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Resumo 

Tendo em vista a grande atenção e aceitação que vem sendo dadas a Métricas de 

Software, pelo mercado e a academia, como uma boa forma de melhorar os processos 

de desenvolvimento de software e observando que a realização de testes tem sido 

considerada vital para o desenvolvimento de software com qualidade, buscou-se 

avaliar como métricas de software poderiam contribuir para melhoria dos testes 

realizados nas organizações de software.  

Muitas organizações têm investido pesado no processo de testes visando à 

prevenção e detecção eficiente de defeitos. Durante os ciclos de desenvolvimento e 

manutenção de software, testes são realizados com o objetivo de garantir que o 

mínimo de defeitos está sendo entregue com o produto. 

Para atingir esse objetivo e diante das limitações de tempo e recursos para 

conduzir testes de software, faz-se necessário que os casos de teste construídos sejam 

tão completos quanto possíveis e sejam eficazes em encontrar defeitos. 

No entanto, arquitetos de teste têm comumente criado e mantido casos de teste, 

principalmente testes de integração de funcionalidades e testes sistêmicos, sem 

nenhum método formal que avalie a qualidade do que está sendo produzido e se o 

resultado obtido está sendo satisfatório. 

Este trabalho estabelece uma metodologia para apoiar a manutenção de casos de 

testes, a partir de um conjunto de métricas de teste, possibilitando definir um escopo de 

casos de teste indicados a melhoria, de tal forma que esses testes possam agregar 

maior valor ao produto desenvolvido pela organização.  

 

Palavras-Chaves: Teste de Software, Métricas de Teste e Melhoria de Qualidade. 
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Abstract 

Considering the great attention and acceptance that Software Metrics are receiving by 

the market and the academy as a good way to improve software development 

processes and observing that software testing is being regarded vital for a quality 

software development, it was intended to evaluate how software metrics could 

contribute for improving the tests executed by software organizations. 

Many organizations have been investing a great effort on defining a testing process 

to efficiently prevent and identify defects. During the development lifecycle and the 

software maintenance, tests are executed with the purpose to guarantee that the least 

number of defects are being delivered with the final product. 

In order to achieve this goal and considering the time and recourse limitation to 

execute software tests, it is necessary that the specified test cases are as complete as 

possible and are able to efficiently indentify defects. 

Nevertheless, test architects have created and maintained test cases (mainly test 

integration and test system) without any formal method that evaluate the product quality 

and if the test result is being satisfactory. 

This work defines a methodology to support the test case maintenance based on a 

set of test metrics, making it possible to indicate a test cases scope to be improved, so 

that those test cases can add more value for the developed product. 

 

Keywords: Software Testing, Test Metrics and Quality Improvement. 
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CAPÍTULO 1   INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo serão apresentados uma introdução para o trabalho que será descrito, a 

motivação para realizá-lo e seus objetivos, além da estrutura em que esse documento 

está organizado. 

1.1 Introdução 
O processo de desenvolvimento de software envolve uma série de atividades e, mesmo 

com o uso de métodos, técnicas e ferramentas de desenvolvimento, ainda podem 

permanecer erros no produto [Pressman, 2004]. Dentre as diversas atividades do 

processo de desenvolvimento de software, o teste é uma atividade bastante utilizada, 

pois é de grande importância para a identificação e eliminação de erros ou defeitos que 

persistem  [Maldonado, 1991]. 

De acordo com Beizer [Beizer, 1995], os testes somente contribuem para 

aumentar a confiança de que o software funciona de acordo com o esperado, de modo 

que grande parte dos defeitos já foram detectados e corrigidos. 

Inthurn [Inthurn, 2001] define testes como “uma das áreas da engenharia de 

software que tem como objetivo aprimorar a produtividade e fornecer evidências da 

confiabilidade e da qualidade do software em complemento a outras atividades de 

garantia de qualidade ao longo do processo de desenvolvimento de software”. 

O SWEBOK [SWEBOK, 2001 c] – Software Engineering Body of Knowledge – 

define a atividade de testes como a verificação dinâmica do comportamento esperado 

de um programa através de um conjunto finito de casos de teste 1adequadamente 

selecionado. O primeiro grande desafio de testar está em definir adequadamente esse 

conjunto finito de casos de teste, de tal forma que esses casos de teste sejam eficazes 

e eficientes em encontrar os defeitos do produto. 

                                                           
1 Caso de teste é um conjunto de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados para um objetivo 
específico [RUP, 2002] 
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1.2 Motivação e Escopo do Trabalho  

Nesse contexto, o projeto e a criação de casos de teste efetivos têm se tornado 

atividades desafiadoras e bastante importantes dentro de processo de teste. Myers 

[Myers, 2004] destaca que o projeto de casos de teste é muito importante, porque 

testar completamente é impossível - o teste de qualquer programa deve ser 

necessariamente incompleto -, então se deve tentar desenvolver testes tão completos 

quanto possível.  

Nurie [Nurie, 1990] mostra que o custo para se alcançar 100% de cobertura de 

falha tem um crescimento exponencial e que o custo de não realizar nenhum teste 

também é exorbitante. Sendo assim, organizações desenvolvedoras de software têm 

buscado criar casos de testes mais eficazes, para encontrar a maior quantidade de 

defeitos no produto antes que o mesmo entre em produção. Porém, essa busca não é 

fácil e algumas questões norteiam a atividade de projetar casos de teste, entre as quais 

se podem destacar: 

• Qual o subconjunto de todos os casos de teste que tem a maior 

probabilidade de detectar uma quantidade maior de erros? [Myers, 2004] 

• Os casos de teste projetados têm contribuído para o aumento da 

confiabilidade do produto? [Craig, 2002]  

• Quais casos de teste não estão mais detectando erros? Isso ocorre devido 

ao teste projetado não estar sendo mais efetivo ou à funcionalidade estar 

estável? 

• Quais áreas do meu produto estão mais propícias para detecção de erros? 

[Hutcheson, 2003]  

Todos esses desafios e essas questões têm motivado a melhoria da criação de 

casos de teste. Mas, comumente os casos de teste têm sido escritos de forma ad hod e 

em muitos casos não se tem mensurado e avaliado se esses casos de teste estão 

sendo eficientes. 

Segundo Kan [Kan, 2003] é indiscutível que medições são cruciais ao 

desenvolvimento de qualquer ciência. Pfleeger [Pfleeger, 2004] afirma ainda que em 
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qualquer campo da Ciência, medições e análises geram descrições quantitativas que 

nos ajudam a compreender comportamentos e resultados. A partir de tal compreensão, 

pode-se selecionar melhor os métodos, técnicas e ferramentas adequadas para 

controle e melhoria de processos, recursos e produtos. 

No contexto de desenvolvimento de software, medição e análise auxiliam o 

controle de qualidade, ajudam na identificação de pontos que necessitam de melhoria e 

pontos de sucesso, além de fornecer dados para tomada de decisões [Gomes, 2001b;  

Schnaider, 2004]. 

Nesse sentido, métricas de teste têm sido criadas e coletadas com o intuito de 

melhorar o processo de teste e, conseqüentemente, melhorar a qualidade do produto 

final. Observa-se que existem poucas pesquisas no uso de métricas de teste para 

auxiliar a atividade de projetar casos de teste. Desta forma, esse trabalho apresenta a 

definição de um conjunto de métricas que auxiliam a melhoria de casos de teste. 

Dentre os diversos níveis de teste, a construção de casos de testes nos níveis que 

utilizam técnicas de caixa preta (testes de integração e testes sistêmicos) se torna mais 

desafiadora, pois é preciso desenvolver todos os cenários de uso possíveis. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é definir uma metodologia para apoiar a 

melhoria de casos de teste de integração e sistêmicos, a partir de um conjunto de 

métricas de teste. Mais detalhadamente, podem-se elencar os seguintes objetivos: 

• Definir uma estratégia para melhoria de casos de teste, a qual considere 

áreas que estão tendo defeitos escapados, para que assim possa aumentar 

o número de defeitos encontrados nas execuções dos ciclos de testes; 

• Auxiliar o arquiteto de teste a escolher casos de testes não efetivos para 

manutenção e/ou adição de cobertura, levando em consideração critérios 

relativos à execução do teste e ao próprio caso de teste; 

• Fornecer ao arquiteto de teste informações importantes a respeito dos 

testes, de tal forma que essas informações o auxilie nas melhorias 

realizadas para tornar os casos de teste mais eficazes. 
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1.3 Estrutura do Trabalho  

Este capítulo apresentou uma introdução e uma visão geral do trabalho que será 

apresentado, a motivação para realizá-lo e os objetivos a serem atingidos. O Capítulo 2 

aborda os principais conceitos, técnicas e metodologias sobre testes de software, além 

de outros aspectos. O Capítulo 3 discorre sobre a relevância e os desafios de métricas 

de software, incluindo estudos e pesquisas sobre métricas de teste. No Capítulo 4, a 

metodologia proposta neste trabalho é descrita, além das premissas e dos critérios 

estabelecidos para sua definição. No Capítulo 5, são descritos os experimentos 

realizados na aplicação da metodologia proposta, mostrando as análises feitas e os 

resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as contribuições deste trabalho e as 

perspectivas de trabalhos futuros. Nos Anexos I e II são mostrados os dados 

resultantes da aplicação da metodologia nos experimentos conduzidos. 
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CAPÍTULO 2   TESTES DE SOFTWARE 
 

Neste capítulo serão apresentados conceitos gerais a respeito de testes de software, 

incluindo um histórico a respeito da evolução dos testes ao longo do tempo, etapas da 

atividade de teste no desenvolvimento de software, como também serão descritos os 

estágios, tipos, técnicas e ferramentas de teste comumente mencionados na literatura. 

