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VAZ, Letícia Marielle. Teste de software: importância e aplicação no 
desenvolvimento. 2015. 95. Trabalho de Conclusão de Curso Sistemas de 
Informação – Faculdade Pitágoras, Divinópolis, 2015. 

RESUMO 

Testes de software tem grande importância para o desenvolvimento e entrega de um 
produto. Métodos que aprimoram o trabalho diário, a fim de fazer a produção ser 
organizada e eficiente, com um sistema de qualidade e de confiança para ser 
entregue aos seus clientes. Através dos estudos, quero obter mais conhecimentos 
sobre os temas abordados, conhecer ferramentas de automação e analisar qual 
melhor se adapta ao nosso dia a dia de trabalho e implantá-la na empresa onde atuo 
como analista de testes, a fim de inovar e qualificar ainda mais o trabalho realizado. 
Pelos pontos positivos e negativos do nosso ambiente de trabalho, varias pesquisas 
serão realizadas. Com atuação na empresa Inovação Computação Móvel, qual será 
estudada durante o trabalho e terá novas rotinas e conhecimentos, obtidos pelas 
pesquisas e desenvolvimento ao longo do trabalho de conclusão de curso. 
 
 
Uma documentação mais qualificada, metodologia ágil que garante interação da 
equipe, alto controle de tarefas, em reuniões para apresentar os resultados diários, 
analisar possíveis impedimentos e demais problemas durante o processo que 
venham a dificultar o desempenho e o objetivo final da equipe. Integrar toda a 
equipe com a utilização de ferramentas que facilitam o trabalho, garantir mais 
segurança e eficiência, assim encontrar erros de forma mais rápida. 
 
Ótimos resultados foram atingidos, melhorias nos documentos e conhecimento 
avançado da equipe, agilidade nos processos e maior qualidade e confiança nas 
aplicações trabalhadas. 
 
 
Palavras-chave: Metodologias, ferramentas, automação, Scrum, testadores, SAT. 
 

 

 

 

 

 



 
 

VAZ, Letícia Marielle. Software Testing: Importance and application in the 
development process. 2015. 95. Trabalho de Conclusão de Curso Sistemas de 
Informação – Faculdade Pitágoras, Divinópolis, 2015. 

ABSTRACT 

Software testing is very important for the development and delivery of a product. 
Methods that improve the daily work, making the production be organized and 
efficient, thus having a quality and reliable system to be delivered to its customers. 
Learn and bring more knowledge to the company where I work as an analyst for 
testing to facilitate and improve the routines, take tools that will ensure greater quality 
of work done by the team according to what has been analyzed in general, 
highlighting the weak points and strengths within the environment, for best 
performance in each area. 

A more skilled documentation, agile methodology that ensures interaction of the 
team, high control tasks using meetings to present the daily results, examine possible 
impediments and other problems in the process that may hinder performance and the 
ultimate goal of the team. Integrating the entire team with the use of tools that help 
you work faster, providing more safety and efficiency, thus being able to find errors 
more quickly. 

Excellent results were achieved, improvements in the documents and advanced 
knowledge of the team, agility in processes and greater quality and reliability in 
applications. 

 

Keywords: Methodologies, tools, automation, Scrum, testers, SAT. 
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1 INTRODUÇÃO 

Foi planejado para o trabalho de conclusão de curso, estudos e novos 

métodos em todos os processos do setor de testes da empresa e envolver demais 

ambientes. Analisar os pontos positivos e negativos. Serão tratados os requisitos, 

desde a sua criação até a disponibilização no ambiente de produção, ou seja, em 

todas as etapas do processo: análise, desenvolvimento, teste e documentação. As 

documentações de configuração, regras de clientes em especifico e em geral e 

demais arquivos da empresa, serão melhorados, com objetivo de facilitar o acesso 

às informações tornando mais ágil, claras e seguras. A metodologia ágil utilizada na 

empresa é o Scrum, o trabalho irá falar da sua implantação e utilização, será 

analisado o que pode auxiliar o trabalho da empresa, destacar as principais 

funcionalidades do teste dentro e fora da metodologia e aplicar o que melhor se 

adapta ao ambiente e seus métodos e ferramentas para auxiliar o dia-a-dia, como o 

registro de tarefas e tempos.  Além de pesquisas sobre a arquitetura de testes, 

qualidade de software, envolver os métodos, documentação com validação e 

verificação, ferramentas, homologação, auditoria, etc. O ponto alto do projeto e qual 

tem mais necessidade de implantação são as melhorias em técnicas e ferramentas 

para obter resultados em tempo e qualidade dos trabalhos, envolvendo 

principalmente os índices de erros. 

A empresa dividiu os funcionários em grupos, para início de um projeto, para 

ser realizado durante seis meses. Cada grupo tem colaboradores dos setores de 

desenvolvimento, testes e suporte e suas tarefas, as metas a serem alcançadas em 

conjunto. Assim, o grupo que participo, tem as tarefas de melhorar CheckList e 

requisitos e implantar a automação de testes em período de seis meses. Com foco 

na integração de colaboradores e projetos para melhorar a qualidade dos produtos.  

Não há métodos práticos de testes, as documentações precisam ser 

melhoradas. Isso para evitar desde problemas no desenvolvimento, quanto às 

solicitações dos clientes até erros graves já em produção. Além de facilitar e 

qualificar a pré-entrega, que vai do desenvolvimento para os testes. Assim o trabalho 

de conclusão irá abordar todos os processos de construção e manutenção dos 

softwares. 
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1.1 PROBLEMA 

Em que o teste de software e seus métodos irão ajudar na empresa? Ao 

iniciar pelo próprio setor, o estudo vem para ajudar e mostrar o foco do tema “teste 

de software”. Os colaboradores dentro da empresa trabalham sem orientações e 

estudos aprimorados. Assim com o projeto e as metas estipuladas no local de 

trabalho, informações, cursos, pesquisas serão feitas para abrir a mente sobre os 

processos que devem ser criados e melhorados. Mostrar como os testadores são 

vistos e como trabalham em outros locais, mudar a visão de trabalho. 

As documentações utilizadas estão desatualizadas, pouco utilizadas e até 

mesmo usadas de forma errada, prejudiciais aos demais processos. Como requisitos 

não claros ou incorretos, o que causa problemas no tempo de analise, na 

codificação e nas rotinas do sistema de acordo com solicitações. Além dos 

CheckList utilizados apenas pelo setor de testes, o que causa impacto e diferenças 

de resultados, com casos de retorno de tarefas para o desenvolvimento que 

poderiam ser evitadas. 

Retornos de erros durantes o processo de desenvolvimento do software, é 

prejudicial a todos, claro que é melhor ver e ajustar erros do que acha-los em 

produção. Mas o retrabalho com itens que poderiam ter sido feitos e homologados 

da primeira vez fogem do esperado, pois na maioria das vezes os erros achados no 

setor de teste não foram identificados pelos desenvolvedores por não terem testado 

igual aos testadores ou por não terem seguido os CheckList ou por fatores que a 

automação ajudaria a achar com facilidade e que muitas vezes passam na 

verificação do desenvolvedor e dos testadores. 

Além de incluir as teorias da qualidade de testes e destacar sua importância 

em cada setor dentro da empresa e envolver com a metodologia ágil implantada, o 

Scrum. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A Inovação Computação Móvel implantou o setor de testes há quatro anos. 

Onde utilizam ferramentas básicas para seus controles de tarefas, documentação de 

bugs, regras de negócios. Quais informações não estão centralizadas em uma única 

ferramenta de busca. Pensando no crescimento pessoal e profissional dos 

testadores, a empresa estipulou metas para o setor e o trabalho de conclusão de 

curso veio para agregar mais estudos e conhecimentos. Para mostrar a real 

importância do trabalho e os resultados esperados e obter experiências e 

crescimento profissional, além de facilitar e melhorar as rotinas. Com ferramentas de 

registro e controle de dados. 

A documentação irá ficar mais clara, completa e compartilhada com todos, 

com a centralização dos dados em uma ferramenta acessível e segura. 

O setor de testes irá evoluir com as metas, pois através dos estudos, vamos 

levar novas ideias e metodologias para o dia a dia da empresa, assim obter muitos 

benefícios, como o crescimento individual de cada colaborador do setor, como o de 

toda a empresa, pois os testadores vão estar mais preparados, além de também 

colocar em pratica algumas técnicas vistas no estudo de qualidade de software 

dentro do ambiente de trabalho. Mas os maiores beneficiados serão os clientes, que 

irão receber os sistemas com mais qualidade.  Segundo Bastos et. al. Há três 

dimensões de qualidade que precisam ser consideradas em questão do teste de 

sistemas, que é a confiança, o cliente quando utilizar a aplicação e não ter 

problemas, como erros no software, erros na regra de negócios, prejudicando a 

rotina diária e até mesmo seu controle financeiro ou demais, terá confiança no 

sistema e na empresa que ele contratou. Assim obter a satisfação do usuário final, 

as recompensas e retornos empresariais de quem forneceu o produto, serão muito 

maiores. Pois tem a real funcionalidade, segundo item que Bastos destaca, onde o 

sistema faz como e o que o usuário final espera e apresenta os resultados corretos 

de acordo com a regra de negócios cliente, seguir os itens passados desde a 

negociação, ir para a codificação e implantação, após vem o terceiro destaque do 

autor, que é a performance, que além da aplicação estar funcionado da forma 

correta, é se a mesma está trabalhando em tempo de resposta ágil e aceitável, 
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desde acessos mínimos aos mais alto volume, e sem danos as rotinas e dados que 

o usuário solicitou. 

Assim obter resultados satisfatórios para todos os envolvidos no processo de 

criação, manutenção e execução do software produzido. Utilizar a documentação de 

forma correta, metodologias ágeis, automação de testes integrando TDD e BDD e 

demais ferramentas de automação. 

 

1.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Em todas as áreas e trabalhos, deveriam ter testes, para garantir o 

funcionamento de forma correta do produto final e o mais importante, a segurança 

do usuário, pois sua função é substituir ações humanas, e dar resultados. Uma falha 

pode causar vários danos, desde dados errados em um relatório como tragédias 

fatais. “Erros de software já foram responsáveis por prejuízos milionários e mesmo a 

perda de vidas humanas.”( ANDRE KOSCIANSKI ,2012,34). 

O bug, como é conhecido às falhas nos sistemas, são erros no software que 

podem causar danos enormes. O primeiro bug da história, foi descoberto por Grace 

Hoper, criadora do COBOL, uma linguagem de programação. Isso aconteceu em 

1945, na universidade de Harvard, quando o computador Mark II, parou de 

funcionar. Após diversas verificações em questão de software e hardware, foi 

encontrada uma mariposa no relé. Grace ao retirar o inseto da máquina com uma 

pinça, disse que estava removendo “bugs”. O “bug” da máquina foi colocado na 

agenda da analista de sistemas, foi a partir daí que teve conhecimento de erros nos 

sistemas e os registros dos mesmos. “A análise de falhas que tenham sido 

identificadas e documentadas abre a possibilidade para que sejam estudadas 

técnicas para evitar erros no futuro .”( ANDRE KOSCIANSKI,2012,34). 

Um exemplo de bug que gerou uma fatalidade e poderia ter sido evitado, se 

tivesse analise e testes antes de ir para o cliente, foi em Panamá, no Instituto 

Nacional do Cancro em 2000, engenheiros da empresa Multidata Systems 

International, erraram no cálculo da dosagem de radiação que o paciente deveria 

receber durante a terapia de radiologia. A máquina de raios estava com falhas de 

http://thenextweb.com/2008/11/20/the-worlds-first-computer-bug/
http://thenextweb.com/2008/11/20/the-worlds-first-computer-bug/
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codificação, oito pessoas foram vitimas fatais e outros vinte pacientes não tiveram 

maiores danos à saúde. 

Testes são fundamentais para a liberação de softwares, e devem ser 

criteriosos para não causar danos aos usuários. Humanos são falhos e cometem 

erros até mesmo sem intenção, assim toda segurança é precisa. E testar não é nada 

fácil, muita responsabilidade e às vezes desgastes por ter que ver todo o sistema, 

todas suas funções e resultados e o tempo gasto, para isso os humanos, criaram as 

ferramentas para auxiliar. “Uma maneira para conseguir testar o sistema todo de 

maneira constante e contínua a um preço justo é automatizando os testes. Ou seja, 

escrever um programa que testa o seu programa. Esse programa invocaria os 

comportamentos do seu sistema e garantiria que a saída é sempre a esperada. Se 

isso fosse realmente viável, teríamos diversas vantagens. O teste executaria muito 

rápido (afinal, é uma máquina!). Se ele executa rápido, logo o rodaríamos 

constantemente. Se os rodarmos o tempo todo, descobriríamos os problemas mais 

cedo, diminuindo o custo que o bug geraria.” (MAURICIO ANICHE,2012,4) 

E como Grace fez, registrou o bug na agenda, todos os testes e resultados 

devem ser documentados para futuras analises, para evitar a repetição dos mesmos 

e para elaborar meios de contornar erros e até mesmo fazer com que não 

aconteçam. 

E para tudo é necessário planejamento, organização e praticidade, assim foi 

visto a necessidade de implantar uma metodologia, e a escolhida através de estudos 

relacionados ao perfil da empresa, foi o Scrum. Qual trata a união da equipe, de 

forma organizada para a realização de trabalhos com foco em objetivos em comum. 

No caso da Inovação Computação Móvel, é a qualidade de seus produtos e 

satisfação de seus clientes. 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

Estudar, conhecer e praticar será o foco do trabalho durante o ano e depois 

da entrega. O tema escolhido é trabalhado dentro da empresa escolhida, onde atuo 

como analista de testes. 
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Identificar os pontos a serem adaptados para a melhor qualidade de trabalho 

e dos produtos fornecidos, obter conhecimentos e técnicas para ajudar a elaborar 

novos projetos, com o intuito de trazer para a empresa trabalhada o real sentido da 

qualidade de testes e mostrar a importância dos testes para todos os envolvidos é o 

objetivo do trabalho de conclusão do curso de Sistemas de Informação.  

