrar-Endereço-Estado-Sem-Tributação Passou 

selecionar-Cliente-Cadastrado Falhou 

selecionar-Produto-Cadastrado Passou 

selecionar-Outros-Produtos-Sem-Tributação Passou 

selecionar-Produto-Com-Tributação-Não-

apresenta-Mensagem 

Passou 

verificar-Com-Cenário-Fiscal Falhou 

verificar-Sem-Cenário-Fiscal Falhou 

cadastrar-Cliente Falhou 

cadastrar-Produto-Sem-Tributação Falhou 

cadastrar-Produto-Com-Tributação Passou 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
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APÊNDICE I – CASOS/CENÁRIOS DE TESTES DA TÉCNICA DE TESTES DE 

REGRESSÃO 

Quadro 13 – Casos/Cenários de teste da técnica de Testes de Regressão Produto 3 

Funcionalidade Item a verificar Resultado 

Pedido de Venda  

  

  

  

 

  

  

- Pesquisar cliente e selecionar Passou 

- Informar produtos e desconto no produto Passou 

- Inserir um local de entrega no produtos  

- Selecionar uma forma de pagamento Passou 

- Gravar o pedido de venda Passou 

- Alterar o pedido de venda inserindo mais 

produtos 

Passou 

- Informar o mesmo local de entrega para o 

produto 

 

- Gravar novamente o pedido de venda Passou 

- Efetuar o pedido de venda Passou 

Logística de Entrega 

  

  

  

  

- Pesquisa o pedido de venda na tela de 

entrega 

Passou 

- Alterar o local de entrega para um dos 

produtos 

Passou 

- Selecionar o pedido e fazer a entrega Falhou 

- Entrega realizada Falhou 

- Verificar-Com-Cenário-Fiscal Falhou 

- Verificar-Sem-Cenário-Fiscal Falhou 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
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APÊNDICE J – CASOS/CENÁRIOS DE TESTES DA TÉCNICA DE TESTES DE 

USABILIDADE 

Necessidade: Desenvolver a pesquisa de cliente para desktop 

Deverá apresentar as seguintes informações: Código do Cliente, Nome, CPF/CNPJ, E-mail, 

Situação, Endereço e Telefone. 

Cenários de Testes: 

- Campo de pesquisa de clientes, tamanho aceitável; 

- Pesquisar por código e nome do cliente; 

- Resultados da pesquisa (itens da lista); 

- Todos os campos do cliente selecionado (Código do Cliente, Nome, CPF/CNPJ, 

Situação, E-mail, Endereço, Telefone), devem estar de fácil visualização. 

APÊNDICE K – EXEMPLO DE AUTOMATIÇÃO DOS TESTES FUNCIONAIS 

#language: pt 

#encoding: utf-8 

Funcionalidade: Finalizar orçamento 

Cenário: Gravar orçamento 

Dado que possuo produtos adicionados ao carrinho 

Quando finalizar 

Então deve emitir o orçamento 

E deve gravar para empresa 1 

E deve gravar para cliente 'Consumidor Final 1' 

E deve gravar para forma de pagamento 'Forma de Pagamento Venda a Vista' 

   deve gravar a data de validade considerando 'Número de Dias Validade Orçamentos' a 

partir da data atual 

E deve exibir a tela de confirmação 
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APÊNDICE L – EXEMPLO DE FALHA NOS TESTES AUTOMATIZADOS 

 

Figura 16 – Erro nos automatizados: Carinho de Compras 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

Figura 17 – Erro nos automatizados: Pesquisa de Produtos 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
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APÊNDICE M – QUADRO KANBAN DOS TIMES 

Figura 18 – Quadro Kanban do Time de Manutenção Java 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 19 – Quadro Kanban do Time Produto 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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APÊNDICE N – RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS PRODUTOS 1 

Figura 20 – Comparativo de Complexidade e LOC do Produto 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 21 – Comparativo dos demais indicadores do Produto 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 22 – Comparativo dos defeitos do Produto 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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