Ainda serão apresentadas algumas metodologias de seleção de teste e metodologias 

que avaliam a efetividade dos testes de software.  

2.1 Considerações Iniciais 

A qualidade tornou-se uma característica essencial para as organizações, a qual tem 

sido buscada para atender satisfatoriamente as necessidades de seus clientes, reduzir 

custos, aumentar a produtividade, atender prazos e inserir mais competitivamente seus 

produtos e serviços no mercado. 

O conceito de qualidade tem evoluído ao longo do tempo incorporando valores. 

Pressman [Pressman, 2004] a define como “Conformidade com os requisitos funcionais 

de desempenho explicitamente especificados, padrões de desenvolvimento 

explicitamente documentados e características implícitas que são esperadas por 

qualquer software desenvolvido profissionalmente”. Segundo o PMI® (Project 

Management Institute) “Um projeto com qualidade é aquele concluído em conformidade 

aos requisitos, especificações e adequado ao uso” [Campbell, 2003]. 

O processo de desenvolvimento de software envolve uma série de atividades, 

sendo que, mesmo com o uso de métodos, técnicas e ferramentas de 

desenvolvimento, defeitos no produto ainda podem permanecer, os quais podem 

ocasionar dificuldades e custos adicionais para o seu aperfeiçoamento [Pressman, 

2004]. A fim de minimizar esses defeitos e os riscos associados a eles são necessárias 

atividades de Garantia da Qualidade durante todo o processo de desenvolvimento de 

software, dentre as quais se destacam verificação, validação e teste (VV&T). Portanto, 

além de garantir a excelência do produto gerado, a Garantia da Qualidade visa localizar 

defeitos o mais cedo possível, a fim de diminuir seus efeitos negativos sobre um 

projeto. 
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O custo efetivo do gerenciamento da qualidade varia com o momento em que os 

defeitos são detectados: prevenção, inspeção, produção e manutenção. Os dois 

primeiros são considerados pró-ativos e os outros re-ativos. A prevenção consiste em 

um conjunto de ações tomadas a fim de evitar os defeitos. O custo envolve revisões de 

requisitos com o cliente e a equipe, treinamento dos padrões que serão utilizados, da 

metodologia de desenvolvimento adotada, dentre outros. A inspeção baseia-se em 

medir, avaliar e auditar produtos e/ou produtos para garantir a conformidade com os 

padrões e especificações adotados. Na produção, o custo concentra-se no esforço 

necessário para corrigir os defeitos encontrados antes da entrega. Na manutenção, o 

custo consiste em corrigir os erros encontrados, depois que o produto é colocado em 

produção. Na última fase, além do custo de correção dos erros, há um desgaste da 

imagem da organização desenvolvedora do produto, podendo acarretar em possíveis 

perdas de negócio. Assim, o esforço para garantir a qualidade aumenta no decorrer do 

desenvolvimento, em virtude da crescente quantidade de produtos de trabalho que vão 

sendo gerados e do aumento do risco do projeto. Segundo Watson [Watson, 2004], o 

custo das não conformidades de produtos lançados no mercado pode ser muito maior 

que o investimento gasto em prevenção (treinamentos, revisões, inspeções) e 

avaliação (testes). 

As técnicas de V&V podem ser categorizadas em técnicas estáticas e técnicas 

dinâmicas [SWEBOK, 2001 b]. Revisões técnicas, inspeções, walkthroughs são 

exemplos de técnicas estáticas que envolvem a análise dos artefatos sem, no entanto, 

executá-los. A atividade de testes é considerada uma técnica dinâmica de V&V, pois 

envolve a execução de código. 

Dentre as atividades de VV&T, teste é uma das mais utilizadas, sendo de grande 

importância para identificação e eliminação de erros ou defeitos que persistem 

[Maldonado, 1991]. O teste de produtos de software envolve quatro etapas: 

planejamento; projeto; execução e avaliação dos resultados de teste [Beizer, 1990; 

Myers, 2004; Pressman, 2004]. Essas etapas devem ser desenvolvidas em todas as 

fases da atividade de teste, as quais podem ser realizadas de forma incremental: teste 

de unidade, integração e de sistema [Pressman, 2004]. 
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Nesse capítulo são apresentados alguns conceitos envolvendo a atividade de 

teste. Inicialmente, será mostrada uma visão geral sobre testes, serão feitas 

considerações a respeito da história da atividade de teste ao longo do tempo e sua 

importância durante o processo de desenvolvimento. Em seguida, são apresentadas as 

etapas da atividade de teste, os estágios de teste, os tipos de teste, as principais 

técnicas de teste e a importância da existência de ferramentas que auxiliem na 

condução da atividade de teste. Por fim, serão mostradas metodologias de seleção de 

teste, além de conceitos e pesquisas realizadas sobre a efetividade de testes. 

2.2 Visão Geral de Testes 
Embora durante todo o processo de desenvolvimento de software sejam utilizadas 

técnicas, critérios e ferramentas a fim de evitar que erros sejam introduzidos no 

produto, a atividade de teste continua sendo de fundamental importância para a 

eliminação de erros que persistem [Maldonado, 1991]. Por isso, o teste de software é 

um elemento crítico para a garantia da qualidade do produto e representa a última 

revisão de especificação, projeto e codificação [Pressman, 2004]. 

Uma definição formal de teste dada pelo IEEE [IEEE, 1990] “IEEE Glossary of 

Software Engineering Terminology” é “O processo de operar um sistema ou um 

componente sobre as condições especificadas, observando ou gravando os resultados, 

e fazendo uma evolução de alguns aspectos do sistema ou componente”. As condições 

especificadas a qual essa definição se refere, são incorporadas aos casos de teste 

desenvolvidos para guiar a execução de teste. 

Para Craig [Craig, 2002] “Testar é um ciclo de vida concorrente ao processo de 

engenharia, a fim de medir e melhorar a qualidade do software que está sendo 

testado”. Esta visão inclui o planejamento, análise e projeto que conduz a criação de 

casos de teste em adição ao foco na execução de teste que a definição do IEEE 

menciona. 

Segundo Pressman [Pressman, 2004] “A atividade de teste de software é um 

elemento crítico da garantia da qualidade e representa a última revisão de 

especificação, projeto e codificação”. Durante as fases de definição e desenvolvimento, 

a organização busca construir o software, partindo de um conceito abstrato (requisitos) 
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para um tangível (o software). Já na fase de testes, o foco está em encontrar erros, 

inspecionar o que foi construído. Logo, um teste bem-sucedido é aquele que encontra 

uma classe de erros, ainda não descobertos, com esforço e tempo mínimos [Pressman, 

2004]. Segundo o RUP® [RUP, 2002], o teste enfatiza principalmente a avaliação da 

qualidade do produto. 

De acordo com Bullock [Bullock 2000], investir em testes não deve ser encarado 

pelas organizações apenas como uma necessidade do processo de desenvolvimento, 

mas como uma parte do processo de negócios. A atividade de testes gera informações 

importantes para a tomada de decisão de lançar ou não um produto no mercado, pois 

através dos resultados de testes pode-se ter uma visão realista sobre o comportamento 

e a confiabilidade do produto testado. 

No entanto, testar não é considerada uma atividade simples. Dentre muitos fatores 

que dificultam seu sucesso, pode-se destacar: 

• Limitação de tempo e recursos; 

• Interpretação subjetiva das especificações de requisitos e de teste; 

• Falta de profissionais especializados na área; 

• Falta de conhecimento a respeito do procedimento de teste, das técnicas e 

do planejamento adequado; 

• Falta de conhecimento do custo/benefício da atividade; 

• Necessidade de conhecimento, habilidade e infra-estrutura específicos; 

• Crescente complexidade das regras de negócio. 

Além desses fatores, a grande quantidade de combinações de dados de entrada e 

saída e os diversos caminhos de uso tornam inviável a realização completa dos testes, 

em virtude da limitação de tempo e recursos. Conseqüentemente, torna-se necessário 

definir um escopo de testes, levando em consideração níveis aceitáveis de defeitos 

estabelecidos pela organização, isto é, até quando o esforço/benefício dos testes é 

válido. Uma vez que o escopo dos testes foi delimitado, considera-se a atividade de 

testes baseada em risco, pois os testes são focados em áreas de alto risco da 
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aplicação. Assim, a atividade de testes não fornece uma garantia de extermínio dos 

defeitos, mas a diminuição da probabilidade de ocorrência dos mesmos. 

Enquanto esses fatores têm contribuído para que essa atividade não seja tão 

disseminada nas organizações, uma metodologia bem concebida, um planejamento 

adequado e o uso de ferramentas apropriadas podem melhorar a eficácia dos testes de 

software. 

A seguir será apresentada a história da evolução da Engenharia de Testes ao 

longo do tempo. 

2.3 História da Evolução da Engenharia de Testes 
O primeiro artigo científico que aborda questões sobre teste de software foi escrito por 

Alan Turing em 1950 [Turing, 1950] e definia um teste operacional para demonstrar o 

comportamento da inteligência de um programa semelhante ao de um ser humano. 