Com pouco tempo de experiência na área de testes e tive o interesse de 

conhecer melhor o trabalho, logo em seguida veio à oportunidade de estudar dentro 

da faculdade a área de atuação. E dentro da empresa tenho metas e apoio para 

crescer profissionalmente, além dos pontos fracos que podem ser melhorados 

através dos meus conhecimentos. 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

São objetivos específicos deste trabalho: 

 Abordar o que é teste de software; 

 Abordar a importância do teste de sistemas; 

 Avaliar a qualidade de software; 

 Identificar a empresa trabalhada;  

 Fazer um estudo individual; 

 Fazer pesquisa de campo; 

 Analisar a implantação do Scrum; 

 Identificar a relação do teste de software e a metodologia ágil 

Scrum; 

 Avaliar a documentação dos testes de sistema dentro da 

empresa trabalhada; 

 Mostrar o fluxo de processos na empresa; 

 Estudar e implantar o TDD e o BDD; 
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 Avaliar automação de testes no setor em questão; 

 Mostrar os resultados finais após o trabalho; 
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2 INOVAR COM TESTES DE SOFTWARE 

2.1.1 Metodologia  

Nesta área do projeto, serão apresentados os meios de estudos feitos para a 

produção do trabalho. Explicadas em quatro itens diferentes: 

  Definições; 

 Obtenção de dados; 

 Pesquisa de campos; 

 Atuação dentro da empresa; 

2.1.1.1 Definições gerais  

Serão destacados os pontos fracos e pontos fortes dentro da empresa 

escolhida. Para melhor analise de cada item e aprofundando nas teorias que os 

envolvem para trabalhar da melhor forma no ambiente profissional. Sendo eles as 

documentações, metodologias utilizadas e a automação de testes. 

2.1.1.2 Obtenção de dados 

Estudos serão realizados para aprimorar conhecimentos na área de atuação 

do projeto. Assim adotando na empresa escolhida as ferramentas vistas durante o 

estudo, para facilitar as rotinas diárias e garantir maior qualidade dos produtos 

oferecidos. 

Artigos e cursos sobre ferramentas de automação irão influenciar nas 

medidas a serem tomadas.  
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2.1.1.3 Pesquisa de campo 

Pesquisas de campo serão realizadas, com os temas que irão ser abordados 

no trabalho, para fundamentar dados e ver atuação do que será abordado durante o 

projeto em outros ambientes. 

Feita através do site Survio, com criação própria de um formulário com dez 

perguntas e o mesmo compartilhado nas redes sociais, principalmente para pessoas 

da área da informática.  

Oitenta e sete pessoas responderam o formulário, assim foi possível coletar 

dados para enriquecer o trabalho. 

 

2.1.1.4 Atuação dentro da empresa 

Com mais conhecimento na área de atuação, vistas outros métodos e novas 

ferramentas, será dado início a pratica, aplicação de novas ideias e técnicas no 

ambiente de trabalho. 

 

2.1.2 Resultados esperados 

Com este trabalho, é esperado o crescimento profissional e satisfação da 

empresa escolhida, com quatro itens trabalhados de forma direta, que são: 

 Requisitos; 

 Checklist; 

 Plano de testes; 

 Scrum; 

 Automação de testes; 
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2.1.2.1 Requisitos; 

É esperada uma reformulação dos requisitos, que exijam mais informações na 

solicitação, para o desenvolvimento receber o documento com maior quantidade de 

informações das necessidades dos clientes, e para que o teste também receba as 

informações já existentes com as que o desenvolvedor responsável pelas 

alterações, de forma mais clara e completa, a fim de evitar perca de tempo com 

dúvidas e com a garantia que o produto será entregue como o usuário final espera 

com nível de qualidade maior. 

2.1.2.2 Checklist 

Os documentos de CheckList da empresa são poucos utilizados no momento 

e estão incompletos, pois algum tempo que não são atualizados com as novas 

funcionalidades do sistema. Assim é esperado um novo modelo e com informações 

mais precisas e forma de preenchimento mais fácil e eficiente. Com resultados do 

responsável do desenvolvedor das alterações feitas e responsável do teste. 

Facilitando a percepção de erros, em casos de repostas diferentes. E 

conscientização de todos para utilizar ferramenta tão importante. 

2.1.2.3 Scrum 

No trabalho irá contar como foi a implantação dessa metodologia dentro da 

Inovação e todo o processo e resultados obtidos até agora pela equipe.  

Identificar o Scrum junto com o setor de teste tem como objetivo, conhecer 

mais a fundo os dois métodos de trabalho em outros ambientes, afim de melhor o 

processo do setor de testes, envolver a metodologia ágil já utilizada na empresa. 

2.1.2.4 Automação de teste 

O principal objetivo do trabalho é automatizar os testes na empresa escolhida 

para o projeto. Para amadurecer o setor, facilitar rotinas dos testadores, que 

consomem tempo que poderiam ser utilizados para outras tarefas. Além de 



11 
 

aumentar a qualidade do produto, com testes mais precisos e detalhados feitos pela 

ferramenta. 

 

2.1.3 Estudo individual  

O início no trabalho do setor de testes, foi pouco assustador, por não ter 

conhecimento da área, aos poucos cresceu o gosto pelo que é feito, a curiosidade e 

vontade de crescimento, junto com as matérias vistas na faculdade, que deram base 

e abriram visões da área. Assim o interesse em continuação no curso e na área 

trabalhada. Buscando fora da faculdade e serviço, outros meios de conhecimento, 

com o trabalho de conclusão de curso, as oportunidades oferecidas e o gosto pelo 

que faz cada vez mais artigos, matérias foram procuradas. A cobrança dentro e fora 

de faculdade também faz alertar a visão do estudante, buscando cada vez mais 

conhecer e colocar em pratica melhorias que se adaptam ao dia-a-dia. 

Em paralelo com os cronogramas do trabalho de conclusão de curso, serão 

feitos cursos e mais estudos para o bem pessoal e profissional. 

2.1.4 Empresa escolhida para inovar os processos 

A Inovação Computação Móvel é considerada uma das principais empresas 

de tecnologia móvel do Brasil. Trabalhando com sistemas automatizados de coleta 

de consumo de água e demais aplicações moveis. Atuam no setor público e privado, 

oferecem também constates consultorias e acompanhamento do cliente. 

 

2.1.5 A empresa trabalhada 

O fluxo de processos da empresa funciona sobre o controle do Scrum, a cada 

15 dias são liberadas as versões homologadas dos sistemas modificados neste 

tempo. A empresa presta serviços com coleta e geração e registro de serviços no 

seguimento hídrico. Trabalhando com sistema em foco de coleta de dados de agua 

de consumidores das cidades onde os serviços hídricos são prestados por empresas 
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terceirizadas contratadas ou a de responsabilidade da própria prefeitura.  Qual 

função do sistema é gravar os dados na aplicação desktop e enviar para 

equipamentos mobile, assim sair a campo para registro das informações e 

impressão das contas para a população. E outros dois sistemas voltados para os 

serviços de manutenção, como corte de agua, religação, trocas de hidrômetro, 

tratando do serviço em si, em valores a receber e também gerenciar os 

equipamentos, e há também o sistema de recadastramento das informações dos 

consumidores. 

Os projetos trabalhados ao longo dos quinze dias de Sprint são chamados de 

SAT’s, quais são criadas em uma aplicação própria, onde é informado o que será 

feito, para qual cliente terá mudanças no sistema, à data prevista de entrega e o 

registro de fases da SAT. Desde a criação até a homologação, do início de 

desenvolvimento, testes, erros e melhorias. A partir daí são feitos os requisitos, com 

histórico e identificação do que têm que ser feito, os objetivos, no fluxo de dados 

deve escrever detalhadamente o que deve ser feito pelo desenvolvimento para a 

satisfação do cliente. Em casos de erros encontrados, deve descrever o que foi feito 

para achar o erro, após isso a análise do desenvolvedor, as orientações sobre o que 

e como foi feito e assim inicia a fase de testes. Onde é escrito todos os testes 

realizados e seus resultados, positivos e negativos. 

Durante o trabalho diário, reuniões sempre são citados os requisitos como 

grande problema. Como na perda de tempo quando chega ao desenvolvimento, pois 

não tem informações completas e claras como pros testes também falta, além de 

arquivos e banco de dados que não são disponibilizados ou estão de forma 

desorganizada. 

O desenvolvimento às vezes entende de uma forma, ou conversa com quem 

abriu a SAT, pega dados e faz a codificação, o teste vez, testa da forma escrita na 

solicitação e retorna para desenvolvimento com erros ou duvidas o que no caso não 

teria necessidade se tivesse tudo registrado da maneira correta. Ou em casos que 

não especifica se modificação será especifica ou genérica, ou o que é solicitado não 

fica claro, assim com vários contatos com suporte, que é de onde vêm os requisitos 

ou com alterações erradas ou desnecessárias.  
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Além do ponto de criação e dados do requisito visto que tem que ser 

melhorado, outra situação é o registro dos testes, pois é registrado tudo de uma vez, 

com erros, melhorias, dúvidas, acertos, separados apenas por cores. Assim após 

ajuste do desenvolvimento, o registro é feito de outra cor e posteriormente os testes 

registram mais testes e resultados de outra cor, o que pode confundir, gerar mais 

dúvidas e até mesmo algumas vezes fica bagunçado o conteúdo. 

Estas e outras situações foram vistas e analisadas, e serão tratadas em 

modelos de requisitos a serem feitos e apresentados para equipe, onde em conjunto 

será feita as modificações que melhor se encaixa nas rotinas da empresa.  
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3 ESTUDANDO O TEMA 

3.1.1 Testes de software 

Pra que os testes são utilizados? Antes de entregar um sistema para o 

cliente, há diversos processos. Os testes são vistos na maioria das vezes como 

menos essenciais, mas não é bem assim. Testar o software é de grande 

importância, pois é neste processo que é visto se a aplicação está funcionando 

como o usuário pediu lá no início quando passaram as suas regras e suas ideias e 

se, além disso, se está fazendo todos os processos de forma correta e eficaz. E 

cada vez mais os testes estão sendo conhecidos e vistos com bons olhos por todos. 

Ainda há empresas que não separam recursos para testar suas aplicações, alegam 

a perca de tempo e que não é necessário, pois confiam na codificação inicial, 

segundo Pressman, no livro Engenharia de Software, os testes são processos 

críticos e que gastam cerca de 40% do esforço, ou quando são feitos os testes, são 

de forma desestruturada, para entregas mais rápidas ou no tempo estipulado do 

projeto. Dentro de uma empresa há outros itens que envolvem a entrega da 

aplicação, como o financeiro, o tempo, recursos financeiros e profissionais e 

entregar seu produto com qualidade, às vezes é um desafio. Com isso, inicia os 

casos de erros vistos em produção, causando retrabalho e danos financeiros.  

Ao utilizar as técnicas e ferramentas de testes, é possível achar de 30% até 

50% erros, antes de o software ir para produção, isso significa mais segurança e 

mais qualidade do produto entregue. Hoje em dia, a tecnologia está mais presente e 

fazem parte da nossa rotina. Algumas aplicações servem para distrair, outras para 

facilitar controles diários, como agendas e demais, outras são essenciais para o 

trabalho e há aquelas que são capazes de salvar vidas. Por isso devem ser 

analisadas criteriosamente. Com o objetivo não somente de encontrar erros, mas 

também de garantir que os requisitos de funcionalidades passados pelos clientes 

foram atendidos, e que o produto tem segurança e boa performance. Durante os 

testes é possível ver defeitos, que são considerados erros encontrados em códigos 

ou em documentações. Erros que são manifestações dos defeitos, o que é 

encontrado no sistema que está prejudicando de alguma forma e as falhas, que são 

os comportamentos operacionais, causadas por erros.  
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Na pesquisa de campo feita, 96,6% dos entrevistados responderam que os 

testes de software são de grande importância. “Muito importante. Deve analisar as 

funções que o cliente necessita garantir o bom funcionamento do software e com 

menor índice de erros da aplicação e das rotinas. Qualidade total para o produto 

final. ” E outros 3% que a importância dos métodos é “Regular. Basta apenas rever o 

que foi codificado de forma simples e rápida. ”. Ou seja, quase todos os 

entrevistados conhecem os testes de software e confiam no trabalho realizado, 

sabem a real importância de avaliar requisitos, procurar erros. A minoria prefere 

confiar apenas na codificação. 

Sobre a avaliação de acordo com requisitos passados pelos clientes, a 

maioria, 93,1% trabalha seguindo a documentação em que há as descrições dos 

itens que o usuário necessita no software. 1,2% uma pessoa em oitenta e sete, 

confia apenas no que o desenvolvedor fala, seguindo o lema: “ele que codificou ele 

sabe como funciona”. E cinco pessoas 5,8% não avaliam, teste de acordo com a 

breve descrição gera que alguém falou que o sistema deve fazer. A maior parte 

analisa item a item que o cliente informou nas primeiras reuniões e seguem os testes 

de acordo com a necessidade passada. 

3.1.1.1 Estruturação de testes 

Para dar início aos testes, precisa de preparações, desde o planejamento 

escrito até a prática. Inicia pelos casos de testes, que é a parte de descrever as 

rotinas do software, de forma clara e objetiva, informando dados de entrada e saída 

e os resultados esperados após a execução. Assim, ir para os procedimentos de 

testes, que é aonde vão ser descritos os passos para execução dos itens que foram 

passados no caso de teste. Após, os critérios de testes irão ser passados, com a 

avaliação dos casos de testes, vão ser estudados o que pode causar falhas e o que 

fazer para corrigir e evitar danos ao produto trabalhado. Os critérios podem ser feitos 

de diferentes formas, seja estabelecer percentuais de critérios que o software deve 

passar, adequarem os casos de testes, que aí irão avaliar os casos já descritos, se 

são suficientes ou não. Isso fazendo parte do planejamento de testes e os projetos 

de casos de testes, a primeira e a segunda etapa das quatro que compõem o 

desenvolvimento do software. Após a execução dos testes e os seus resultados. 
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Assim tendo toda a documentação desde o início do projeto ao final. Para 

poder avaliar e ver os pontos que precisam ser ajustados. 

3.1.1.2 Os erros, a culpa é de quem? 

Ao produzir uma aplicação, todos os erros encontrados antes de entregar o 

produto para o cliente ou no uso em produção, são causados pelos defeitos 

humanos. Devido aos seus conhecimentos e limitações. O próprio homem cria 

ferramentas para ajudá-lo em seus trabalhos, que também podem falhar em alguns 

pontos. O homem faz as máquinas, as ferramentas de auxílio para construir grandes 

aplicações.  O ser humano é falho, mas inteligente para reparar os seus erros e 

evitar futuros danos na tecnologia. 

Juntando métodos, ferramentas e profissionais o teste do software vem para 

concertar e evitar erros. 