Gelperin e Hetzel [Gelperin, 1988] organizam a história da engenharia de testes nos 

seguintes períodos, apresentados na Figura 1: 

 

Figura 1 – Evolução da Engenharia de Teste de Software 
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• Período Orientado a Debugging (até 1956): nesta fase os testes eram 

focados no hardware. Os problemas de software, embora presentes, eram 

considerados de menor importância perante os problemas de confiabilidade 

do hardware. Não havia um claro entendimento sobre os conceitos de teste 

e debugging e os programas eram checados pelos próprios 

desenvolvedores. Os critérios utilizados para selecionar os casos de teste e 

considerar o programa correto eram completamente ad hoc, baseados na 

experiência do desenvolvedor e seu entendimento sobre o sistema. 

• Período Orientado a Demonstração (1957-1978): debugging e teste 

passaram a ser identificadas como atividades distintas onde, de acordo com 

o conceito adotado, debugging estava voltado para as atividades que 

consistiam em garantir que o programa funcione e as atividades de testes 

deviam ser realizadas para demonstrar que o programa funciona conforme 

especificado. Com o crescimento do número e complexidade das 

aplicações, as atividades de testes ganharam relevância devido aos riscos 

decorrentes de produtos mal testados e altos custos de correção de 

problemas. 

• Período Orientado a Destruição (1979-1982): - Em 1979, Myers revisa os 

conceitos de teste e debugging, definindo a atividade de teste como o 

processo de executar um programa com a intenção de encontrar falha e a 

atividade de debbuging com foco na localização e correção das falhas. A 

preocupação de Myers, ao contrapor a abordagem de demonstração, está 

no fato de que, se o objetivo do teste é demonstrar a ausência de falhas no 

programa, o testador pode, inconscientemente, selecionar um conjunto de 

testes com baixa probabilidade de falhar. Na abordagem de destruição 

proposta por Myers, no entanto, se o objetivo é encontrar falha, há uma 

tendência de que os programas sejam mais eficientemente testados. 

• Período Orientado a Avaliação (1983-1987): Metodologias são definidas, 

integrando atividades de análise, revisão e testes, para possibilitar a 



 11 

avaliação do produto durante todo o ciclo de vida do software de forma a 

garantir o desenvolvimento e manutenção de software de qualidade. 

• Período Orientado a Prevenção (1988 - ): A partir deste período, teste 

passou a ser visto como um processo paralelo ao desenvolvimento que 

possui atividades específicas de planejamento, análise de requisitos dos 

testes, design, implementação, execução e manutenção de testes. O 

processo de testes realizado de forma integrada e cooperativa com o 

desenvolvimento de software possibilita uma significante melhoria na 

qualidade das especificações e do produto de software, pois as entradas 

fornecidas pelos testadores e pelos produtos gerados pelo processo de 

testes permitem identificar erros a cada fase do ciclo de vida do software, 

prevenindo a propagação dos erros nas fases subseqüentes. 

Este histórico de evolução demonstra que a engenharia de testes tem tomado uma 

dimensão própria, dando origem a processos, atividades e funções particulares ao 

contexto de testes tornando-se uma disciplina fundamental para o desenvolvimento de 

software com qualidade. A visão de testes tem evoluído para uma atitude mais 

construtiva [SWEBOK, 2001 a], não se limitando apenas à detecção de falhas, mas 

atuando fortemente na prevenção. 

À medida em que as organizações de software têm dado importância à atividade 

de teste, processos têm sido construídos a fim de estruturar e guiar essa atividade. 

Segundo Pressman [Pressman, 2004], testar é uma atividade que exige conhecimento, 

planejamento, projeto, execução, acompanhamento e recursos. Como citado 

anteriormente, a atividade de teste é realizada basicamente em quatro etapas: 

planejamento; projeto; execução e avaliação dos resultados de teste [Beizer, 1990; 

Myers, 2004; Pressman, 2004]. A seguir serão descritas essas etapas da atividade de 

teste. 

2.4 Etapas da Atividade de Testes 
 
2.4.1 Planejamento 

O planejamento de testes deve definir os objetivos dos testes em um projeto e os 

recursos necessários para implementá-los. Além disso, é necessário identificar os 
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requisitos dos testes e definir uma estratégia de testes que inclui os seguintes pontos: o 

estágio de teste, a técnica utilizada e o tipo de teste a ser aplicado no software. Essas 

informações devem estar formalmente descritas em um plano de teste. 

Quanto aos recursos humanos, caso não haja suficientes e/ou qualificados, é 

necessário realizar contratação e/ou capacitação dos colaboradores, ficando a escolha 

dependente de variáveis como custo e tempo. 

Esse planejamento não é estático, pois ele deve evoluir à medida que o produto e 

o projeto se desenvolvem, sendo iniciado o quanto antes possível. 

 
2.4.2 Projeto 

Essa etapa consiste em projetar os casos de testes, especificando o procedimento a 

ser seguido e os resultados esperados. Deve ser tomado como insumo o planejamento 

realizado anteriormente, para coletar informações como o estágio no qual o caso de 

teste se insere, a técnica a conduzir o projeto e os objetivos a serem alcançados e o 

escopo do projeto em questão. É importante que o escopo esteja formalmente descrito 

e aprovado pelo cliente. 

Pressman [Pressman, 2004] defende profundamente a importância da atividade de 

projetar casos de teste. Segundo ele, “Projetar testes para software ou para outros 

produtos de engenharia pode ser tão desafiador quanto o projeto inicial do produto de 

software. Apesar disso, engenheiros de software muitas vezes tratam testar como algo 

sobre o qual não se pensou previamente, desenvolvendo casos de teste que acham 

corretos, mas tem pouca garantia de estar completos. Nós devemos projetar testes que 

tenham alta probabilidade de achar a maior quantidade de erros com uma quantidade 

mínima de tempo e esforço”. 

Para cada caso de teste, é necessário descrever os passos de realização do teste. 

Normalmente, eles são desenvolvidos baseando-se no objetivo do teste, quer sejam 

requisitos funcionais ou não-funcionais. Não obstante, são definidas as verificações 

que o testador precisa realizar para validar ou não o requisito em teste. Para isso, são 

relatados os resultados esperados pela aplicação quando alguma ação é tomada pelo 

usuário.  
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Caso haja alguma mudança nos requisitos, ou mesmo no procedimento de 

execução de qualquer funcionalidade da aplicação, essas alterações devem ser 

refletidas nos casos de testes impactados por elas. 

 
2.4.3 Execução 

A execução dos testes deve acontecer conforme o planejado e pode ocorrer durante 

todo o ciclo de vida de um projeto. Cada caso de teste deve ser executado mediante o 

que foi projetado, seguindo os procedimentos de teste e sendo realizadas as 

verificações necessárias para o objetivo do teste. 

Essa atividade é comumente realizada em ambientes de teste, os quais simulam o 

ambiente de produção, sendo este normalmente requerido para tipos de teste como 

estresse, carga e volume. 

A execução dos testes pode ser realizada de forma manual, onde pessoas 

executam os procedimentos de testes todas as vezes que lhes é requisitado, ou de 

forma automática, na qual uma ferramenta auxilia na execução dos testes. 

 
2.4.4 Avaliação dos Resultados 

Durante a execução, informações são coletadas a respeito dos testes, que serão úteis 

para a avaliação da confiabilidade do produto. Quando uma grande quantidade de 

erros considerados graves, isto é, que indicam modificações no projeto, for detectada 

com regularidade durante a execução dos testes, o produto em questão tem qualidade 

suspeita. Porém, se os erros encontrados forem de fácil correção e de pequena 

proporção, pode-se concluir que a confiabilidade do produto é aceitável.  

É preciso estipular um critério para a conclusão de testes, pois, como já explanado, 

é praticamente inviável realizar todas as combinações de dados de teste. Esse critério 

pode ser estabelecido levando em consideração a cobertura dos testes, uma 

granularidade de sucesso, o atendimento a um padrão de qualidade, entre outros. 

A Figura 2 esquematiza o processo de acompanhamento de teste, onde os erros 

encontrados durante a execução dos testes são registrados e, em seguida, é realizada 

a verificação dos mesmos. Quando corrigidos, essa verificação é refeita a fim de 
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analisar se a correção foi devidamente executada. Em caso positivo, o erro é 

considerado resolvido e, em negativo, o erro retorna para ser devidamente corrigido. 

 

 

Figura 2 – Acompanhamento dos Testes 

 

Nesse momento, o acompanhamento do resultado dos testes pode ocorrer com 

intuito de avaliar a qualidade do produto, bem como a qualidade dos casos de teste 

construídos.  

2.5 Estágios de Testes 
Como mencionado anteriormente, a atividade de teste pode ser considerada como uma 

atividade incremental realizada em três estágios: teste de unidade, integração e 

sistema. Com a divisão da atividade de teste em vários estágios, o testador pode se 

concentrar em aspectos diferentes do software e em diferentes tipos de erros, 

utilizando diferentes estratégias de seleção de dados e medidas de cobertura em cada 

uma delas [Linnenkugel, 1990]. 

Os estágios de teste são classificados mediante a fase do desenvolvimento em 

que os testes serão aplicados, compreendendo a codificação dos módulos ou 

componentes do sistema – Teste de Unidade – ; a integração dos módulos ou 

componentes – Testes de Integração –  e o atendimento aos requisitos funcionais e 

não funcionais do sistema – Testes Sistêmicos [Pressman, 2004; SWEBOK, 2001]. A 

Figura 3 [Crespo, 2004] ilustra graficamente a relação entre os estágios, as técnicas e 

os tipos teste que podem ser adotados em uma definição de estratégia de teste.  
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Figura 3 – Relação entre Estágios, Tipos e Técnicas de teste 

 

A seguir são apresentadas as características de cada um dos estágios citados. 

 
2.5.1 Testes de Unidade 

Os testes de unidade concentram-se na verificação dos menores elementos possíveis 

de serem testados, ou seja, os componentes ou módulos da aplicação. Eles são 

testados separadamente, visando garantir que atendem às especificações. Usando a 

descrição do projeto como guia, caminhos de controle importantes são testados para 

descobrir erros dentro dos menores elementos do software [Pressman, 2004]. Durante 

essa fase utiliza-se muito a abordagem estrutural, que será apresentada 

posteriormente.  

Tipos de Teste 

Estágios de Teste 

Teste de 
Funcionalidade 

 

Teste de Interface 
 

Teste de Usabilidade 
 

Teste de Carga 
 

Teste de Estresse 
 

Teste de Volume 
 

Teste de 
Configuração   

Teste de Segurança 

Teste Caixa Branca 
Teste Caixa Preta 
Teste Bottom-up 
Teste Top-down 
Teste de Exceção 
Teste Exploratório 
Teste de Regressão 

                           Teste de Unidade 
                    Teste de Integração 
             Teste Sistêmico 
     

O que testar 

Como testar 

Fase do 
Desenvolvimento 

Técnicas 
de Teste 
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Normalmente, esses testes são realizados logo após a implementação e são 

executados pelos próprios desenvolvedores, acessando o código fonte e utilizando 

ferramentas de debugging como suporte. 

 
2.5.2 Testes de Integração 

O teste de integração é uma técnica sistemática para a construção da estrutura do 

programa, realizando-se teste para descobrir erros nas integrações das unidades. O 

objetivo é, a partir dos componentes ou módulos testados no nível de unidade, 

construir a estrutura do programa que foi determinada pelo projeto. O teste de 

integração, portanto, verifica a combinação dos componentes existentes, a fim de 

assegurar que as interfaces funcionem satisfatoriamente e que os dados estão sendo 

processados de forma correta. 

Esses testes podem ser realizados de forma incremental ou não incremental. Na 

integração não incremental, todos os módulos são combinados antecipadamente e o 

programa é testado como um todo. Na integração incremental, o programa é construído 

e testado em pequenos segmentos, nos quais os erros são mais fáceis de serem 

isolados e corrigidos [Domingues, 2002]. Esses testes são prioritariamente executados 

pelos desenvolvedores ou por uma equipe de teste. Segundo Pressman [Pressman, 

2004], a abordagem de teste funcional é a mais utilizada durante este estágio. 

Outra abordagem para testes de integração é a verificação do comportamento 

integrado das funcionalidades do software, sob a perspectiva do usuário. Nessa 

abordagem, os testes são executados usando a técnica de Black-box Testing, a qual 

será detalhada posteriormente. 

 
2.5.3 Testes Sistêmicos 

Os testes de sistema verificam o comportamento do sistema como um todo, 

integrações com interfaces externas, além de requisitos não funcionais como 

segurança, desempenho e confiabilidade, assegurando que o software e os demais 

elementos que compõe o sistema, tais como hardware e banco de dados, combinam-

se adequadamente e que o desempenho total desejado é obtido.  
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Esses testes são comumente executados por uma equipe de testes para validar a 

exatidão da realização dos requisitos propostos. Para isso, é utilizado um ambiente que 

opere o mais próximo possível do ambiente de produção. 

2.6 Tipos de Testes 
Os tipos de testes correspondem às características do software que podem ser 

testadas: Teste de Funcionalidade, Teste de Interface, Teste de Usabilidade, Teste de 

Carga, Teste de Estresse (Stress), Teste de Volume, Teste de Configuração e Testes 

de Segurança.  

O Teste de Funcionalidade baseia-se em verificar se o produto construído está 

contemplando todas as funcionalidades propostas e acordadas com o cliente e se 

essas funcionalidades foram apropriadamente implementadas conforme as regras de 

negócios. Para tal, uma verificação do aplicativo e de seus processos internos é 

realizada através da Interface Gráfica do Usuário (GUI), onde os resultados obtidos são 

analisados. 

O Teste de Interface tem por objetivo garantir a boa funcionalidade dos 

componentes da interface e verificar a conformidade da mesma com padrões 

corporativos ou da indústria. Já o Teste de Usabilidade fundamenta-se em assegurar 

que o acesso e a navegação pelas funcionalidades estão adequados ao usuário. 

O Teste de Carga detém-se em submeter o software a diferentes cargas de 

trabalho a fim de medir e avaliar o comportamento de desempenho do software. 

Através desse teste, avaliam-se as características do desempenho como tempos de 

resposta, taxas de transação e outros aspectos que mudam com o tempo.  

O Teste de Estresse objetiva identificar como o sistema irá reagir a condições de 

limite ou fora dos limites de tolerância. Por exemplo, é testado como o software reage a 

uma pouca quantidade de disponibilidade de recursos ou à concorrência de recursos 

compartilhados. 

O Teste de Volume tem como foco realizar testes com grandes volumes de dados, 

para assim determinar se serão atingidos limites que farão com que o software deixe 

de funcionar. Esse teste também identifica o volume ou carga máxima que o software 

pode suportar durante um determinado período de tempo. 
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O Teste de Configuração verifica o funcionamento do objeto de teste em diferentes 

configurações de software e hardware. O Teste de Segurança objetiva detectar as 

falhas de segurança que podem comprometer o sigilo e a fidelidade das informações, 

bem como provocar perdas de dados ou interrupções de processamento. 

2.7 Técnicas de Teste 

A atividade de teste de software é uma das atividades mais onerosas do processo de 

desenvolvimento de software, chegando a consumir 50% dos custos de um projeto de 

software [Harrold, 2000]. Na tentativa de reduzir esses custos, têm sido propostas 

técnicas que auxiliam na condução e avaliação do teste de software, as quais serão 

descritas nesta seção.  

Lewis [Lewis, 2004] define uma técnica de teste como um conjunto de 

procedimentos relacionados que, juntos, produzem um conjunto de testes. A diferença 

entre as técnicas de teste está na origem da informação que é utilizada para avaliar ou 

construir conjunto de casos de teste e ainda cada técnica possui uma variedade de 

critérios para esse fim. Esses critérios podem ser utilizados tanto para a geração de 

conjunto de teste, quanto para a avaliação da adequação desses conjuntos. 

É importante observar que nenhuma das técnicas de teste é completa, no sentido 

de que nenhuma delas é, em geral, suficiente para garantir a qualidade da atividade de 

teste. Por isso, essas técnicas devem ser aplicadas em conjunto para assegurar testes 

de melhor qualidade [Maldonado, 1991]. Nesta seção são apresentadas as principais 

técnicas de teste citadas por Lewis [Lewis, 2004]. 

 
2.7.1 Basis Path Testing  

A técnica de teste do caminho básico é uma técnica de caixa branca que identifica os 

casos de teste com base nos caminhos lógicos ou fluxos que um programa pode 

percorrer. 

Os autores desta técnica [Watson, 1996] defendem que testes baseados 

unicamente em requisitos são muito tendenciosos a erros uma vez que os requisitos 

são escritos em um alto nível de abstração. Além disso, muitos dos detalhes do código 

não são cobertos pelos casos de teste que acabam por verificar apenas uma pequena 

porção do software que implementa o requisito. 
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No caso das técnicas de caixa branca, como a técnica de Basis Path Testing, o 

próprio código do software é utilizado como guia para os testes, onde toda linha de 

código é executada e o seu resultado verificado.  A técnica de Basis Path Testing é 

mais rigorosa do que a tradicional técnica de caixa branca, porque nela cada resultado 

de decisão deve ser testado de forma independente. 

A grande vantagem desse tipo de técnica é que toda a implementação do software 

é testada. No entanto, requisitos funcionais não são cobertos por este tipo de técnica e 

as omissões de requisitos não são identificadas. 

A base dessa técnica é a complexidade ciclomática [McCabe, 1976], a qual utiliza 

o gráfico de caminho da aplicação para identificar o número de testes recomendável 

para o software com base no número de caminhos e ramificações/decisões do 

software. 

Um caso de teste deve ser desenvolvido para cada um dos caminhos possíveis de 

execução do software, com intuito de ter o número mínimo de casos de teste 

requeridos para cobrir todo o código a ser testado. A identificação dos caminhos 

independentes, no entanto, torna-se mais difícil à medida que aumenta a complexidade 

da estrutura e quantidade de condições do módulo a ser testado [Cogan, 2003]. Neste 

caso, ferramentas disponíveis no mercado [Pohjolainen, 2002] podem auxiliar a 

determinar automaticamente a complexidade ciclomática e identificar os caminhos 

independentes do módulo. 

A técnica Basis Path Testing é bastante útil e eficaz para testes unitários. No 

entanto, quando os componentes são integrados é necessário que sejam testados 

juntos, tornando inviável o uso deste tipo de técnica estrutural devido ao aumento 

considerável da complexidade ciclomática. 

Outro fator a considerar para a adoção desta técnica é que os testes são 

identificados com base no código construído o que torna obrigatória a criação dos 

testes apenas após a construção do código fonte. 
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2.7.2 Black-box Testing  

A técnica de teste caixa-preta tem como foco testar as funcionalidades do sistema 

contra suas especificações, sem levar em consideração a forma como o sistema realiza 

a funcionalidade, limitando-se a verificar se as saídas produzidas pelo sistema estão 

compatíveis com as entradas fornecidas [Williams, 2006]. 