 

3.1.1.3 Erros, de onde vem? Como evitar? 

Quando fala que encontraram erros no sistema, muitas vezes dá para 

entender que o programador fez seu trabalho de forma toda errada, uma aplicação 

que não funciona. Mas não é assim, há vários tipos de erros de software. Como a 

aplicação não estar da forma em que o usuário pediu, mas não pela empresa 

responsável do software ter ignorado os comandos de seu cliente, mas por várias 

falhas durante a execução do projeto. Que podem levar apresentar dados de saída 

errados em um relatório, usuários com acessos liberados ou negados que fugiram 

da regra real do cliente e demais situações. Como documentação inicial com algum 

item descrito de forma errada, incompleta ou descrita de forma não tão clara, que 

leva ao entendimento diferente do que realmente foi solicitado. Solicitação que se 

torna inviável pelos recursos de hardwares e softwares utilizados, informações de 

dados, arquivos dos clientes que não foram passadas ao desenvolvimento. Assim 

um software pode ser entregue ao usuário, sem suas principais rotinas 

implementadas. 
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Ai entra a necessidade dos testes de software, que tem como objetivo 

analisar e avaliar toda a documentação utilizada no projeto, ver as necessidades do 

cliente, garantir a implementação dos itens dos requisitos, testar, encontrar erros e 

falhas para serem corrigidos e garantir a entrega do produto como ele é esperado 

pelo usuário final e com qualidade e segurança da aplicação, dos dados que irão ser 

inseridos e nos resultados. 

3.1.1.4 Custo dos testes 

“Quanto mais cedo descobrimos e corrigimos o erro, menor é o seu custo 

para o projeto”. (Myers,1979). Investir em testes de software não é tão simples e 

nem barato.  Os custos com recursos são grandes, mas necessários. Uma 

implantação do setor de testes em uma empresa, feita de forma organizada traz 

benefícios, a qualidade do produto e os lucros financeiros. Com os procedimentos 

de avaliação do software durante o desenvolvimento irá garantir um software seguro 

para o cliente, qual não irá retornar, assim não tendo retrabalhos, o que gera gastos 

com recursos e além de perca de clientes, que é o maior prejuízo.  Assim é melhor 

se conscientizar da importância da prevenção e correção de erros dos produtos 

ainda não entregues aos usuários finais. 

Levando em consideração a qualidade do software que será entregue, os 

testes unitários podem remover de trinta a cinquenta por cento de falhas, mesma 

quantidade que os testes de sistemas podem remover e assim podendo ir quarenta 

e nove por cento de defeitos para o cliente. As revisões de códigos reduzem de vinte 

a trinta por cento de defeitos, isso significa que mesmo um sistema homologado, 

entregue e sendo utilizado pode continuar achando erros durante anos. Erros que 

não prejudicam o software de forma avassaladora, pois aqueles defeitos que 

poderiam causar grandes danos foram vistos nos testes iniciais e nas revisões de 

versões. 

De acordo com ideias passadas na palestra com o tema Retorno de 

Investimento em Testes, do Robert Pereira Pinto, uma empresa que investe em 

testes de software não terá aumento em suas vendas diretamente. De início, os 

clientes não vão saber da qualidade total do produto que o comercial está oferendo, 

mas ao adquirir por outros motivos irão passar o retorno à empresa e aos demais 
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usuários da área, a famosa propagando boca a boca. E assim a empresa conseguirá 

mais clientes. 

Os testes têm impactos nos custos, de acordo com a regra 10 de Myers. 

Regra criada por Glenford Myers, especialista em testes de software. A regra analisa 

o custo de correção de erros, mostrando que é maior quanto mais tarde encontrarem 

os defeitos. Isso significa que um erro encontrado no cliente irá custar mais que se 

fosse visto durante o processo de desenvolvimento da aplicação. Na figura 1, é 

apresentado um gráfico como exemplo de custos em níveis do projeto de um 

software, que se encontrado em produção o custo é bem maior. Uma análise de 

requisitos, documentações garante economia de tempo e dinheiro e tem a qualidade 

desde início até a entrega para produção, evitando prejuízos. 

 

Figura 1 -Regra 10 de Myers 

                              Fonte: Base de Conhecimento em Teste de Software (São Paulo, 2007) 

Ai vem as questões, de quando investir em testes?  Quanto vou economizar 

com o processo? 

A necessidade de incluir os testes na empresa vem quando retornos de 

versões com erros começam a acontecer com frequências, erros achados pelo 

cliente, o volume de trabalho do desenvolvimento, o setor de testes vem para 

garantir a entrega de forma mais certa possível dos projetos e versões. 

http://3.bp.blogspot.com/-xkwnhSuDK8g/TxbtntvA-MI/AAAAAAAAAEk/huoAc2Ycpbk/s1600/custo.JPG


19 
 

Os empresários irão economizar com dias e recursos do desenvolvimento em 

retrabalhos e evitar perca de clientes. E custos diretos como o suporte, manutenção, 

visita ao cliente. Os custos indiretos, que são o desgaste com o cliente e da equipe, 

a imagem da empresa no mercado que atua.  Os prejuízos podem ser calculados, 

vistos quanto se gasta com as horas de trabalho do desenvolvimento mais suporte. 

3.1.2 O que são testadores? 

Tem como função, testar os softwares das empresas desenvolvedoras. Uma 

profissão ainda não tão reconhecida no mercado de trabalho, mas de grande 

importância. Com foco em avaliar documentações, encontrar bugs e não permitir que 

o sistema vá para o cliente com problemas, trabalho baseado em documentações e 

normas.  

Os testadores muitas vezes são vistos de forma negativa, pessoas que só 

reclamam. Isso porque convivem com os desenvolvedores e tem como função ver 

todos os cenários, certos e errados das rotinas do sistema e analisar cada uma, com 

o objetivo de encontrar erros, quando encontrados, passar para os programadores, 

que na maioria das vezes veem apenas o cenário correto. Mas ao longo do trabalho 

são grandes aliados, pois trabalham em equipe para um único objetivo, que é 

entregar um software com qualidade. 

3.1.3 Requisitos 

Grande parte dos programadores ao receber um projeto já “codificam” 

mentalmente, no momento de realizar as tarefas já iniciam pela codificação como 

entenderam, sem seguir documentos de analises, requisitos e demais e também não 

registram o que fizeram o que dificulta todo o processo de desenvolvimento. O 

produto pode ficar de forma diferente do que foi solicitado, os testadores podem ter 

muitas dificuldades na avaliação do software que ocorre perca de tempo, retornos 

desnecessários e até mesmo entrega de um software que não segue os requisitos 

solicitados pelo cliente.  Artigos como da Globalcode sobre analise de requisitos, 

citam que erros nos requisitos são responsáveis por 70% a 85% do custo de 

retrabalho dentro de uma organização. 
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Tudo envolvendo diversos problemas durante o projeto, como o retrabalho no 

início da codificação, ou seja, o desenvolvedor escrever algo que já exista no 

sistema pelo fato de não ter analisado o que foi pedido, não ter conhecimento e não 

ter olhado o código fonte antes de iniciar a codificação. Por isso é necessário o 

documento de requisitos feito com qualidade, onde tenha informações claras do que 

o usuário final espera, citar regras do cliente e exemplos e a equipe de 

desenvolvimento estar ciente da sua importância, ler e analisar todos os itens para 

entender o que espera do produto e descrever de forma clara e objetiva o que foi 

feito durante o desenvolvimento para o documento ter todos os dados dos processos 

e facilitar para os testadores. A equipe de testes também deve assumir a 

responsabilidade de preencher o requisito com os itens de testes e resultados 

encontrados. Documentação que deve conter todos os dados relevantes do software 

desde a criação até a homologação do projeto. 

No requisito do software deve ter também as fases e as versões do projeto, 

para ter o controle dos itens de erros e melhorias e em quais versões foram vistos e 

corrigidos, para facilitar o controle interno e evitar atualização no cliente de versão 

com problemas. 

A data de entrega é um item que preocupa os desenvolvedores e testadores, 

focam na entrega e esquecem ou deixam de lado a documentação, na maioria das 

vezes o pensamento é melhor entregar do que documentar, que mais vale o 

software funcionando do que a documentação do mesmo. Mas esquecem de que é 

durante o analise e documentação que os erros são encontrados, documentar é 

necessário para controle e qualidade e assim quanto mais próxima a data de 

entrega mais deixam de lado itens básicos e essenciais. A entrega é um item 

essencial, mas que pode e deve ser discutido, com avaliação de tempo necessário 

para produção e entrega do software da forma que o cliente espera e com 

qualidade. 

Uma boa documentação garante controle do projeto, por destacar os bugs e 

itens que devem ser mantidos ou melhorados tanto no software como nas rotinas da 

equipe, a manutenção dos produtos, a continuação e evolução dos mesmos. 

Garante a qualidade, com mais erros detectados e corrigidos em fase de produção. 
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A documentação não deve ser tão simples nem tão longa, mas deve conter os 

dados de todo o processo, que enriquecem o documento para ser usado e garantir 

sucesso no trabalho da equipe. 

Para o setor de testes a documentação que vem inicial do projeto com os 

dados de desenvolvimento, é essencial para suas tarefas, pois são a partir das 

informações que contem no documento que os testes vão ser planejados. Os 

desenvolvedores são cobrados prazos de entregas também, e tem suas tarefas, não 

é produtivo a conversa para explicar o que deve ser testado, assim a documentação 

deve ser claro e completa para os testadores entender o que foi codificado e saber o 

que testar, como e quando executar as validações, cenários reais e cenários 

“errados”, para entender e descrever as rotinas e ir em busca de falhas.  

Em momento algum deve substituir a comunicação pela documentação, 

documentos são para adiantar tarefas e registros, mas em todos os casos a união da 

equipe é essencial, para definir escopos, tirar dúvidas e resolver problemas. 

Os requisitos devem conter os clientes que irão utilizar uma nova rotina, 

regras de negócios, ou quais erros precisam ser corrigidos e em quais cenários o 

bug foi encontrado, especificações de hardware e software. 

  Requisito de testes é “um elemento específico de um artefato de software 

que um caso de teste deve satisfazer ou cobrir” segundo Amman, Offut. Ou seja, 

casos de testes devem seguir as regras do requisito, com entradas e saídas que 

satisfazem o objetivo do caso. 

 “Requisito como uma declaração que identifica uma capacidade, 

característica física, ou fator de qualidade que ressalta uma necessidade de um 

produto ou processo para o qual uma solução será adotada. ” (Hull et al., 2005). Que 

completa a definição citada anteriormente, que primeiramente ressalta a o 

documento nas tarefas e Hull o mostra como grande importância na qualidade do 

software. 

Os dados do documento de requisitos veem de diferentes fontes, inicia pelas 

solicitações dos clientes, que a construção da documentação depende dos 

conhecimentos profissionais do responsável pela criação, incluem os regulamentos, 
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as normas do cliente e da empresa, ambientes tratados e ferramentas usadas. E de 

acordo com o CMMI (2006) que fala da importância de envolver todos os 

interessados do projeto, no planejamento, nas decisões e definições, revisões dos 

requisitos e problemas encontrados para que facilite o entendimento de todos e para 

que o produto entregue esteja mais próximo do esperado. 

3.1.4 Checklist 

No nosso dia a dia usamos CheckList até mesmo sem saber o significado 

deste termo. Ao fazer compras seguindo a lista do supermercado, fazer um bolo e 

seguir passo a passo da receita. Essas listagens de verificação por mais simples 

ajudam a lembrar de tudo o que tem que fazer, são úteis em todo momento. O título 

do livro do autor Atul Gawande, diz de forma simplificada a importância das listas. 

The Checklist Manifesto: How to Get Things Right (“O manifesto do checklist: como 

fazer a coisa certa”). Fazer a coisa certa é o que necessitamos, no desenvolvimento 

de um software seguir itens e fazer as coisas certas são itens que mais destacamos. 

Essa ferramenta de grande necessidade para desenvolvedores e testadores, para 

garantir que tudo que o cliente pediu e o que o software necessita foi codifico e está 

funcionando corretamente. Atul Gadwande disse: “uma checagem simples pode ser 

utilizada como uma ferramenta de prevenção para que um pequeno engano não se 

transforme num desastre de enormes proporções”. E é o mais correto e o que mais 

acontece, um simples descuido, um item não verificado pode impactar rotinas e 

dados importantes na aplicação. 

O CheckList algumas vezes não são usados ou usados da forma errada, 

apesar de ser uma ferramenta antiga muitos profissionais da atualidade a dispensa. 

Um CheckList para o desenvolvimento de um software deve ter rotinas a 

serem verificadas, entradas de dados necessárias, dados de saída esperados, 

regras gerais, verificação de gravação de informações e as rotinas de edição e 

exclusão e demais. E por ajudar no desenvolvimento, fazer a checagem na maioria 

das vezes é mais complexa que a própria codificação. Está envolvida na produção 

para garantir maior qualidade do produto, sendo executada em todas as partes do 

sistema e em casos de testes. 
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Por exemplo, verificar a interface, analisando a usabilidade, posicionamento 

de campos com suas regras e validações, entrada e saída de dados, tratamento de 

mensagens. E demais funcionalidades do sistema, para todas devem ter itens a 

serem verificados. Não é só rotinas do sistema que devem ser listadas e verificadas, 

as tarefas dos colaboradores também devem ser escritas, para que não venha a 

esquecer de itens como documentar as sugestões de testes, atualizar documentos 

de regras e modelos de clientes que fazem parte do dia a dia, mas por um descuido 

fique de fora do processo atual. 

As tarefas são executadas, o CheckList é utilizado, analisa item a item e 

informa os resultados referentes a cada tipo de software ou empresa. 

Na pesquisa de campo realizada, a maioria dos entrevistados seguem 

CheckList de rotinas e veem a importância do mesmo para a realização dos testes 

devido a citar os itens de necessidade do módulo e as regras do cliente, agregando 

com os conhecimentos individuais. “Sim. Sigo CheckList pois nele contém itens 

importantes para aplicação e para o cliente além de estudar sobre as regras de 

negócios e seguir conhecimento individual”. 

3.1.5 Plano de teste 

Nem todos têm os mesmos conhecimentos e informações, assim é preciso 

centralizar informações, assim como os testes devem ser feitos de forma geral por 

todos ao máximo possível, a fim de evitar que o desenvolvedor não teste o que o 

testador irá avaliar e assim pode causar retornos que eram possíveis de serem 

evitados. Por exemplo, foi feito ajuste na exportação de dados do sistema manager 

para o mobile, o desenvolvedor testou apenas o envio, o testador irá analisar este 

item e o registro e retorno dos dados, e ocorreu um erro de registro no banco de 

dados do manager quando recebeu as informações do coletor. O desenvolvedor 

poderia ter visto e ajustado, evitando o retorno de erro. Diferenças de dados podem 

ocorrer de testador para testador, assim é necessário o plano de testes para 

centralização e para completar as formas de testes do software. 
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A documentação do plano de testes descreve o escopo do projeto e dos 

testes a serem feitos, os recursos disponíveis para o trabalho que vai do tempo, da 

equipe, as ferramentas disponíveis.  

E não é simplesmente mais um documento para preencher, é uma ferramenta 

que garante que todos da equipe iram analisar de forma correta e completa a rotina 

trabalhada, para evitar retrabalho e garantir qualidade para a aplicação. Toda 

atividade deve ser planejada e o plano de testes vem para ajudar através de seus 

registros. 

O plano de testes pode ser separado em três etapas, que inicia pelo 

cronograma das atividades, listar os recursos e destacar os objetivos que esperam 

alcançar com o uso da documentação. 

Há a especificação de cada tipo de testes e suas formas de execução. Os 

testes funcionais e não funcionais, as rotinas, os dados esperados, o que deve ser 

testado e como, as restrições do ambiente a ser testado e os critérios de avaliação. 

Tudo com registros dos responsáveis pelos testes e pelas especificações passadas, 

para controle de informações. Tudo com acompanhamento, com foco no progresso 

do projeto e os resultados ao longo do trabalho. 

A documentação é elaborada pela gerencia do projeto ou pelo responsável ou 

arquiteto de testes. Que tem domínio da equipe pode definir prazos e tem controle 

das ferramentas disponíveis e tem autoridade para fazer alterações em qualquer 

recurso. Com o objetivo de antecipar acontecimentos, falhas e já esquematizar a 

solução e até mesmo a prevenção de erros. A figura 2 descreve os itens que um 

plano de testes deve ter.  
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Figura 2-Itens plano de testes 

     Fonte: Revista Teste de Software. 
 

 

3.1.6 Scrum  

O Scrum é definido como “aglomeração dos jogadores, com formação 

ordenada”. Ou seja, uma equipe unida e organizada com um objetivo, “vencer o 

jogo”, produzir e ter bons resultados para os produtos e para a empresa. 

Scrum é uma ferramenta para controlar de forma eficiente os projetos 

trabalhados pelas equipes, com um objetivo em comum. Facilitar expor os objetivos, 

controlar tarefas e a cumprir metas e prazos estabelecidos. 

A metodologia tem várias divisões de tarefas e definições de papeis e 

atividades. Inicia pelo chamado product backlog, onde tem as informações dos 
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produtos a serem trabalhados durante certo período.  A partir daí vem o backlog, que 

são as atividades em prioridades definidas pela equipe para entrar no Sprint, ou 

seja, quais projetos vão ser trabalhados durante o tempo estabelecido, seguindo a 

regra de ser entre uma a quatro semanas. Todo o processo é controlado por 

ferramentas que a empresa melhor se adaptar, mas costuma seguir um quadro. 

O quadro utilizado fica em um lugar de fácil visão e acesso, para toda a 

equipe. Para que possam ver e controlar as tarefas. Cada empresa pode dividir o 

quadro de acordo com suas necessidades, como o que vai ser desenvolvido, o que 

já está sendo codificado, passando para os testes e seguindo até a conclusão das 

tarefas propostas. 

Para o fluxo seguir em ordem e com mais facilidade, papeis são dados a cada 

um da equipe.  Quem tem domínio maior em todo o Sprint é o Product Owner que 

tem a responsabilidade de definir os requisitos e recursos que farão parte do 

processo, que serão vistos e utilizados por toda a equipe e que é o usuário final 

dentro da empresa, pois é ele que deve passar e aprovar as regras de negócios. 

Como em um cenário entre cliente e equipe da empresa produtora do 

software, o acesso e a conversa entre eles não diretas, precisa de uma “ponte” entre 

eles. Dentro da empresa também tem essa ligação, que é o Scrum máster, a ligação 

do Product Owner com o restante da empresa. É o que fica responsável pelas 

reuniões, acompanha a equipe nas atividades, evitando ao máximo os 

impedimentos, ajudando a resolver problemas e providenciar ferramentas, para que 

todos executem seu trabalho com qualidade e nas melhores condições possíveis de 

ambiente e recursos. E o restante da equipe que faz parte da produção é chamada 

de team. 

Cada elemento deste por si não traz velocidade e 
flexibilidade. Mas tomados como um todo, formam 

características que podem produzir um poderoso conjunto de 

dinâmicas que fazem a diferença. (TAKEUCHI, NONAKA,1986, p. 137). 

 

O Scrum adota o costume de reuniões, de início tem a de revisão, onde 

apresenta o que foi trabalhado no Sprint anterior, assim passara para avaliação de 

como foi trabalhado, cita pontos positivos e negativos e o que deve ser melhorado, 
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para assim passar para as reuniões de planejamento, planer powker, divisão de 

tarefas e assim documentar o que será feito no tempo de trabalho. A equipe da sua 

opinião sobre tempo e pontos das tarefas, de forma dinâmica e justa, utilizando 

fórmulas que juntam as opiniões para chegar ao cálculo final. 

Durante o tempo do Sprint há reuniões diárias, chamadas daily scrum, que 

são reuniões diárias, pequenas de no máximo quinze minutos, deve ser objetiva, 

para a equipe falar suas atividades e se tem impedimentos ou se precisam de algum 

auxílio, para interação e domínio de todos do que está sendo trabalhado. Quais 

reuniões todos os integrantes devem permanecer em pé em volta do quadro, com 

foco na integração e em que todos não desviem as atenções. 

Após definir tarefas e dar início o Sprint, tem as reuniões diárias como citado 

acima, para controle geral junto ao quadro é utilizado o burdown chart, um gráfico 

aonde vai informando as horas baixadas das tarefas de forma individual e diária. 

Para saber se o Sprint está indo bem ou não, para que durante os processos 

avaliem melhoras ao fluxo de trabalho, para evitar atrasos. 

Sequencia ilustrativa do Scrum vista na figura 3. 

 

Figura 3 - Scrum 

Fonte: Agile Desenvolvimento de Software Com Entregas Frequentes E Foco No Valor de Negocio 
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Na pesquisa de campo realizada, 63,2% conhecem e aplicam o Scrum e 

sabem da sua importância para a organização que a utilizada. E 95,4% sabem da 

sua importância quanto ao controle de tarefas. 

 
 

3.1.6.1 Scrum e testes 

A equipe de testes faz parte do desenvolvimento e participa das reuniões, 

estimativas, na maioria das vezes os analistas da qualidade montam cenários e 

casos de testes como base nos requisitos já criados para prosseguir com estimativas 

e tarefas. E são os melhores para fazer essa atividade, pois pensam em todas as 

situações, enquanto o desenvolvimento só pensa no cenário correto.  

Os testadores participarem de todas as reuniões é um ponto muito 

importante, para estimativas e divisão de tarefas. Além do planejamento de metas, 

pois conseguem ver o que o desenvolvimento irá gastar, quanto tempo de teste é 

necessário e ajuda a analisar se irá ou não comprimir as metas passadas para 

equipe. 

Por isso os testadores são tão importantes no desenvolvimento do software e 

na utilização do Scrum. O maior envolvimento e união de toda a equipe, os 

requisitos entendidos de maneira mais fácil e dúvidas sanadas em instantes. Assim 

ao longo do trabalho, terá mais qualidade e menos tempo de analises individuais dos 

documentos. 

Durante o desenvolvimento, os testadores interagem, repassando de forma 

clara e rápida o feedback para ajustes, garantindo o fluxo do processo. 

Os testadores por ter uma visão considerada até negativa por alguns, afim de 

encontrar erros, ajudam o Product Owner a entender o que o cliente necessita, no 

que as alterações podem afetar, seja nas funcionalidades do sistema ou seja nas 

regras do cliente. 

Lembrando que no Scrum dentro do team, ou seja, o restante da equipe, não 

existe divisão de papeis, como separar desenvolvedor e testador e demais 
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profissionais, são todos da mesma equipe e sem hierarquia ou nomeações dentro da 

metodologia. 

Utilizando frases de James Shore e Shane Warden, no livro“A Arte do 

Desenvolvimento Ágil“, os testadores “utilizam os testes exploratórios para ajudar a 

equipe a identificar se está evitando, com sucesso, que os bugs cheguem ao código 

finalizado”, “fornecem informações sobre características não funcionais do software, 

como desempenho, escalabilidade e estabilidade …”. Ou seja, são as pessoas estão 

lá para achar falhas e erros, mas que os programadores deixaram passar não por 

deixar de fazer seu trabalho corretamente, mas por falhas humanas impensadas. “os 

testadores não testam à exaustão o software com relação à bugs. Ao invés de 

confiar nos testadores para encontrar bugs para programadores consertarem, a 

equipe deve produzir sozinha, um código que seja praticamente livre de bugs. 

Quando os testadores encontram bugs, ajudam o restante da equipe a descobrir o 

que deu errado para que a equipe, como um todo, possa evitar que esses tipos de 

bugs ocorram no futuro”. O que James Shore e Shane Warden quis dizer com isso? 

Que a equipe de desenvolvimento deve fazer seu trabalho da melhor forma possível, 

tentando evitar erros e os testadores trabalham para achar falhas e repassar para 

que sejam solucionadas e visto o motivo do erro, para não acontecer novamente. 

Procuram erros não por não confiar no desenvolvimento mas sim para ver o que o 

programador não viu ou que uma alteração interferiu em algum outro lugar, para ter 

um produto com maior qualidade. Um testador deve ser crítico, flexível, criativo para 

analisar todos os cenários possíveis de testes em um projeto. E devem saber como 

repassar os bugs, para não afetar pessoalmente a equipe de desenvolvimento, pois 

há casos em que o testador repassa os erros e o programador se sente ofendido, 

podendo levar a sérios problemas com a equipe, como as brigas e intrigas. 

Utilizando o Scrum pode amenizar esse retorno, pois há o processo de 

documentação e de repassassem de tarefas no quadro, o que evita o retorno direto.  

Além de manter o bom convívio e mostrar a todos as suas atividades e 

resultados, pois os testadores estão na organização para ajudar, encontram erros 

para serem corrigidos e ter maior qualidade nos produtos, evitar retrabalhos, 

desgaste profissional e com o cliente.  
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O testador dentro das metodologias ágeis, são chamados de Agilte Tester, 

testes ágeis, envolvidos com alguma metodologia como Scrum, XP, Kanban, testes 

automatizados e demais técnicas, em estudos são apontados dez princípios de um 

profissional de testes com formas para auxiliar o testador de forma profissional e 

pessoal, fazer eu trabalho com qualidade, ajudar a equipe com as entregas dos 

projetos. 

Primeiro destaque vai para o de fornecer feedback contínuo, ou seja, apoiar o 

Product Owner e o cliente, a escrever documentações com requisitos e regras de 

negócios de cada estória, de forma completa. Para ter acesso a dados mais seguros 

e completos, a todo instante. O segundo item é de entrega de valores para o cliente, 

as metodologias ágeis têm destaques para entregas em ciclos em curto prazos, e os 

testadores fazem parte deste ciclo e devem se preocupar com o mesmo, com o foco 

maior para quando o cliente necessita o produto verificando todas as situações e 

tarefas realizadas e a serem realizadas. 

O testador ágil deve sempre comunicar com os outros, olhando nos olhos. 

Uma boa equipe tem uma boa comunicação. Ter coragem é o quarto ponto 

abordado, um valor pessoal que acrescenta no dia a dia no trabalho e geram bons 

resultados, coragem para inovar, buscar novas ideias e ferramentas, fazer 

mudanças constantemente se necessário e para enfrentar todos os desafios. Outro 

ponto é a simplicidade, ter meios de atender o que foi solicitado de forma simples, 

para não causar atrasos e demais obstáculos na produção do software. Praticar a 

melhoria continua ponto abordado e de grande importância, buscar novas técnicas e 

habilidades para ajudar no trabalho e garantir mais qualidade e que o cliente será 

atendido como espera e interligado vem a resposta sobre mudanças, estar de 

cabeça aberta a novos meios de trabalho. Ser organizado costuma ser o perfil da 

maioria dos testadores, cabe eles manterem sua qualidade e ajudar a equipe ser 

organizada. Tenha foco nas pessoas, um bom resultado tem por trás boas pessoas, 

e como o testador acha erro dos outros, ele deve respeitar toda a equipe e repassar 

da melhor forma os resultados, para compreensão e ajuda de todos. E por fim, e não 

menos importante é aproveitar, gostar do local de serviço, trabalhar em um ambiente 

que se sinta bem tudo sai mais do que esperado. 
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3.1.7  Automação de testes 

Automação de testes serve para facilitar o trabalho do humano. Técnicas, 

ferramentas, metodologias que foram feitas por especialistas para ajudar a outros 

profissionais. Automatizar testes garante menor tempo nas atividades, resultados 

mais rápidos e mais seguros. Há diversas ferramentas de automação, neste trabalho 

serão citadas algumas durante seu escopo, de acordo como e quando é implantada 

na rotina de trabalho da empresa Inovação Computação Móvel. 

Na pesquisa realizada foi possível ver a visão dos profissionais da informática 

sobre os testes automatizados, 77,0% tem a consciência que a automação vem para 

garantir a qualidade do produto.  E quando perguntados sobre a utilização, 58,6% 

utilizam ou conhecem alguém que usa algum tipo de ferramenta de automação. 
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4 TESTES DE SOFTWARE NA INOVAÇÃO 

4.1 Fluxo do processo na empresa 

O trabalho realizado no setor de desenvolvimento na Inovação Computação 

Móvel, inicia pelas solicitações de criação de SAT. Que são as rotinas que irão ser 

feitas ou ajustadas nos sistemas da empresa. Sendo elas correção de erros ou 

melhorias nas aplicações, passadas pelo cliente ou pela própria equipe. 

4.1.1 Solicitações do cliente 

Para o cliente fazer uma solicitação de ajustes ou novas rotinas que vê que é 

necessário para seu trabalho nos sistemas. Há um responsável no setor de suporte, 

que recebe as solicitações e faz a análise das mesmas. Caso a solicitação estiver ao 

alcance, for interessante ele aprova e solicitada abertura da SAT, criando uma tarefa 

no quadro Kanban para os dois responsáveis pela criação de SAT’s e requisitos. 