Os testes de caixa preta, também chamados de testes funcionais ou de 

comportamento, são freqüentemente utilizados para validação do software, pois o foco 

é no comportamento/funcionalidade da aplicação. Estes testes buscam encontrar erros 

no comportamento externo do programa e podem ser classificados como [Williams, 

2006]: 

• Erros de funcionalidade ausente ou incorreta; 

• Erros de interface; 

• Erros em estruturas de dados usadas por interface; 

• Erros de desempenho ou comportamento; 

• Erros de iniciação ou finalização. 

Kaner [Kaner, 1999] menciona que os testes funcionais são bastante utilizados 

porque são capazes de detectar falhas de comportamento que não estão evidentes no 

código.  

Williams [Williams, 2006] e outros autores defendem que os testes de caixa preta 

sejam planejados e executados por outras pessoas que não os próprios 

desenvolvedores, pois estes são tendenciosos a testar o que o seu programa faz e não 

o que os clientes querem que seu programa faça. Muitas organizações têm adotado 

times independentes para execução de testes de caixa preta. Os testes de caixa preta 

são normalmente realizados nos níveis de testes de integração, testes de sistema, e 

aceitação. 

Algumas das vantagens da técnica de caixa preta é que o testador não necessita 

ter conhecimento da linguagem do programa para testá-lo e que, sendo feitos por 

testadores independentes, os testes são realizados do ponto de vista do usuário. As 
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desvantagens são, para sistemas complexos, pode existir uma quantidade excessiva 

de entradas, resultando em uma explosão de casos de testes, fazendo com que 

apenas um pequeno número de entradas possa ser realmente testado. Além disso, é 

impossível saber quais partes do código foram testadas. 

Outras técnicas como Boundary Value Analysis e Exception Testing, descritas 

nesta seção, também são técnicas de caixa preta que permitem aumentar a cobertura 

de testes deste tipo [Williams, 2006]. 

 
2.7.3 Bottom-up Testing 

Esta técnica é uma abordagem de teste incremental, onde os componentes de mais 

baixo nível são testados e, posteriormente, integrados em componentes de um nível 

maior. Estes também serão testados antes de serem integrados em componentes de 

um nível superior, conforme mostra a Figura 4 [Cogan, 2003]. Esta técnica é bastante 

aplicada em sistemas grandes e complexos e requer a construção de test drivers para 

cada módulo a ser testado, para fornecer entradas para a sua interface. 

Figura 4 – Integração Bottom-up 

 

Segundo Cogan [Cogan, 2003], uma das vantagens desta técnica é que ela não 

exige que o desenho arquitetural do sistema esteja completo para o início dos testes, 

podendo ser bastante útil também quando o sistema reusa ou modifica componentes 
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de outros sistemas. Em contrapartida, ela não é adequada para testes de validação 

arquitetural. 

 
2.7.4 Boundary Value Testing 

O teste de fronteira é uma técnica de caixa preta que foca nas fronteiras dos valores. O 

teste pode verificar entradas e saídas de valores numéricos ou não numéricos, como 

também verificar fronteiras de GUI. No caso de um valor numérico que pode variar de 1 

a 100, por exemplo, os valores 0, 1, 100 e 101 seriam testados, além de um valor 

dentro do intervalo 1-100. No caso de GUI testes como rolagem para o topo e final e de 

limites inferiores e superiores em componentes de seleção, como list boxes, devem ser 

considerados.  

Williams [Williams, 2006] argumenta que os defeitos são mais prováveis de ocorrer 

nas fronteiras dos objetos e dos dados. Baseando-se nesse princípio, esta técnica 

objetiva prover uma maior cobertura de testes e produzir casos de teste com uma 

maior probabilidade de encontrar falhas [Firesmith, 2005]. Uma desvantagem deste tipo 

de técnica é a proliferação de casos de testes, pois, tipicamente, seriam criados cinco 

casos de teste para cada dado a ser testado, podendo tornar-se consideravelmente 

complexo ao se tratar de objetos [Firesmith, 2005]. 

 
2.7.5 Exception Testing 

Segundo Lewis [Lewis, 2004], a técnica de Exception Testing consiste em identificar 

mensagens de erro e as condições de exceção que as ativam. Trata-se de uma técnica 

de caixa preta que insere testes no código das classes da aplicação. Segundo 

Firesmith [Firesmith, 2005], os objetivos desta técnica são: 

• Definir o comportamento esperado de uma classe; 

• Definir quando as exceções devem ser lançadas. As exceções são 

violações de assertivas sobre as classes construídas; 

• Produzir classes autotestáveis e mais robustas, encapsulando as assertivas 

e exceções. 
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Stanley [Stanley, 2001] propõe a aplicação da técnica de Exception Testing no 

nível de testes unitários através da organização destes de modo a forçar a execução 

de todos os caminhos onde as exceções podem ser lançadas. 

Esta técnica pode ser muito útil na descoberta de defeitos e na garantia da 

qualidade da aplicação, auxiliando na identificação de problemas de comportamento do 

software. Além disso, muitas linguagens, como C++ e Java, fornecem um bom suporte 

a tratamento de exceção. No entanto, o número de testes de exceção pode ser muito 

maior do que o número de testes dos caminhos normais do software. Identificar todos 

os pontos de exceção não é uma tarefa fácil. 

 
2.7.6 Exploratory Testing 

Bach [Bach, 2001a] define esta técnica como a combinação de design e execução de 

testes ao mesmo tempo. Chamados por alguns autores de testes ad hoc ou free form, 

esta técnica não utiliza scripts pré-definidos para realização dos testes. Apesar de não 

existirem scripts, alguns direcionamentos são estabelecidos para este tipo de teste, 

como, por exemplo, quais partes do produto testar ou quais estratégias usar. 

Segundo Bach [Bach, 2001a], a técnica de Exploratory Testing pode ser muito útil 

nas situações onde não é possível planejar os testes com antecedência da realização 

do ciclo ou quando os scripts de teste ainda não foram criados. Além disso, combinar a 

realização de scripts com testes exploratórios pode ser uma boa estratégia para testar 

situações não cobertas pelos scripts. Empresas como Nortel e Microsoft usam as duas 

abordagens em seus projetos. 

Outro ponto defendido por Bach [Bach, 2001a] é que esta técnica tende a 

proporcionar uma constante evolução do processo de testes, explorando a criatividade 

e experiência dos testadores e sendo particularmente útil em situações complexas de 

teste, onde ainda se sabe pouco sobre o produto. Também ela pode ser usada como 

parte do processo de preparação dos scripts de teste, além de outras aplicações [Bach, 

2003], tais como: 

• Obter rapidamente opinião de um novo produto ou funcionalidade; 

• Aprender rapidamente sobre o produto; 
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• Encontrar o defeito mais importante em um curto espaço de tempo; 

• Checar o trabalho de outro testador fazendo um teste independente; 

• Investigar um defeito particular e isolado; 

• Investigar riscos em uma determinada área do software para avaliar a 

necessidade de novos scripts. 

Bach [Bach, 2001b] ainda argumenta que, em quaisquer testes realizado por 

humanos, mesmo nos casos em que estes são realizados seguindo scripts, algum tipo 

de teste exploratório é realizado, pois as pessoas tendem a percorrer caminhos 

diferentes e isso é uma forma de identificar melhorias nos testes já escritos. Reservar 

um percentual do tempo de testes e ter testadores dedicados para executar testes 

exploratórios são boas práticas adotadas por empresas para melhoria da cobertura dos 

testes. 

 
2.7.7 Prior Defect History Testing 

Nesta técnica os casos de teste são re-executados de acordo com os defeitos 

encontrados em testes realizados anteriormente no sistema [Lewis, 2004]. Análises dos 

defeitos encontrados são realizadas para detectar a origem do problema e a 

necessidade de criação de novos casos pode ser identificada. Neste caso, os testes 

criados são direcionados para melhorar a cobertura das áreas problemáticas. No caso 

de aplicações com um grande número de defeitos esta técnica pode se tornar muito 

custosa e pode haver necessidade de priorizar os casos a serem re-testados de acordo 

com o nível de severidade do defeito. 

 
2.7.8 Regression Testing 

Os testes de regressão são realizados para verificar se mudanças realizadas no 

software não provocaram efeitos colaterais indesejados. Este tipo de teste pode ser 

aplicado durante um desenvolvimento espiral, correções de defeitos, manutenções ou 

desenvolvimento de novas versões. Sommerville [Sommerville, 2006] afirma que a 

experiência tem mostrado que o percentual de novas falhas introduzidas ou defeitos 

não completamente corrigidos durante as manutenções do software é alto. 
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O ideal seria que todos os testes fossem repetidos a cada manutenção para 

garantir que o software não foi afetado, mas, como isso é muito custoso, o escopo dos 

testes de regressão varia de acordo com o nível da manutenção e as áreas de software 

afetadas. Os testes de regressão normalmente consistem de um subconjunto dos 

testes funcionais de cada um dos componentes da aplicação. 

Lewis [Lewis, 2004] afirma que, apesar de não ser possível garantir a 

confiabilidade do sistema sem um teste de regressão completo, algumas práticas 

podem ser adotadas para minimizar os riscos: 

• Novos testes de regressão devem ser criados quando novos defeitos forem 

descobertos; 

• Uma biblioteca de testes de regressão deve ser mantida atualizada à 

medida que o sistema evolui; 

• Os testes devem ser isolados de forma a focar em certas áreas do software. 

Assim, é possível selecionar os casos que devem ser re-testados, 

dependendo da área afetada; 

• Se a arquitetura do sistema for mudada, então um teste de regressão 

completo deve ser aplicado; 

• A automação de testes é um importante fator a ser considerado, pois 

aumenta a possibilidade de ampliar o escopo dos testes. 

 
2.7.9 Risk-based Testing 

A atividade de testes é baseada em riscos [Bach, 1999a]. Desenvolver e executar um 

conjunto de testes que cubra 100% das possibilidades pode ser uma tarefa sem fim e, 

muitas vezes, restrições de custo ou de tempo reduzem o tempo disponível para 

realização dos testes. Durante a execução de testes é necessário monitorar a 

qualidade de cada funcionalidade com base no número de erros encontrados e 

adicionar novos testes ou até mesmo retornar às fases anteriores de desenvolvimento 

se a qualidade não for aceitável. 
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Segundo Amland [Amland, 1999], o planejamento e a estratégia baseados em risco 

envolvem a identificação e avaliação dos riscos e o desenvolvimento de planos de 

contingência, para o caso do risco ocorrer, ou de mitigação do risco. Amland [Amland, 

1999] defende que estes planos podem ser usados para direcionar o gerenciamento de 

riscos durante as atividades de testes de software, sendo necessário definir um nível 

apropriado de teste por funcionalidade da aplicação, baseado na avaliação do risco da 

funcionalidade. Esta abordagem dá subsídios para a definição de testes adicionais para 

funcionalidades críticas ou de alto risco. Assim, na técnica Risk-based Testing os casos 

de teste são criados e executados com base nos riscos identificados. 

Métricas como tamanho da funcionalidade, quantidade de mudanças, 

complexidade ou qualidade do design podem ser utilizadas para classificar as 

funcionalidades de acordo com o nível de risco de falhas.  

Esta técnica é normalmente utilizada em aplicações de grande porte onde, 

normalmente, o custo para executar 100% dos testes é muito elevado, há restrições de 

tempo e recursos para realização dos testes e o impacto de haver falha na aplicação é 

grande [Bach, 1999b]. 

 
2.7.10 Top-down Testing 

Essa é uma técnica de testes que utiliza uma abordagem incremental e hierárquica 

[Lewis, 2004]. Os testes são realizados das camadas de mais alto nível da aplicação 

para as de mais baixo nível. Esta técnica requer a criação de stubs 2 para substituir 

componentes ainda não integrados. À medida que o desenvolvimento evolui, os stubs 

são substituídos pelos componentes reais e os testes podem ser realizados em um 

nível mais profundo. 

Esta técnica tem a vantagem de permitir identificar, o quanto antes, erros 

estruturais de design da aplicação, uma vez que todas as funções de alto nível são 

testadas cedo. Outra vantagem é a possibilidade de apresentar brevemente uma 

versão protótipo para o usuário, facilitando a visualização de como será a aplicação no 

futuro. 
                                                           
2 Stubs são classes que simulam o comportamento de classes mais complexas através de uma implementação 
simples. Com eles é possível isolar a classe testada do resto do sistema, simplificando os testes e deixando-os mais 
independentes. 
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Desvantagens desta técnica é a necessidade de criação de stubs, pois isso pode 

demandar um esforço considerável, e o fato dos componentes de mais baixo nível 

serem testados relativamente tarde no ciclo de vida de desenvolvimento. Outra 

desvantagem é que ela não dá suporte ao lançamento de versões intermediárias do 

software com funcionalidades limitadas. 

 
2.7.11 White-Box Testing 

Também chamada de teste estrutural, esta técnica foca no código produzido e as 

condições de teste são desenhadas através da análise dos caminhos lógicos das 

aplicações. Os dados de teste são gerados com base na lógica do programa sem se 

preocupar com os requisitos do sistema. O testador deve conhecer a estrutura interna e 

a lógica da aplicação e há a vantagem de poder identificar erros através da análise do 

código, os quais não seriam detectados em testes de caixa-preta. Em contrapartida, os 

testes de caixa branca não conseguem cobrir todos os caminhos lógicos do programa, 

pois isto demandaria um esforço excessivo e uma grande quantidade de casos de 

teste. 

Os testes de caixa branca são normalmente aplicados a pequenas unidades de 

código, tais como sub-rotinas ou operações associadas a um objeto [Sommerville, 

2006]. Eles são mais aplicáveis nas fases iniciais do desenvolvimento, quando os 

requisitos da aplicação ainda não estão consolidados, possibilitando testes dos 

componentes de forma individual.  

Kaner [Kaner, 1999] defende que os testes estruturais fazem parte do processo de 

codificação porque os programadores executam testes de Caixa Branca antes de 

integrar seu código com outros componentes do sistema. Nas fases finais do processo 

de desenvolvimento, quando os componentes já estão integrados e os requisitos mais 

estáveis, testes funcionais ou de caixa-preta são mais adequados. 

Para dar suporte aos testes de caixa branca, as ferramentas de mercado 

geralmente analisam dinamicamente o código fonte, monitorando a execução do 

programa e registrando informações tais como as áreas de código cobertas, caminhos 

executados e não executados, freqüência de execução, tempo de execução e dentre 

outras que auxiliam o programador a identificar falhas no código. 
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2.8 Ferramentas de Teste 

A qualidade e produtividade da atividade de teste são dependentes do critério de teste 

utilizado e da existência de uma ferramenta que suporte a atividade de teste 

[Domingues, 2002]. 

Durante a etapa de planejamento da atividade de teste, é importante identificar a 

necessidade de adoção de ferramentas para dar suporte ao processo de teste. O uso 

de ferramentas é fundamental na implementação de um processo efetivo de testes. As 

ferramentas de teste são categorizadas de acordo com seu objetivo dentro do processo 

de testes [SWEBOK, 2001 c]: 

• Geração de teste: os geradores de teste auxiliam no desenvolvimento de 

casos de teste; 

• Execução de testes: os frameworks de execução de testes dão suporte à 

execução de casos de testes de maneira controlada; 

• Avaliação de testes: estas ferramentas dão suporte à avaliação dos 

resultados de teste; 

• Gerenciamento de testes: ferramentas que fornecem o suporte para o 

gerenciamento de todos os aspectos do processo de testes; 

• Análise de desempenho: ferramentas para medida e análise do 

desempenho de software. 

Através do uso de ferramentas, é possível obter uma maior eficácia e uma redução 

do esforço necessário para a realização dos testes, bem como diminuir a quantidade 

de erros causados pelo gerenciamento manual da atividade de teste. Sendo assim, a 

disponibilidade de ferramentas de teste propicia maior qualidade e produtividade para a 

atividade de teste. 

2.9 Metodologias de Seleção de Teste 

Ao longo da evolução da atividade de teste, diversas metodologias foram 

desenvolvidas, buscando maximizar a cobertura e a efetividade dos testes, pois, como 

visto anteriormente, não é possível cobrir todas as possibilidades de teste em virtude 

das restrições de tempo e custo dos projetos. As metodologias objetivam reduzir os 
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custos dos testes através da seleção e execução de um subconjunto do acervo de 

casos de teste da aplicação. Rothermel [Rothermel, 2003] destaca algumas 

metodologias descritas a seguir: 

 
2.9.1 Retest-All  

Reutiliza todos os casos de teste não obsoletos, desenvolvidos previamente, 

executando-os na nova versão P’ do software. Os casos de teste que não se aplicam 

mais à nova versão do software P’ devem ser reformulados ou descartados. Esta 

técnica pode demandar um alto custo, esforço e tempo do time de testes. 

 
2.9.2 Test Suite Reduction 

A redução da suíte de testes visa reduzir os custos futuros de testes de regressão 

através da eliminação de casos de teste de forma permanente. À medida que o 

software evolui, novos casos de teste são adicionados para validar novas 

funcionalidades e, à medida que o acervo de testes cresce, alguns testes podem se 

tornar redundantes. Esta metodologia visa aumentar a eficiência do conjunto de testes 

T, removendo os testes redundantes, reduzindo os custos de execução e de 

manutenção das suítes de teste em futuras versões do software. Um potencial 

problema na aplicação desta metodologia é a possibilidade de redução da capacidade 

de detecção de falhas se os testes removidos não forem totalmente cobertos por outros 

testes da suíte. 

Pringsulaka [Pringsulaka, 2006] propõe um algoritmo para redução de casos de 

teste. Sua proposta também inclui uma ferramenta para gerar automaticamente casos 

de teste e deixar um número mínimo de testes. Essa técnica é utilizada em testes de 

caixa branca e usa simples condições algébricas para to designar valores fixos para as 

variáveis e considera as restrições de cada caminho a ser seguido. Dessa forma, as 

variáveis serão limitadas dentro de uma faixa de valores, resultando em um conjunto 

pequeno de casos de teste.  

Tsai [Tsai, 2007] descreve o modelo Coverage Relationship Model (CRM), o qual é 

usado para selecionar ou classificar os casos de teste, como também pode identificar e 

remover aqueles casos de teste com cobertura ou aspectos similares. 
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2.9.3 Test Case Prioritization 

Esta metodologia visa estabelecer uma prioridade dos casos de testes selecionados 

para execução, de acordo com algum critério estabelecido. Os testes de maior 

prioridade são executados antes dos de menor prioridade. Segundo Zhang [Zhang, 

2007], essa técnica é usada para aumentar a probabilidade que uma suíte de teste 

priorizada pode alcançar os objetivos melhor do que uma ordem de execução 

randômica. Os critérios para esta priorização podem ser, por exemplo, cobertura, 

tempo de execução, funcionalidades mais utilizadas, probabilidade de detecção de 

erro, entre outros. 