Que iram avaliar data de entrega da solicitação. A SAT é repassada ao setor de 

desenvolvimento que irá avaliar a solicitação nas reuniões de Sprint. Analisando os 

recursos e prazos. Caso não entrem em acordo com algum pedido ou situação, o 

responsável da abertura da SAT é informado seja para corrigir ou esclarecer itens, 

ou ser informado do prazo e ver com cliente uma nova data de entrega. Ao 

esclarecer as dúvidas, entrando em acordo com todos os casos pedidos, a estória 

vai para o backlog do desenvolvimento para seguir no Sprint. Quando o 

desenvolvedor pegar as tarefas terá uma nova análise que será registrada no 

requisito e ainda há possibilidade de contato com o responsável de abertura para 

tirar mais dúvidas ou conversar como vai ser implementado, fazer alterações ou até 

mesmo entrar em contato novamente com o cliente caso veja alguma algo que 

poderá impactar outras rotinas e formas de trabalho do usuário para decidir a melhor 

forma de implementação das regras. Após a concluir a codificação, a estória é 

repassada ao setor de testes. 

Caso o testador encontre algum erro ou melhoria, repassa novamente ao 

desenvolvimento que faz as correções e volta tarefas para testadores. Se nos casos 

de correções, venha a passar o tempo de entrega da SAT, o responsável do setor é 

aviso e irá analisar a melhor forma de cumprir as tarefas ou estender o prazo junto 
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ao cliente. Após a homologação o responsável do setor do suporte e o 

desenvolvedor da SAT são avisados para prosseguir com a geração de versões e 

atualização no cliente. 

Se de início a solicitação não for aprovada pelo responsável, o mesmo retorna 

o e-mail para o cliente com aviso. 

Processo ilustrado na figura 4. 

                           

 

Figura 4-Fluxo da solicitação do cliente 

Fonte: Fluxo interno da empresa Inovação Computação Móvel. 

4.1.2 Solicitações interna 

Há casos das solicitações de SATs não vir de clientes, mas da própria equipe. 

Quando o suporte faz atendimentos em que vê erros no sistema ou melhorias junto 

com o cliente, passa a situação ao mesmo responsável que recebe pedidos do 

cliente via e-mail para aprovar também a criação ou não, se for aprovada o mesmo 



34 
 

cria tarefa para os responsáveis da criação e assim segue o fluxo de abertura, 

passar ao desenvolvimento para análise e após a implementação e testes. 

A solicitação pode vim da equipe do desenvolvimento que ao achar situações 

para serem ajustadas, passam para uma única pessoa os casos, a qual faz uma lista 

em ordem de prioridade para criação e ao final do Sprint envia ao responsável de 

aprovação se as solicitações recolhidas durante o Sprint fizerem sentido, ou seja, se 

sistema estiver com falhas ou for nova rotina válida. Em casos de urgência envia 

mensagem sem passar e esperar lista de solicitações de abertura de SATs. Como 

pode ver na figura 5. 

 

Figura 5- Fluxo do processo interno de criação de SATs. 

4.2 O desenvolvedor em testes 

Desenvolvedores e testadores fazem parte de uma única equipe, a de 

desenvolvimento do software. Mas há grandes diferenças entre esses profissionais, 

falando em perfis, ideias, métodos de agir e trabalhar. Uma vez ouvir que um 

desenvolvedor não pode testar e um testador não pode ser desenvolvedor. Está 

certo em partes, devido as diferenças de pensar, as formas de conferir o software 

são diferentes. Digamos que um programador implementou uma nova rotina para 
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captura de fotos de forma obrigatória dentro do sistema, quando utilizar uma 

determinada parametrização. O desenvolvedor com seu perfil irá testar a captura 

somente. O mesmo não poderia testar a fase final dessa rotina que ele mesmo 

implementou para liberação pro cliente. Pois o testador deve testar várias formas 

que o usuário poderia tentar fazer com a nova solução e demais condições. Como 

resoluções que o sistema vai suportar a gravação, quantidade de fotos mínima e 

máxima obrigatórias, se o sistema permite excluir as imagens o que não poderia 

acontecer, entre outras coisas. E um profissional de testes se fosse desenvolver, o 

tempo gasto seria muito maior devido suas análises e casos de testes sem falar das 

demais habilidades de diferenças do profissional de desenvolvimento. 

Um bom profissional deve ter conhecimentos em diversas áreas e o teste é 

essencial para o desenvolvimento. Eles devem testar sim, para ganho da qualidade 

do sistema, e seus testes são diferentes, pois analisam o cenário perfeito, executam 

as rotinas como os usuários deveriam seguir de acordo com o que foi programado, 

enquanto os testadores executam mais o cenário contrário, em busca de falhas. 

O difícil é convencer programadores a testar, com opinião formada que passa 

de gearão para geração, que desenvolvedor apenas desenvolve, implantar a tarefa e 

métodos de testes na sua rotina não é nada fácil. Querem mostrar que o que fizeram 

funciona, não são a fim de procurar erros, seja por confiança ou por estar na zona 

de conforto. 

O mercado de trabalho está mudando e dando mais importância e 

oportunidades aos testes e com isso deveria ter a reciclagem dos profissionais que 

já estão na área, mostrar novas ideias para qualificar ainda mais seu trabalho. 

É mais fácil e mais certo achar os erros no início do projeto, assim com testes 

unitários o desenvolvedor consegue ver várias situações que poderiam ser 

prejudiciais mais para frente.  

Ao sair do foco técnico, para analisar as diferenças desses profissionais, fora 

do ambiente profissional, os testadores são reconhecidos, estão sempre procurando 

defeitos, são os famosos críticos e os desenvolvedores são os otimistas, que ao 

receber uma tarefa já logo pensa na codificação ao contrário dos seus 

companheiros, que prefere analisar e ver como, quando vão executar. Interagir, 
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trocar conhecimentos vai agregar mais valores e ter mais qualidade no trabalho em 

equipe com resultado no produto entregue. 

4.3 Scrum na prática 

“Não e o mais forte que sobrevive,  
nem o mais inteligente, mas o que melhor  

se adapta as mudanças.” – Charles Darwin 

Em junho de 2014 foi implantada a metodologia ágil Scrum na empresa. Pois 

faltavam técnicas a serem seguidas, para uma equipe unida, organizada e com 

melhores resultados. Aos poucos foram colocando em pratica as ideias do Scrum no 

setor de suporte e desenvolvimento separadamente. No trabalho será citado apenas 

o setor de desenvolvimento. De início foi complicado a aceitação, mas 

demonstrando as práticas e resultados que poderiam ter, todos aprovaram a nova 

metodologia dentro da empresa. 

O Product Owner é o gerente de setor que comandou a implantação e 

coordena e têm todos os acessos dentro da empresa, o Scrum Master no caso sou 

eu, que fico responsável pela organização do Sprint e pelas reuniões. 

Na Inovação Computação Móvel o Sprint dura dez dias corridos. Há um dia 

apenas de reuniões, inicia com a de revisão, qual os testadores apresentam as 

novidades trabalhadas durante o tempo estimado, para o setor do suporte, comercial 

e gerencia. Nesse momento também é coletado novas sugestões, as opiniões do 

que foi feito, às vezes surge mais melhorias e até mesmo criação.  

Agora terá detalhes de cada item do Scrum dentro da Inovação Computação 

Móvel. Os documentos estão no link destacado no anexo 5. 

4.3.1  Product Backlog  

O Product Backlog é o conjunto de atividades a serem realizadas e demais 

informações que equipe necessita para o controle dentro do Sprint. No dia de 

reuniões o documento em Excel é disponibilizado com as SATs que vão ser 

trabalhadas durante os dez dias úteis e suas prioridades. 
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A figura 6 é a capa do documento, com logo, referencial do Sprint, versão e 

site da empresa. 

 

Figura 6-Capa do Product Backlog 

A figura 7 mostra os recursos dos sistemas em geral, como são controladas 

as horas de cada integrante da equipe, o percentual e horas máximas de 

impedimentos, retrabalhos e ajuda que são esperados no Sprint. 

 

Figura 7-Controle de recursos dos sistemas em geral 

Já na figura 8 relata os recursos e horas do Reader Android, que são os 

desenvolvedores responsáveis pela conversão do carro chefe da empresa. 
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Figura 8-Controle de recursos do Reader Android 

Na figura 9 ressalta as metas. As SATs que se espere que sejam trabalhadas 

e a descrição se cumpriram ou não a meta. Há divisão entre testes e 

desenvolvimento, pois há casos que vem SAT’s antigas para teste, ou que seja 

muito grande e entre apenas para o desenvolvimento trabalhar. 

 

Figura 9-Metas do Sprint 

Figuras 10 até 14 mostram as SAT’s do backlog e suas informações. Com a 

legenda de cores que referem ao status, a coluna de requisito que quando utilizada 

já abre o documento, a estória, a breve descrição e o Sprint referente. Também a 

solução que são os sistemas para referenciar a qual sistema é da SAT, a situação 

que se encontra no planejamento, o cliente solicitante, a data de entrega que na 

maioria das vezes é a data final do Sprint, o desenvolvedor e testador responsáveis. 

Após vem a pontuação, os pontos inicias que são os estimados pela equipe, os 

atuais que são de controle que se tiver retorno de erro é retirado 25% dos mesmos a 

cada fase de erro e os entregues que são preenchidos de acordo com os atuais 

quando finaliza a estória. 
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Na reunião de planejamento são estimadas as horas de desenvolvimento, 

testes de desenvolvimento e dos testadores e o total previsto de horas a serem 

gastas. 

Após tem a relação de prioridades. BV significa visão do cliente que é 

registrado em proporção numérica pelo Product Owner, a DF que é a dificuldade de 

implantação estimada pela equipe através das opções numéricas “1,3,5 e 7” 

referentes a “fácil, médio, difícil e muito difícil”. A origem da solicitação é descrita em 

“1-melhoria/ajuste, 3-implementação e 5-erro” e a CT que é a criticidade podendo 

ser baixa, normal ou alta.DR e CT estimada pelo PO(Product Owner). O total que é a 

prioridade da SAT é feito através de um cálculo “Priorização (BV/DF * (OR * CT))”. 

 

 

 Figura 10-Primeira parte do backlog 

 

 

Figura 11-Segunda parte do backlog 
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Figura 12-Terceira parte do backlog 

 

Figura 13-Quarta parte do backlog 

 

Figura 14-Quinta parte do backlog 

Na figura 15 é apresentada a estimativa, feita no último dia de Sprint, 

relacionando as SAT’s e suas situações para controle de trabalho, os pontos do 

Sprint e dos anteriores. 
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Figura 15-Estatística 

Para ajudar nas estimativas do planning poker temos uma formula de 

estimativa, que colocam a melhor e a pior situação avaliada pela maioria do time 

com a média e se tem o total estimado. “ ((melhor situação + pior situação + (4* 

media)) /6)”. Seis por ser o número de participantes. Como mostra na figura 16. 

 

Figura 16-Estimativa 

A figura 17 traz unidas as planilhas de abatimento de horas fora das 

estimadas para desenvolvimento e testes. O impedimento é tudo que impediu de 

trabalhar como falta de equipamento, configurações de ferramentas e demais que 

são previsíveis. Os itens não planejados são os tempos gastos com coisas que não 

foram previstas ou retrabalho, assim há uma coluna ao lado direito que referencia se 

foi retrabalho ou não, para ter controle de horas gastas com ajustes e testes após 

ajustes de versões. Treinamento/estudos tempos gastos para estudo individual ou 

em grupo. Ajuda registro de tempo caso haja ajuda ao colega da mesma equipe, se 

for de outra equipe entra como impedimento. 
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Figura 17-Impedimentos, item não planejados, treinamentos e estudos, ajudas. 

O Burndown também é colocado no documento oficial do Sprint, para ficar 

disponível a todos até mesmo no fim do projeto dos dez dias úteis e as versões 

homologadas. Visto na figura 18. 

 

Figura 18-Burndown e versões 
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4.3.2 Planning Poker 

O time reúne com seus respectivos baralhos e a cada SAT é feito o jogo de 

cartas, cada um escolhe o valor de tempo gasto de desenvolvimento, testes, 

pontuação e grau de dificuldade de implantação. 

Na Inovação era feito o planning com desenvolvedores e testadores, as 

reuniões estavam extensas e bagunçadas, o Product Owner decidiu separar, 

desenvolvimento do setor de testes. O que não foi uma boa opção, continuou a 

bagunça e as estimativas e divisão de tarefas do desenvolvimento passaram a ficar 

erradas, os testadores tem mais visão e são mais críticos o que ajudam a acertar as 

horas a serem gastas a partir da rica divisão de tarefas baseados em todos os 

cenários possíveis, assim voltaram a fazer o planning poker e divisão de tarefas 

juntos, que foi mais satisfatório e com resultados mais próximos da realidade.  

A divisão de tarefas feitas por todos, é uma forma de garantir que o 

desenvolvimento vai rever quase tudo que os testadores vão avaliar uma forma de 

diminuir as chances de retornos de erros ou melhorias. 

4.3.3 Quadro de Kanban 

O quadro de Kanban serve para organizar as tarefas e disponibilizá-las para 

fácil acesso e visualização de todos. 

Com cartões azuis que representam as estórias, amarelos as tarefas, que 

“andam” pelas colunas do quadro a medida que vai realizando as tarefas. Inicia no 

backlog do desenvolvimento, organizadas de acordo com suas prioridades, o 

desenvolvedor passa para a coluna “Doing” com as tarefas, ao acabar de 

desenvolver a estória ou uma tarefa testável, ele passa para o “Done” onde ficam as 

concluídas no desenvolvimento. O Product Owner passa de acordo com prioridade 

para o backlog de testes que faz o mesmo procedimento, caso haja retorno de erro 

ou melhoria, o testador volta a estória para o backlog de desenvolvimento e 

processo se repete. 

O “Doing” de desenvolvimento tem referencial 6, que é a quantidade de 

desenvolvedores, ou seja, cada desenvolvedor deve ficar com uma SAT por vez, e 
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os testes são quatro, há dois testadores mas cada uma pode ter duas estórias como 

responsabilidade por vez, pois uma pode estar em teste e a outra pausada por 

algum motivo, seja falta de equipamento ou ter que pausar para pegar outra que 

seja prioridade. 

Além de ter descritas as metas, o que deve falar nas reuniões diárias que é o 

que fez o que vai fazer e se teve impedimentos ou algo do tipo.  No quadro da 

inovação tem espaço para sequência de três Sprint’s para destacar se comprimiu ou 

não a meta, se completar três seguidos a equipe ganha um prêmio. 

Na parte superior há descrito o Sprint e o período e as colunas “impediment, 

unplanned e training/helps”. Para colocar o papel rosa descrito os impedimentos, 

verde para itens não planejados e amarelos para treinamentos e ajudas. E o 

burndown que é fixado para visualização de todos diariamente de horas baixadas, 

para a equipe ter noção das estimativas e da produção em geral. 

Na parte inferior tem o local para destacar o que teve de bom no Sprint e o 

que precisa ser melhorado, itens conversados na reunião. Ao lado do quadro tem 

um papel com breves explicações sobre o que é “Doing, done e as atividades que 

devem ser feitas pela equipe” Informações podem ser vistas na figura 19. 

 

Figura 19-Quadro da equipe de desenvolvimento 
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4.3.4 Reunia de revisão  

A reunião de revisão acontece no início da manhã do dia final do Sprint, onde 

a Scrum máster e as vezes outra testadora mostra as SAT’s de novidades que foram 

trabalhadas, para todos os setores da empresa.  Com o slide com todas as 

informações além de mostrar na pratica algumas novas funcionalidades. Como é 

apresentado o exemplo na figura 20. 

 

Figura 20-Reunião de revisão 

4.3.5 Reunião de retrospectiva 

Essa reunião de final Sprint tem como objetivo coletar opiniões de todos sobre 

o que foi trabalhado e os acontecimentos durante o tempo estimado. Assim podendo 

analisar o que foi ruim e poder melhorar e destacar os pontos positivos para 

continuar com bons resultados.  

Cada um responde às perguntas, o que foi bom? O que foi ruim? O que pode 

ser melhorado? É discutido pela equipe e anotado por um membro do time. Uma 

reunião importante para sempre decidir formas de melhorar o trabalho e o fluxo do 

Sprint e resolver problemas. 

Após a reunião um documento é feito e disponibilizado a todos da empresa. 

Um exemplo está no anexo 2. 
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4.4 Melhorias nos requisitos 

Na pesquisa de campo realizada, foi possível observar a visão dos 

profissionais da área de TI sobre os requisitos, 97,7% responderam que os 

requisitos são necessários para registros de todos os processos e apenas 2,3% 

consideram a codificação e o conhecimento individual do desenvolvedor necessário 

para repassar informações do produto. 

Os requisitos da Inovação Computação Móvel tinham bastantes informações, 

mas não estavam sendo suficientes para evitar que os mesmos gerassem duvidas 

no desenvolvimento e tivessem que voltar para o suporte, onde são criados, para 

fazerem ajustes. Em um determinado momento as dúvidas eram tantas que um 

responsável da criação teve que começar a participar das reuniões de planejamento 

para tirar as dúvidas, o que não foi produtivo. 

A parte de informações sobre os testes feitos e retornos, estava muito 

complexa e bagunçada, devido a utilização de cores para separar fases de retornos 

e devoluções com as explicações. 

Assim a equipe da meta de testes 2015 desenvolveu um novo modelo. Que 

está disponível por completo em anexos 3 com as orientações de cada item. 

O requisito antigo encontrasse disponível no anexo 4. 

4.4.1 Modelo antigo 

Fazendo comparações entre os dois requisitos, vou mostrar um documento 

antigo preenchido e um novo. 

Na figura 21 mostra a primeira parte do requisito preenchida pelo suporte, que 

contém o item 1. Rotina que apenas descrevia o que os subitens iam citar, o que 

não é necessário, assim foi retirada do novo requisito, até porque há um documento 

de requisito com orientações do que preencher em cada item. O 1.1. histórico fazia o 

preenchimento de cada fase, com datas e autores o que não é necessário, pois tem 

o sistema de registros internos que tem o controle desses dados. 1.2. Identificação 

tem breve explicação do que deve ser feito na SAT, na maioria das vezes 
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preenchidos de forma bem simples e com informações insuficientes para um bom 

entendimento e o item 1.3. Objetivo também preenchido de forma básica sem dizer o 

que o cliente espera com alterações, muitas vezes escrito apenas “atender cliente”, 

o que não ajuda o desenvolvimento, o fluxo de dados deve ser escrito passo a passo 

do que deve ser feito, o que também não era bem descrito. Anexos e imagens nem 

sempre colocados no documento, o que é de grande valia para ter noção do erro ou 

do que o cliente precisa. 

 

Figura 21-Requisito antigo 

          

Na figura 22 continua a apresentação do documento antigo, 2.Orientaçoes 

escrevia o que tinha que informar nos demais itens o que é desnecessário no 

documento. As orientações ao desenvolvedor também eram poucas quando 

escritas, foi passado em reunião a importância das orientações e demais 

informações e passou a registrar todo tipo de informação e regra do cliente. Testes 

previamente realizados não eram preenchidos e passou a ser obrigatório quando a 

SAT for de erro e ter todos os passos que levou a ver o erro. 3. Analise não era 

obrigatória e os desenvolvedores não preenchiam na maioria das vezes, e para os 

testadores dificultava, pois ficava muitas dúvidas do que os desenvolvedores viram 

no código, com o que foi preciso fazer. 
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Figura 22-Parte 2- requisito antigo 

Na figura 23 inicia as informações que o desenvolvedor preenche fora a 

análise que era feita na parte anterior, o que estava errado. 4.Desenvolvimento fez 

breve explicação que deve escrever, a partir daí eles escrevem orientações como 

arquivos e regras, as sugestões de testes e alguma observação. 

 

Figura 23-Parte 3- requisito antigo 

O Checklist com todas as orientações juntas, não necessárias como visto na 

figura 24. 
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Figura 24-Parte 4- requisito antigo 

Na figura 25 há a parte de testes, que também descreve o que tem que fazer, 

o controle de testes a cada vez que dá início aos mesmos, seja por pausa ou 

retornos, tem uma frase padrão com data, nome e versão, que fica redundante e 

desnecessário se tiver um registro em apenas um lugar e de acesso fácil, os testes 

são descritos de forma numerada ou não, e aonde estiver escrito um erro ou uma 

melhoria era colorido. A cada devolução do desenvolvedor tinha que escrever de 

outra abaixo do item destacado, se foi corrigido ou não e o que fez e os testadores 

colocavam com outra cor o feedback, o que ficava desorganizado e visualmente 

poluído. A aprovação era o desenvolvedor que colocava seu nome, pois os 

requisitos não passam por aprovação antes de serem enviados ao desenvolvimento, 

o que também ficou sendo inutilizado e mais as legendas de retornos. 
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Figura 25-Parte 5- requisito antigo 

4.4.2 Modelo novo 

Figura 26 inicia a apresentação do modelo novo dos requisitos, com 

identificação gera que escreve sobre o que a SAT se refere. A identificação do 

ambiente que é dividida em genérico que se refere aos clientes de layout padrão, ou 

seja, que não tem nenhuma configuração principal que difere do sistema central, os 

genéricos que são os clientes que tem configuração ou processos diferentes da 

aplicação geral e específico que é quando o ajuste é apenas para um cliente, assim 

coloca suas principais configurações. A origem do requisito é obrigatória a colocar, 

para saber a quem recorrer em casos de dúvidas, como pessoas que viram o erro ou 

atendimentos que registraram o que o cliente passou. O estudo de caso o 

responsável da criação do desenvolvimento deve descrever a solicitação com mais 

detalhes e explicando o motivo da abertura para ajuste ou nova rotina e o fluxo de 

dados que veio do modelo antigo para descrever passo a passo o que deve ser feito 

e as regras quando tiver que citar.   
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Figura 26-Parte 1- requisito novo 

Na figura 27 há mais detalhes do novo modelo de requisito, anexos e imagens 

também foram tragos para novo modelo e foi passado ao suporte a necessidade de 

registrar todo tipo de solicitação para facilitar no desenvolvimento. Orientação tem os 

subitens de orientação ao desenvolvedor que deve ser informado arquivos, contatos 

com cliente ou gestor, testes previamente são obrigatórios em casos de requisitos de 

erros encontrados, deve passar como achou o erro. A análise vem depois junto com 

cenário atual que deve registrar como está funcionado quando fez a analise, seja 

funcionamento ou regra descrito no código fonte. Deve passar o caminho do plano 

de testes utilizado para testes de desenvolvimento, mais orientações e as sugestões 

de testes e CheckList continua no documento. Lembrando que há itens que foram 

colocados como exemplo no arquivo de testes para demonstração. 
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Figura 27-Parte 2- requisito novo 

Figura 28 traz a parte de testes, com controle de versões de testes utilizadas 

com plataforma sistema e data de geração, se tiver mais de uma versão da mesma 

plataforma e sistema significa que houve retorno e outra versão precisou ser gerada. 

Recurso da SAT o testador descreve de forma objetiva o que foi feito e se 

necessário colocar um exemplo. Controle de testes são todas as validações de 

forma numerada e separada em subtítulos se necessário, se tiver retornos são 

registrados nos incidentes, com a sequência que é para saber a quantidade de itens, 

os incidentes que é a numeração referente a validação registrada no controle de 

testes, tipo de incidente é selecionado se melhoria, dúvida, erro e tem a fase 

também que se refere a quantidade de vezes que a SAT retornou para o 

desenvolvimento, tem a descrição breve do incidente pois mais detalhes são vistos 

no controle e o status que o testador informa se foi corrigido ou não, se será criada 

outra SAT. No exemplo da figura abaixo tem o mesmo erro com status diferentes, 

pois foi retornado o erro e a nova versão continuou com erro, assim criada a 

sequência 2 que por fim foi corrigida. E controle de correções é preenchido pelo 

desenvolvedor ao retornar o requisito para o setor de testes, informa a sequência e 

incidente, o tipo de correção pode ser corrigido, nova SAT ou sem alterações e a 

descrição do que foi feito. 
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Figura 28-Parte 3- requisito novo 
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4.5 Modelagem de CheckList 

Há diversos documentos de CheckList na empresa, usados por todos os 

setores, suporte por exemplo tem o de atualização e implantação. Com foco no 

desenvolvimento, há os que ajudam a conferir as funcionalidades criadas e alteradas 

nas aplicações. Antes não utilizados de forma correta e não por todos. Foi criado um 

novo modelo, mais intuitivo e completo e treinamento passado a toda equipe de 

como utilizar e sua importância. O modelo antigo tinha longas explicações e até 

exemplos nos itens a serem verificados, já o atualizado consta com perguntas 

diretas e espaço para duas respostas, a do desenvolvedor e a do testador. Caso 

ambas não sejam iguais no momento de testar a SAT, deve ser analisado e se 

necessário retornado erro para o desenvolvimento e fazer ajustes. Há a pergunta e 

as opções de sim e não como padrão e “Em parte” se algo estiver correto mas ter 

alguma regra que foge da pergunta ou está funcionado para alguns clientes e outros 

não por exemplo, se isso acontecer deve explicar no documento de requisito.  Há 

também o “Não se aplica” se a pergunta não se referir ao cliente ou funcionalidade 

que estiver sendo analisada. Como mostra figura 29. Enquanto no modelo antigo 

tinha uma coluna de respostas, que respondia com “OK” em azul e se o testador 

visse que não estava certo mudava para “ERRO” em vermelho e após correção 

voltava para OK.  

No anexo 6 há demonstração dos dois modelos de CheckList utilizados na 

Inovação Computação Móvel. 
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Figura 29-Novo modelo de CheckList 

4.6 Automatizando os testes 

Automação de testes foi o terceiro item passado para o projeto em equipe. 

Com intuito de melhorar e agilizar os processos do setor. Assim garantindo mais 

qualidade e segurança dos produtos trabalhados na empresa, além de inovar e 

atualizar as funções dos testadores. Garantindo maior produtividade em menos 

tempo. Ajudando e não substituindo as funções dos testadores. 

De início, a automação seria feita da interface. Foram feitas diversas 

pesquisas de ferramentas, algumas que não ajudaria e outras completas, algumas 

gratuitas e outras não. Estudadas, visto versões e demais informações e suas 

funcionalidades. Chegando a um consenso que essas ferramentas não seria nossa 

necessidade atual, pois a interface dos sistemas já foi testada e não tem constantes 

alterações, assim não sendo o gargalo dos testes, não são testes nas aplicações 

nas suas rotinas de cadastros, por exemplo, que ocupam mais tempo, que são mais 

complexas e sim os testes de impressão e cálculo. 

Há constantemente SAT’s de alteração de detalhes de impressão, que 

necessitam de tempo e analise mais crítica.  Não foram encontradas ferramentas 

específicas para impressão e que poderia ajudar os testes. Além de necessitar de 

comparações visuais, o que nenhuma ferramenta poderia substituir o trabalho do 

testador. 
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Assim indo para a última opção que tinhas para automatizar, que seria o 

cálculo. Após estudar e analisar as ferramentas e a necessidade da empresa, 

percebemos que a automação do cálculo é a mais difícil e a mais fácil. Olhando os 

dois lados, difícil por ser uma rotina complexa, devido suas regras, mas seria a mais 

fácil olhando pelo ponto de ter mais recurso para sua automação e até mais 

completos. Pela necessidade de diminuir o tempo gasto com testes de cálculo, 

aprimorar os testes e achar erros com mais facilidade e pela vontade de conhecer 

ainda mais as regras e funções codificadas para os nossos clientes e ver como isso 

é feito, optamos por colocar em pratica o TDD e o BDD. Testadores conhecendo um 

pouco da codificação e automatizando seus testes, com conhecimentos e 

metodologias novas e qualificadas. 

Após algumas pesquisas, foi encontrada a ferramenta WinMerger, para 

comparação de valores. Que em nosso ambiente de trabalho pode ser usada para 

comparar estrutura e valores de banco de dados, arquivos de exportação e 

importação, relatórios. 

  O setor de testes irá estudar a fundo as técnicas de BDD e TDD e junto com 

o desenvolvimento, aos poucos iniciaram seus testes via códigos. A equipe não vai 

ter acesso total ao condigo fonte e nenhuma autorização ou meio de editar o 

mesmo. Irá utilizar as técnicas para criar comandos simples de testes, para avaliar 

os cálculos retornados 

Além de investir na automação de testes em Android, trabalhando e 

conhecendo mais as técnicas para no futuro evoluir ainda mais seu processo de 

automação via código. Ou seja, ter acesso ao código fonte apenas para consultas e 

debugar, assim facilita o entendimento mais a fundo da aplicação e testes mais 

completos e seguros antes de retornar algo para o desenvolvimento.  