De acordo com Rothermel [Rothermel, 2001], quando o tempo requerido para re-

executar a suíte completa de testes é pequeno, a priorização pode não levar a uma boa 

relação custo x benefício e a suíte pode ser executada em qualquer ordem. No entanto, 

quando a execução da suíte demanda muito tempo, a priorização é benéfica porque 

neste caso, os objetivos dos testes podem ser alcançados em um menor espaço de 

tempo. Além disso, a priorização minimiza os riscos de não testar áreas importantes do 

software se as atividades de teste forem suspensas inesperadamente por pressões 

externas. 

Rothermel [Rothermel, 2001] descreve diversas técnicas para priorização de casos 

de teste, as quais visam melhorar o índice de detecção de falhas durante a realização 

dos testes de regressão, o que possibilita obter resultados relevantes mais cedo no 

ciclo de realização dos testes e, conseqüentemente, iniciar as atividades de correção 

também mais cedo. Rothermel [Rothermel, 2001] afirma que diversos objetivos podem 

ser alcançados com o uso das técnicas de priorização, incluindo: 

• Aumentar a taxa de detecção de falhas de uma suíte, isto é, a probabilidade 

de descoberta de falhas mais cedo na execução dos testes de regressão; 

• Atingir uma maior cobertura de código do sistema em um menor tempo; 

• Aumentar a confiabilidade do software mais rapidamente; 

• Detectar falhas de alto risco em um menor tempo; 
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• Aumentar a probabilidade de detecção de falhas decorrentes de mudanças 

no software. 

Nessa linha de metodologia, Tsai [Tsai, 2007] propôs um Modelo baseado em 

Testes Adaptativos - Model-based Adaptive Testing (MAT) - para diversos tipos de 

software. Esse modelo é baseado em um modelo chamado Coverage Relationship 

Model (CRM), descrito anteriormente. Os algoritmos da metodologia MAT classificam 

os casos de teste de acordo com sua potencialidade de detectar erros e também do 

seu CRM, com objetivo de ter uma ordem de execução de teste, a qual utilize primeiro 

testes com maior potencialidade de detectar erros. Assim, são aplicados no software 

casos de teste com maior probabilidade de detectar falhas e que possuem CRM 

distintos, isto é, exista pouca ou quase nenhuma correlação de cobertura entre os 

testes. O objetivo maior é a redução do custo dos testes, pois a metodologia detecta 

versões falhas do software tão cedo quanto possível. 

A metodologia Fault Collapsing foi aplicada por Xu [Xu, 2006]. Essa metodologia é 

comumente aplicada em testes de hardware para reduzir a quantidade de falhas e Xu 

implantou essa metodologia na área de testes de software. Ela simula uma variedade 

de anomalias no software, incluindo falhas feitas por programador, erros de operação 

humana e outros tipos de falhas, como de hardware. O autor focou seu estudo em 

falhas de código. A hipótese da metodologia é que os casos de teste que são ótimos 

em detectar falhas presumidas são melhores em detectar falhas reais escondidas do 

sistema em teste. Portanto, obtêm-se um conjunto ótimo de casos de teste gerados a 

partir das falhas inseridas, aumentando assim a efetividade dos testes. 

As técnicas de priorização possuem vantagem sobre a técnica Test Suite 

Reduction, uma vez que ela não elimina casos de teste e, com isso, reduz os riscos de 

perdas na cobertura devido à remoção de casos de teste. Se necessário, entretanto, as 

técnicas de priorização podem ser utilizadas, em um segundo passo da seleção, 

combinadas com alguma das técnicas anteriormente citadas. 

2.10 Metodologias que Avaliam a Efetividade de Teste de Software 
O objetivo da efetividade do teste é melhorar a qualidade e a precisão do projeto e 

além de ter decisões mais adequadas sobre o programa de testes. Assim, a segurança 
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do produto é aumentada, pois, uma vez que o programa de teste esteja completo, 

nenhuma falha permanece. O benefício resultante disso é o conhecimento de que os 

testes não desperdiçaram recursos.  

Testadores ou arquitetos de teste tomam muitas decisões baseadas na avaliação 

de risco, tais como: seleção de teste, adaptar condições, durações e ciclos de teste; 

substituição ou deleção de teste; ajustes na seqüência ou simultaneidade dos testes; 

obter novas tecnologias de teste; melhorar captura e o tratamento de dados, como 

também processos e equipamentos de teste; além de otimizar o risco, custo e o 

cronograma de teste. Porém, sem informações adequadas, decisões em projetar teste 

são baseadas em julgamento e trabalho de adivinhação, permitindo que o risco de 

testes excessivos ou insuficientes continue.  

Um sistema maduro de suporte a decisão baseado na efetividade do teste deve 

proporcionar um nível aceitável de quantificação de risco, além de prover aos gerentes 

de projeto uma clara quantificação de riscos relativos entre testes inadequados e testes 

excessivos, em termos da probabilidade de ocorrência e impactos potenciais de tais 

riscos. Experiências anteriores de teste podem ser utilizadas para obter o a percepção 

de teste ao menor risco. Dessa maneira, decisões de projeto de teste baseadas em 

risco conta com a habilidade de visualizar o espaço existente entre testes insuficientes 

e excessivos. 

Vale ressaltar que, apesar das práticas de teste serem excessivamente 

conservadoras, é importante ter uma posição prudente e equilibrada na adoção de 

quaisquer mudanças em teste, quer sejam simples ou complexas. 

A seguir são apresentados alguns trabalhos que utilizam a efetividade dos testes 

para priorizar, manter, gerar testes ou mesmo melhorar o processo ou os testes de 

uma aplicação. 

 
2.10.1 Measures of Test Effectiveness in a Communications Satellite Program 

Uma pesquisa foi conduzida pelo Systems Effectiveness and Safety Technical 

Committee of American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) [Neogy, 1986], 
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a qual utilizou uma análise rigorosa e interpretação dos resultados dos testes com a 

intenção de definir melhor os métodos de teste. 

Segundo o autor, a efetividade de um programa de teste é alta quando as fases de 

teste encontram os defeitos para as quais elas foram planejadas, isto é, testes de 

unidade expõem as deficiências do design durante a sua fase de teste e o mesmo 

ocorre com testes de aceitação. Ele ainda complementa que a menor efetividade do 

teste é quando são encontrados defeitos durante a fase do sistema em operação.  

As falhas são classificadas de acordo com a efetividade do teste. Quanto mais 

cedo a falha for detectada, mais efetivo é o programa de teste do produto. Nesta 

análise da efetividade do teste, é coletada a quantidade de falhas contidas em cada 

fase de teste. Com os dados de todas as fases é possível identificar as falhas que 

escaparam. A análise ainda contou com a verificação da causa primária das falhas 

encontradas durante os testes, visto que isso pôde esclarecer algumas falhas 

escapadas. 

Nesse trabalho, é considerado que alguns dos defeitos encontrados em fases de 

teste próximas à entrega do produto só deviam ser detectados em tal fase, porém, 

como forma de minimizar o risco de encontrar defeitos nessas fases, testes mais 

apurados foram realizados ou mesmo alguns testes foram antecipados em 

componentes ou sistemas críticos. Outra abordagem conduzida foi a analise detalhada 

de partes do produto, análises que comumente não eram feitas e onde falhas são 

difíceis de serem detectadas. 

Portanto, o tema central da pesquisa foi enfatizar a necessidade de analisar a 

experiência de sistemas ou programas anteriores para desenvolver uma técnica de 

teste mais eficiente para futuras aplicações. O trabalho delineia um método de melhoria 

da efetividade de teste por meio do uso de análise e aceleração de testes. 

 
2.10.2 Application of Test Effectiveness in Spacecraft Testing 

Essa pesquisa foi desenvolvida em 1995 no NASA Center [Lang, 1995]. Nela, a 

efetividade de teste é definida como a habilidade de um teste imitar fielmente o 

ambiente de uso da aplicação e de forma confiável detectar falhas que causam defeitos 
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antes que eles apareçam. A pesquisa conduziu entrevistas com diversos colaboradores 

de sete departamentos da NASA, com intuito de elencar melhorias a serem tomadas no 

processo de teste, bem como indicações de onde os riscos podem ser evitados e 

recursos poupados. Os resultados das entrevistas foram consideravelmente variados, 

refletindo assim as diferentes experiências individuais e organizacionais. 

Em um dos resultados, foi detectado que testadores acreditavam que existiam 

casos de teste que testavam em excesso e que testavam insuficientemente os 

programas. Então, os testadores estavam desenvolvendo modificações nesses testes e 

unificando procedimentos de teste para superar esses riscos. Contudo essa iniciativa 

estava sendo realizada sem auxílio de nenhum método formal. 

O autor cita as seguintes variáveis que impactam a efetividade do teste: tipo de 

teste versus engenharia de risco e falhas potenciais causando defeitos; agressivas 

condições de teste e duração de ciclos de teste; maturidade do componente; missão e 

desempenho esperada do teste; configuração e modo de operação requeridos; 

lançamento antecipado; funcionalidades combinadas e estresse de ambiente. O 

objetivo maior da pesquisa é traçar o projeto, o desenvolvimento e os testes a partir da 

técnica de caixa preta para produtos integrados prontos para serem lançados.  