Há vários casos de testes de comparação de valores, quais são demorados e 

desgastantes. Por exemplo comparar uma tabela do banco de dados Reader 

Android com Reader mobile, é feito no olho, ao abrir o banco e ir olhando campo a 

campo. Ou usando o notepad++ que apresenta a linha que tem diferenças mas não 

mostra aonde é a divergência. Usando o WinMerge, irá apresentar se tem diferenças 

e em qual campo é, facilita e agiliza o processo de comparação. 
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 Inovar conhecimentos 

 Inovar rotinas diárias 

 Mais agilidade 

 Mais qualidade 

Com as pesquisas e trabalhos realizados durante esses seis meses, foram 

vistas nossas dificuldades na rotina de trabalho e os pontos que poderiam ser 

melhorados. Assim trouxemos sugestões e novas ideias para melhorar o nosso 

trabalho e a qualidade dos softwares desenvolvidos por toda a equipe. 

4.6.1.1 Cálculo  

 Agilidade no processo 

 Retorno de resultados mais seguros e objetivos 

 Controle no processo de testes junto com codificação  

Será utilizado TDD e principalmente o BDD, não será o foco deste trabalho 

pois o setor de testes deu início aos testes automatizados nessa metodologia no 

mês de novembro, assim não tendo grandes resultados, mas já percebe inovação e 

agilidade. 

O BDD foi escolhido como principal a ser implantado pelos testadores por ser 

mais simples de entendimento de linguagem e por ser ideia de um colaborador do 

setor de desenvolvimento trazer essa metodologia para a empresa. Em anexo 7 

contém uma apresentação do mesmo sobre o tema BDD com intuito de implantação 

nas rotinas da Inovação Computação Móvel.  No futuro implantaremos outros 

métodos e técnicas. 

4.6.1.2 Comparação de dados 

 Menos tempo de testes 

 Resultados óbvios e claros 

 Agilidade e confiança 
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Foi utilizado a ferramenta WinMerge para comparação de criação de tabelas, 

comparação de valores em banco de dados e valores relatórios nos testes de 

conversão do sistema Reader mobile para Reader Android. O que tivemos bons 

resultados que serão apresentados no capítulo seguinte. 

 

4.7 Plano de teste 

O plano de testes da Inovação Computação Móvel foi criado com o objetivo 

de diminuir retornos de erros, pois a maior quantidade de retrabalho era pelos 

desenvolvedores não testarem as rotinas vinculadas as que eles mexeram. Assim 

impactando e somente os testadores achando as falhas e aumentando o índice de 

retorno de erro. E também para inovação de documentos e uma documentação mais 

completa e rica de detalhes para consulta de toda a equipe sobre as rotinas 

principais do sistema. Os resultados obtidos serão apresentados no capítulo 5.  

No plano de testes Inovação, os seguintes itens de finalidade, onde irá 

descrever de forma detalhada as informações da rotina, sua arquitetura e todo o 

escopo do processo.  

Deve informar o ambiente de testes, com clientes e configurações. Os testes 

de banco de dados para garantir registro e segurança de dados, testes de sistema 

para verificar a aplicação com ponto de vista do usuário, as funcionalidades e a 

usabilidade, garantindo uso fácil e ágil, além dos testes de segurança e controle de 

acessos, testes de recuperação de rotina e dados em casos de falhas no ambiente 

ou operacional e testes de configuração. 

Os testadores que são responsáveis pela criação do plano de testes, têm que 

informar os tipos de testes, ou seja, os funcionais e de interface e destacar as 

ferramentas utilizadas nas validações. 

No anexo 8 há a disponibilização dos documentos, um padrão e um 

preenchido. 
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5 RESULTADOS DO TRABALHO 

Os resultados que serão apresentados são baseados no dia a dia da empresa 

Inovação Computação Móvel, de acordo com suas análises e documentações. Os 

gráficos são números reais, coletados através de relatórios e dados levantados 

através de testes específicos e de rotinas feitas no ambiente de trabalho. 

5.1 A equipe de testadores 

A equipe de testes Inovação Computação estava “parada”, com o trabalho e 

as metas internas despertou a vontade de aprender. Assim pesquisas iniciadas, 

técnicas foram conhecidas e implantadas na nossa rotina de trabalho. Hoje é uma 

equipe de visão, inovadora que procura a cada dia enriquecer seu trabalho e 

aumentar a qualidade dos produtos da Inovação. 

Desde a fase de planeamento até a homologação, a equipe se destaca, 

mostrando critérios avançados e maneiras de agir que ajudam a dar início aos 

processos do Sprint, documentação de metas, horas, tarefas, analisa todo o cenário 

possível. Durante o Sprint a organização e técnicas de testes são essenciais, a 

comunicação com desenvolvedores melhorou bastante, assim são apenas equipe de 

“desenvolvimento” sem separações de testadores com programadores, são todos de 

um time com objetivos em comum. 

Uma vez escutei do gerente que algum tempo atrás o setor de testes era 

necessário, mas nem todos confiavam, e hoje em dia não liberam nada sem passar 

pros testadores.  A equipe demonstra mais qualidade e desperta mais confiança, 

assim tendo o reconhecimento de todos como peças chaves do desenvolvimento 

dos softwares da empresa. Há dois anos de confiança total e se destacando, 

ganhando mais oportunidades. 

Havia muito retrabalho mesmo com testes, encontrava erros em produção 

que poderiam ser vistos dentro do ambiente de testes. Uma pesquisa dentro da 

organização mostra o crescimento de conhecimento e de resultados da equipe. 

Um relatório de 2014 do mês de janeiro até outubro trouxe resultados de 

aberturas de SAT’s no total de 435 aberturas de solicitações, como mostrado no 
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gráfico 1.  Foi visto que 23% dos erros encontrados foram vistos por clientes, 100 

erros vistos em produção. Enquanto a equipe Inovação criou 30 SAT’s de erros 

vistos em ambiente de desenvolvimento e testes, que se refere a 7%. O cliente 

solicitou 47 novas regras, o que é 11% de requisitos. Melhorias nos sistemas foram 

58 solicitadas pelo cliente e 68 pelo time, diferença pouca que significa que a equipe 

enxergou melhorias junto com cliente e não as antecipou, ou seja, não teve pró- 

atividade, 13 % e 16% referentes. Novas rotinas também houve pouca diferença 

entre visão do cliente e da equipe, 12% contra 14%, 54 rotinas vistas pelo cliente e 

61 pela equipe. Tivemos dois novos sistemas a serem desenvolvidos, que foi o 

ConfManager e o IService para o SEMASA, 15 SAT’s são referentes ao 

desenvolvimento e conversão dos mesos. 

 

 

Enquanto o relatório de 2015, em dez meses trouxe 442 SAT’s, erros achados 

em produção foram bem menores, apenas 7 que se refere a 2% apenas, enquanto a 

equipe Inovação trabalhou com mais garra e reconhecimento e pediu para abrir 92 

SAT’s para corrigir erros, que são 21%, quase igual as aberturas devido a melhorias 

vistas pela equipe que foram de 20%, 87 solicitações. Clientes criaram 76 novas 

regras e viram 12 melhorias, 17% e 3% referentes. Novas rotinas teve uma diferença 

considerável, doze por cento e dezesseis por cento referente a solicitação pelo 

cliente e pelo time. Dois novos sistemas que foram ConfManager e Reader Android 

com 38 requisitos trabalhados neles. 
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5.2 O Scrum 

O a equipe da Inovação Computação Móvel ficou mais organizado e produtivo 

após a implantação do Scrum. Junto com gerentes de setor, estudei a metodologia e 

iniciamos o processo de implantação dentro da empresa. 

Em junho de 2014 o processo saiu do papel e começamos as práticas, item a 

item foi implantado, e a mudança mais impactante e que deu mais certo, foi à junção 

desenvolvimento mais setor de testes, que antes eram separados teoricamente e 

fisicamente. Sempre trabalharam juntos, mas ao mesmo tempo separados, ponto 

muito negativo, pois a comunicação era mais difícil e a falta de convívio acabava 

criando certas competições para sobressaírem. Assim foi tomada a iniciativa de unir 

em um mesmo espaço físico e nos mesmos Sprints. 

A comunicação melhorou muito, a equipe muito unida atualmente e envolvida 

com os trabalhos a serem realizados de forma amigável e companheira. 
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Ambiente agradável de trabalhar, tarefas organizadas, equipe cooperativa, 

serviços entregues dentro do prazo, foram alguns resultados da implantação da 

metodologia ágil. 

O desempenho e comprometimento são visíveis, trazendo resultados 

satisfatórios. As metas e prazos são cumpridos, sem grandes tumultos, tudo é 

conversado e planejado. 

Durante os 34 Sprints a equipe evoluiu bastante, o preenchimento da 

documentação necessária para controle, de início era uma briga diária que hoje em 

dia já virou atividades diárias e prazerosas de cada um. A análise de tempo e pontos 

para cumprir prazos é feita com muito critério, conseguimos grandes produções ao 

final de cada Sprint. Assim todos saem ganhando, com trabalho satisfatório e 

produtivo. 

Os testadores seguiram os pontos do Agilte Tester, principalmente em ter 

coragem, manter a boa comunicação, ser simples e buscar novos conhecimentos. 

5.3 A automação  

Como foi nos dito outros capítulos trabalhamos, nosso gargalo é nos testes de 

cálculo e impressão, mas não foram achadas ferramentas que nos auxiliasse como 

preciso assim foram utilizadas metodologias junto ao desenvolvimento para o auxílio 

e assim passamos o foco para agilizar testes de comparação de valores de banco de 

dados, arquivos e relatórios fora e dentro do sistema e o desenvolvimento auxiliou 

com realização de início de testes automatizados para cálculo.   

Para comparação de dados fora a realização do cálculo, foi utilizada a 

ferramenta WinMerge. 

5.3.1 Comparações de banco de dados Reader Mobile e Reader Android 

A ferramenta foi utilizada em SAT’s de conversão do carro chefe da empresa, 

de Windowns mobile para Android. Primeiro teste a ser feito foi a comparação de 

estruturas dos dois bancos de dados.  
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Feita a exportação para os dois tipos de plataformas, e utilizado o WinMerge 

para comparação. Como mostra a figura 31 a seleção dos bancos de dados e uma 

das vinte e oito tabelas. Resultados um do lado do outro, no caso não apresentou 

divergências.  

 

Figura 30- Comparação de estrutura 

A utilização da ferramenta para comparar a estrutura de dados agilizou o 

processo em 83%. 

Comparando no olho apenas a estrutura, para cada tabela gasta em média 

15min, totalizando sete horas. Com a ferramenta em média de 3min por tabela, que 

significa uma hora e vinte e quatro minutos. Agilidade agregada, tempo e recurso 

economizados em números considerados, aumenta o tempo para produzir mais, 

analisar demais situações. Ilustrado no gráfico 1. 
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Gráfico 1- Comparação de estrutura 

 

5.3.2 Comparações de registros no banco de dados Reader Mobile e Reader 

Android 

Há vinte e oito tabelas no Reader, a maior há 180 colunas e em média 

dezesseis registros demais, cerca seiscentos e vinte colunas de dados, assim um 

banco preenchido por padrão de testes 8.424 dados a serem analisados. 

Para a tabela cliente que é a maior do banco, leva em cerca de três horas 

para comparar a olho nu ou pelo plugin do notepad++. E as demais cerca de uma 

hora cada baseando em um banco com arquivo padrão, de trinta clientes e suas 

demais informações, leva em média trinta horas de testes. 

Coletando os dados de cada tabela, informar na ferramenta, que apresenta as 

linhas e posições com diferenças, a tabela cliente leva em média 30min, a 

ferramenta gera em segundos mas se tratando de dados importantes e conversão, 

deve haver mais analise e documentação e caso haja diferenças deve ter mais 

atividades a serem feitas. E as demais tabelas em média 10min cada, totalizando 

cinco horas e dez minutos. Agilidade de 85% nos testes de comparação de dados 

dos bancos de dados. Ilustrado no gráfico 2. 
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17%

Tempo gasto

Sem ferramenta Com ferramenta
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Gráfico 2- Comparação de dados 

5.3.3 Comparações de arquivos de exportação e importação de dados 

Há arquivos de exportação e importação de dados gerados e enviados ao 

sistema gestor, que muitas vezes precisam ser analisados, gastam em média uma 

hora para comparar e achar diferenças, com o WinMerge leva em média 5min para 

achar as divergências. Cerca de 86% de tempo ganho. 

Anexo 9, referencia um exemplo de divergência, apresenta linha e posição 

que há dados diferentes. Ilustrado no gráfico 3. 

15%

85%

Comparações de dados
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Gráfico 3- Arquivos 

 

5.3.4 Comparações de relatórios  

Na conversão também foi necessário comparar dados de relatórios, assim 

utilizado a ferramenta para fazer as comparações, qual trouxe resultados em 

segundos e informações seguras. Útil pela agilidade. 

Também será utilizada para comparar grandes relatórios de clientes em casos 

de alegarem que em uma versão estava de um jeito e na nova está diferente. Ou 

para quando a Inovação fizer um novo relatório para os usuários, de acordo com 

modelos passados. Garantindo estrutura e dados iguais, com testes ágeis, 

economizando tempo e recurso para demais processos e validações. Assim tendo 

maior satisfação do cliente e qualidade nas aplicações desenvolvidas.  

5.3.5 Comparações de valores de cálculo no equipamento 

Para automatizar os testes de cálculos os testadores contaram com ajuda do 

desenvolvimento, a maior parte foi pelos programadores, explicaram, criaram e 

auxiliaram os testes. Com a SAT de testes de cálculo para comparar os resultados 

86%

14%

Comparação de arquivos

Sem ferramenta Com ferramenta
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entre Reader mobile e Android, arquivos e rotinas foram criados para auxiliar os 

testadores. 

Baseado no TDD, o desenvolvedor responsável pela implantação da 

metodologia na empresa, desenvolveu os scripts e em cima deles criou um método 

dentro do código para que na própria aplicação fizesse os testes de forma 

automática. Ou seja, o Reader Android tem o menu que ao ser acessado irá 

apresentar os resultados da comparação de banco de dados. 

O processo inicia quando pega um banco de dados do mobile e um do 

Android vazios, e faz a rota no mobile de forma automatizada, com o arquivo 

“AutoLeitura” que contém o código do consumidor, leitura e ocorrência e utilizamos 

uma aplicação feita pelo desenvolvimento da Inovação para realizar as leituras 

automaticamente. Após isso, o banco de dados “ReaderWM” é copiado para o 

equipamento Android na pasta do sistema, o banco de dados Android deve estar 

nomeado como “ReaderVazio”. Com os dois bancos na pasta do sistema ao 

executar a rotina e gera um .txt com os resultados e apresenta na tela do coletor 

todas as leituras, o que tiver com diferença fica destacado de vermelho, os que não 

tiveram ficam verdes. No anexo 10 pode visualizar a imagem de testes no coletor e 

arquivo que de geração de leituras da rota automatizadas. 

Técnicas que facilitam o processo de testes, as rotas que seriam feitas 

diversas vezes manualmente demandariam de uma hora para cada em média, foram 

feitas em 15min pela rotina automatizada. Agilizando 80% os testes, como pode ver 

no gráfico 4. 

 

80%

20%

Rota 

Manual Automatizada
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Gráfico 4-Rota 

Conferir resultados de cálculos eram encontrados manualmente, levando em 

consideração que gastava 15min para calcular uma regra para cada cliente, um 

arquivo de 50 leituras, gastaria doze horas e cinquenta minutos e com a automação 

o resultado de diferença de dados é exibido em 5min, resultado positivo de 99%. 

Mais praticidade e segurança nos complexos testes de cálculos, devido suas 

diversas regras que são verificadas diretamente via código na nova rotina. Ilustrado 

no gráfico 5. 

 

Gráfico 5-Cálculo 

  

5.4 Os requisitos 

Melhorias nos requisitos foram muito elogiadas por todos da equipe Inovação, 

o documento passou a ficarem mais completos e organizados, devidos os 

treinamentos passados a todos pela equipe de testes sobre a importância da boa 

documentação e devido a sua nova estrutura. 

Antes nas reuniões de planejamento de Sprint havia muita perca de tempo, 

pela documentação não estar rica em informações, em media eram seis requisitos 

em vinte que voltavam para o setor de suporte para serem refeitos após o 

desenvolvimento tirar as duvidas pelo telefone, chegou a época de terem que 

participar da reunião para evitar retornos de documento e ganhar tempo. Mas não é 

1%

99%

Cálculo

Automatizado Manual
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a melhor forma, estudando os cenários e os colaboradores, criei um novo modelo e 

que atualmente é bem utilizado e não há tanto retorno para o suporte para concerto, 

quando tem algum é em media um requisito que gera duvidas e precisa da ajuda e 

dos ajustes do criador da SAT. Assim ganhando tempo e qualidade na 

documentação, ganho de 86% de produtividade. Como ilustrado no gráfico 6. 

 

Gráfico 6- Requisitos 

Hoje em dia o suporte tem maior domínio na documentação e mais critério, 

preenchendo o documento com o máximo de detalhes possíveis. Os 

desenvolvedores escrevem analise e cenário atual que auxilia muito em saber o que 

foi alterado e demais informações que estão completas e claras e o controle de 

testes mais organizado. 

 

5.5 Os CheckList 

O uso do novo modelo do CheckList da Inovação Computação Móvel que 

criei, trouxe o avanço de testes mais completos de todas os setores. Com itens que 

abordam as principais rotinas e situações nas aplicações e com layout novo e 
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completo ficou mais prazeroso usar a ferramenta no dia a dia além de garantir que 

os principais pontos serão analisados obtendo mais qualidade no software.  

Modelo e utilização aprovados e elogiados por todos da equipe. 

 

5.6 O plano de testes 

Um documento completo que envolve diversos itens essenciais dos softwares 

da Inovação, garantiu junto com o uso do CheckList a queda do índice dos temidos  

retornos de erros. 

O consentimento da importância dessas documentações e sua boa 

documentação fizeram com que desenvolvedores e testadores aprimorassem seus 

conhecimentos e ter seus testes acompanhados de ajuda. O plano de testes envolve 

toda a rotina, informa toda sua estrutura e funcionalidades, situações a serem 

avaliadas e tratadas, com o que tem envolvimento, ambientes e ferramentas a serem 

utilizadas, garantiram ótimos resultados. Os desenvolvedores testam mais e o 

principal, testam de forma semelhante aos testadores, assim veem mais situações 

de erros ou melhorias antes de liberar as versões. Quando chega para os 

testadores, grande parte já foi testada e tratada, os erros ainda existem por visão 

diferentes ou descuidos que são normais.  

Em 2014 teve 123 SAT’s com retornos de erros, sendo: 

 20 com retorno de erro 2 

 02 com retorno de erro 3 

 01 com retorno de erro 4 

E em 2015 teve 53 SAT’s com retornos de erros, assim: 

 02 com retorno de erro 2  

 00 com retorno de erro 3 
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 00 com retorno de erro 4 

 

Gráfico 7- Retorno de erro 

Isso significa que em 2015, caíram 70% o índice de retornos de erros e 

principalmente das demais fases de retorno, ou seja, não erram diversas vezes na 

mesma SAT, graças aos documentos de auxilio de testes ainda em 

desenvolvimento. Como ilustrado no gráfico 7. 
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6 APÊNDICE  

Foi realizada uma pesquisa de campo, através do site www.survio.com, 

aonde elaborei dez perguntas voltadas para o tema do trabalho e através das redes 

sociais divulguei o formulário, para pessoas voltadas para a área da informática. 

Enviando mensagens individuais e em grupos com foco em temas tecnológicos, com 

uma interface simples e atrativa. Ver figura 31. 

                                     

 

Figura 31-Pesquisa de campo 

Fonte: Formulário da pesquisa de campo. 

6.1.1 Apêndice A - Pesquisa de campo  

1- Você vê os testes com qual importância? 

 

Apêndice A.1 – Resultados da primeira pergunta. 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

Irrelevante. Basta confiar no que foi codificado. 

 
0 0 

Regular. Basta apenas rever o que foi codificado de forma 

simples e rápida. 
3 3,4 
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Pouco importante. Deve verificar se o que o cliente pediu está no 

software. 

 

0 0 

Muito importante. Deve analisar as funções que o cliente 

necessita garantir o bom funcionamento do software e com 

menor índice de erros da aplicação e das rotinas. Qualidade total 

para o produto final. 

84 96,6 

TOTAL 87 100 

 

2-Você costuma avaliar o software trabalhado de acordo com os requisitos passados 

pelo cliente?  

 

 

Apêndice A.2 – Resultados da segunda pergunta. 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

Não. Avalio de acordo com a breve descrição que foi passada e 

como me falaram para fazer. 

 

5 5,8 

Não. A avaliação do desenvolvedor é que vale. 1 1,2 

Sim. O software deve estar de acordo com cada item que o 

cliente passou. 
81 93,1 

TOTAL 87 100 

 

3-Segue CheckList para analisar uma aplicação? 

 

 

Apêndice A.3 – Resultados da terceira pergunta. 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

Não. De acordo com o que foi passado, vejo se está na 

aplicação sem seguir itens, apenas com o que acho que deve 

ser analisado. 

8 9,2 

Não. De acordo com o que foi passado, vejo se está na 24 27,6 
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aplicação sem seguir itens, apenas com o que acho que deve 

ser analisado. 

Sim. Sigo CheckList, pois nele contém itens importantes para 

aplicação e para o cliente além de estudar sobre as regras de 

negócios e seguir conhecimento individual. 

55 63,2 

TOTAL 87 100 

 

4-Requisitos são necessários? 

 

 

Apêndice A.4 – Resultados da quarta pergunta. 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

Não. Apenas codificação e conhecimento do programador já 

bastam 
2 2,3 

Sim. Para registrar cada processo e todas as informações do 

que foi trabalhado 
85 97,7 

TOTAL 87 100 

 

5- Automação de testes é necessária? 

 

 

Apêndice A.5 – Resultados da quarta pergunta. 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

Não. Não tem necessidade nenhuma. 3 3,5 

Sim. Para facilitar o trabalho dos programadores e testadores. 17 19,5 

Sim. Ajuda o trabalho dos programadores e testadores e garante 

maior qualidade aos produtos. 
67 77,0 

TOTAL 87 100 

 

6- Você aplica ou conhece alguém que utiliza testes de software durante a 

codificação do sistema? 
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Apêndice A.6 – Resultados da quarta pergunta. 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

Sim. 19 21,8 

Não. 68 78,2 

TOTAL 87 100 

 

 

7- Você aplica ou conhece alguém que utiliza testes automatizados durante a 

codificação do sistema: 

 

Apêndice A.7 – Resultados da quarta pergunta. 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

Sim. 36 41,4 

Não. 51 58,6 

TOTAL 87 100 

 

8- Utiliza ou conhece alguma empresa que utiliza a metodologia Scrum no dia a dia?  

 

Apêndice A.8 – Resultados da quarta pergunta. 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

 Não. Nunca ouvi falar disso. 11 12,6 

 Não. Conheço o Scrum mas nunca vi sendo aplicado. 21 24,1 

Sim. E é de grande importância nos processos. 55 63,2 

TOTAL 87 100 

 

9- Aplicaria a automação de testes?  

 

Apêndice A.9 – Resultados da quarta pergunta. 

 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

 Não. Tem custos e é perca de tempo 3 3,5 
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 Não. Pois não quero substituir testadores por ferramentas 7 8,1 

Sim. A automação ajuda os testadores e traz grandes benefícios 

a empresa. 
77 88,5 

TOTAL 87 100 

 

9- Scrum ajuda nos processos da empresa?  

 

Apêndice A.10 – Resultados da quarta pergunta. 

 

Descrição das respostas RESULTADOS 

 N % 

Não. É perca de tempo e não tem nenhum controle. 4 4,6 

 Todos da equipe sabem o que está sendo feito e os 

acontecimentos, e tudo é registrado de forma pratica, para 

consultas posteriores. 

83 95,4 

TOTAL 87 100 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexos 1 

 

Para utilizar o nome e as rotinas de trabalho e demais informações da 

empresa Inovação Computação Móvel, foi pedido uma autorização. Ver figura 32.  
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Figura 32-Autorização 

                              Fonte: Autorização baseada em termo da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná ) 

7.2 Anexos 2 

Link para visualização do documento de reunião de revisão.  

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wZGtXOGljcnJrbXM/vie
w?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wZGtXOGljcnJrbXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wZGtXOGljcnJrbXM/view?usp=sharing
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7.3 Anexos 3 

Link para visualização do documento de requisitos.  

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wZF9kQ0pIWW1UbEU/
view?usp=sharing 

7.4 Anexos 4 

Link para visualização do documento de requisitos antigo.  

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSGdUYlhGZHVrRzQ/vi
ew 

 

7.5 Anexos 5 

Links para visualização dos documentos do Scrum. 
 Planejamento: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wU2tfTkNrZTY0a

kk/view?usp=sharing 
 Reunião de retrospectiva: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSWxabTF4T0Rl
NHc/view?usp=sharing 

 Reunião de revisão  
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wRWl0Y2lFWmpT

Mk0/view?usp=sharing 
 

7.6 Anexos 6 

Links para visualização dos documentos CheckList. 

 Antigo: 
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wS0k2T19qOVNT

elU/view?usp=sharing 
 Novo: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wX2dCZjc3SFp6

WUU/view?usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wZF9kQ0pIWW1UbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wZF9kQ0pIWW1UbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSGdUYlhGZHVrRzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSGdUYlhGZHVrRzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wU2tfTkNrZTY0akk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wU2tfTkNrZTY0akk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSWxabTF4T0RlNHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSWxabTF4T0RlNHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wRWl0Y2lFWmpTMk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wRWl0Y2lFWmpTMk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wS0k2T19qOVNTelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wS0k2T19qOVNTelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wX2dCZjc3SFp6WUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wX2dCZjc3SFp6WUU/view?usp=sharing
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7.7 Anexos 7 

Links para visualização da apresentação e vídeo sobre BDD de Fabiano 

Rates. Autorizado junto com anexo 2, por fazer parte dos arquivos e informações da 

empresa Inovação Computação Móvel. 

 Apresentação: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSjBVaFBLQWlHSjg/vie

w?usp=sharing 

 Vídeo agregando apresentação: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wUE85UVdIWWtJcGs/vi

ew?usp=sharing 

7.8 Anexos 8 

Links para visualização de documentos de plano de testes: 

 Padrão com orientações: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wVTFUTFNJeXhTbEE/vi

ew?usp=sharing 

 Preenchido com rotina de cancelamento de ordem de serviço: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wRXBGdVIwRl94TEU/vi

ew?usp=sharing 

7.9 Anexos 9 

Links para visualização de exemplo divergências de dados vistos pelo 

WinMerge: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wMGxJaGttT0tIT00/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wTjlNb1IxdVRpcEk/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSjBVaFBLQWlHSjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wSjBVaFBLQWlHSjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wUE85UVdIWWtJcGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wUE85UVdIWWtJcGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wVTFUTFNJeXhTbEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wVTFUTFNJeXhTbEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wRXBGdVIwRl94TEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wRXBGdVIwRl94TEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wMGxJaGttT0tIT00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wMGxJaGttT0tIT00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wTjlNb1IxdVRpcEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wTjlNb1IxdVRpcEk/view?usp=sharing
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7.10 Anexos 10 

Links para visualização de exemplos e arquivos de testes de cálculo 

automatizados: 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wM0Fjakt5SGFLRVU/view?usp

=sharing 

 

 

 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wM0Fjakt5SGFLRVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YSczPEUn9wM0Fjakt5SGFLRVU/view?usp=sharing
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8 CONCLUSÃO 

Com trabalho realizado foi possível obter mais conhecimentos, ver novidades 

e o mundo de testadores fora da empresa e enxergar com mais atenção a minha 

rotina, ver que tudo pode ser inovado para grandes resultados. 

Cada item trabalhado agregou valores ao meu curso e a minha profissão, 

pude mostrar o que sabia e o que descobrir ajudar toda a equipe e ter ótimos 

resultados no ambiente de trabalho, ou seja, mais qualidade no ambiente e nas 

rotinas e ter um nível maior de ajuda no desenvolvimento de softwares qualificados e 

satisfatórios a empresa e principalmente aos clientes da Inovação Computação 

Móvel. 
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