Foi realizada uma profunda análise dos dados de teste, a fim de ter indícios daquilo 

que as entrevistas apontavam. Com a análise dos dados de teste, dentre elas a análise 

de defeitos escapados de uma fase de teste para outra posterior, foram tomadas 

algumas ações de melhoria nos testes e no processo de teste. 

No entanto, as métricas usadas para o experimento foram baseadas 

imprecisamente no conhecimento de teste. Então, faz-se necessário identificar uma 

vasta gama de métricas, treinar a rede neural e reduzir o conjunto de métricas para 

prováveis indicadores de falhas. 

No tocante a testes funcionais, por exemplo, foi detectado que eram necessários 

mais testes funcionais de ambiente, os quais possuíam o menor custo e menos risco 

para NASA. Os dados também mostraram a necessidade de testes de ambiente para 

imitar o lançamento e as condições do espaço. Os dados apresentaram que muitas 

falhas críticas podem ser detectadas somente sobre condições reais de ambiente. 
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Entre 15% a 25% dos problemas foram encontrados depois de rigorosos testes de 

componente e subsistemas. Isso indica irreais ou incompletos testes de componente ou 

mesmo alguma falta de controle do processo de integração.  

Sobre a efetividade dos testes dinâmicos, em geral eles encontram entre 10% a 

25% das anomalias durante os testes. Esses testes identificam falhas que nenhum 

outro teste é capaz de identificar, como situações de estresse do lançamento, impulso 

de plataforma e subida. Os dados também mostraram ineficiência em alguns 

equipamentos de teste e ações corretivas foram tomadas a fim de corrigir esses 

defeitos.  

Sendo assim, essa pesquisa combinou dados extraídos a partir dos testes 

desenvolvidos, de suas execuções ao longo das fases de teste e de entrevistas 

realizadas em diversos órgãos da NASA, para que assim, a efetividade dos testes 

pudessem ser avaliadas e ações tomadas. 

 
2.10.3 Using a Neural Network to Predict Test Case Effectiveness 

Essa pesquisa utiliza-se de uma rede neural para aprender sobre o sistema testado e 

para predizer a capacidade de exposição à falha de novos casos de teste [Mayrhauser, 

1995]. O objetivo é avaliar a efetividade dos casos de teste gerados a partir de 

geradores automáticos de teste.  

A rede neural é treinada por meio de dados de entrada e métricas de casos de 

teste, e como resultado de saída obtêm-se o nível de severidade de falhas dos casos 

de teste. Como entrada é também requerido descrever atributos dos casos de teste 

para a rede neural e relacioná-los as falhas encontradas, como também se usa as 

seguintes variáveis: tamanho do caso de teste, freqüência de uso e de comando. Como 

saídas têm-se os níveis de severidade das faltas detectadas pelo caso de teste. Então, 

a rede neural é treinada para organizar relacionamentos entre a descrição do caso de 

teste e as já falhas encontradas. Uma vez treinada, a rede atua predizendo falhas 

diante de novos casos de teste. Para isso, ela avalia o potencial de exposição a falhas 

do caso de teste. Se o caso de teste não tem exposição a falhas, então ele não deve 

ser executado.  
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A rede neural é adaptativa, uma vez que treinando e re-treinando, a rede pode 

modificar suas predições. Além disso, ela pode ser usada por uma variedade de 

sistemas, métricas de casos de teste e níveis de severidade das faltas. 

O experimento apresentado nessa pesquisa comprovou que redes neurais são 

bons preditores de efetividade de teste. As redes são sistemas independentes e são 

aptas a se adaptarem à medida que o software amadurece. Os estudos mostraram que 

a acurácia das redes neurais aparentam ser suficiente para predizer a efetividade dos 

testes.  

2.11 Considerações Finais 
Este capítulo descreveu uma visão geral de qualidade e teste de software. Foram 

apresentados um histórico da evolução da atividade de testes e as definições dos 

principais tipos, etapas, estágios e técnicas de teste, além de uma breve explanação a 

respeito da importância de ferramentas que apõem a atividade de teste. 

Mediante ao apresentado, as técnicas de caixa branca normalmente exigem 

conhecimento do código e dependem muitas vezes de recursos computacionais para 

sua viabilidade. As técnicas de caixa preta são mais apropriadas para organizações 

independentes de teste, foco desta dissertação, sendo as técnicas Risk-based Testing 

e Top-Down Testing base para este trabalho. Como citado anteriormente, a técnica 

Risk-based Testing baseia-se em limitar o escopo dos testes a serem executados no 

produto, uma vez que executar todas as combinações de teste é impossível. Logo, 

essa técnica é alvo desse trabalho, pois os testes considerados fazem parte de um 

conjunto de todos os testes possíveis. A técnica Top-Down Testing utiliza a abordagem 

de testar a partir dos níveis mais altos do produto até os níveis mais baixos. Portanto, 

essa técnica será base para esse trabalho, pois estarão no escopo os testes de alto 

nível.  

Ainda, metodologias de seleção de teste foram mostradas, além de conceitos e 

pesquisas realizadas sobre a efetividade de testes. Isso foi relevante para 

contextualizar os trabalhos relacionados à metodologia proposta nesse trabalho, além 

de salientar a importância e a necessidade avaliar e melhorar os testes para que eles 

agreguem mais valor ao produto testado. 
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No próximo capítulo será apresenta uma visão geral sobre Métricas de Software, 

incluindo uma visão geral sobre Métricas de Teste encontradas na literatura. 
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CAPÍTULO 3   MÉTRICAS DE SOFTWARE 
 

Neste capítulo serão apresentados conceitos gerais a respeito de métricas de software. 

Em seguida serão apresentados modelos de maior representatividade na literatura que 

definem orientações e processos macro para a implantação de programas de 

medições, como também algumas métricas de teste encontradas na literatura. 

3.1 Considerações Iniciais 

A demanda por software na atualidade possui um crescimento contínuo e em 

determinadas atividades da sociedade produtos de software tornam-se essenciais. 

Nesse contexto, muito são os desafios para a Engenharia de Software, pois o mercado 

exige grande produtividade, cumprimento de prazos e melhores soluções. 

Produzir software de alta qualidade e com o mínimo de custo possível, isto é, com 

alta produtividade, é crítico para o bom desempenho empresarial e isso tem exigido 

cada vez mais a atenção das organizações desenvolvedoras de software [Simões, 

1999]. A qualidade deixou de ser um diferencial competitivo e tornou-se um requisito 

básico para a sobrevivência no mercado [Florac, 1999]. 

Com o intuito de aperfeiçoar o desenvolvimento de software e obter produtos com 

os níveis desejáveis de qualidade, a última década assistiu a uma mudança de enfoque 

com relação ao processo de software. Tem-se, então, uma nova abordagem na qual o 

aspecto principal está na garantia da qualidade do próprio processo produtivo, visto 

que este se tem mostrado o fator determinante para o alcance da qualidade do produto 

final. A partir dessa mudança de enfoque, intensificou-se a pesquisa sobre o processo 

de desenvolvimento e várias normas e modelos de qualidade foram criados para 

auxiliar a definição e melhoria de processos de software. 

Faz-se necessário melhorar cada etapa do ciclo de desenvolvimento para alcançar 

níveis altos de qualidade. Para isso, dados quantitativos que pudessem descrever a 

realidade do processo precisavam ser obtidos e devidamente analisados, levando, 

conseqüentemente, a um controle do processo [Futrell, 2002]. Como citado por 

Demarco [Demarco, 1982], não se consegue controlar aquilo que não se consegue 
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medir. Dessa forma, a realização de medições foi reconhecida como pré-requisito 

indispensável para se introduzir na disciplina de engenharia ao desenvolvimento, 

manutenção e uso de produtos de software [Basili, 1994a]. 

Medições realizadas no contexto do desenvolvimento de software trazem diversos 

benefícios. Através delas é possível obter dados precisos relacionados ao esforço de 

desenvolvimento, tamanho e qualidade dos produtos. Além disso, elas facilitam a 

construção de modelos capazes de produzir previsões a respeito de parâmetros do 

processo ou do produto, que podem ser utilizadas no planejamento e acompanhamento 

dos projetos.  

Medições são tipicamente utilizadas em dois contextos: 

• No contexto de um projeto de desenvolvimento, dados quantitativos podem 

fornecer informações precisas quanto às características do produto em 

desenvolvimento, além de possibilitar mecanismos adequados de 

acompanhamento e controle da evolução do projeto. Medições de software 

permitem a quantificação de alguns atributos críticos do projeto, como 

prazo, esforço, tamanho e custo, extraindo-se o real status de um projeto 

em andamento. Elas ainda identificam com prontidão divergências entre 

comportamentos planejados e obtidos ao longo do curso do projeto, 

possibilitando a adoção rápida de medidas necessárias. 

• Na melhoria dos processos, dados são coletados para se entender e ajustar 

os processos de desenvolvimento de software. A mensuração permite que 

se tenha um melhor conhecimento da eficácia do processo de 

desenvolvimento através do acompanhamento quantitativo de diversos 

aspectos como produtividade, qualidade dos produtos desenvolvidos, 

precisão de estimativas, entre outros. Esse conhecimento constitui a base 

para a realização das atividades de melhoria de processos. 

Em [Florac, 1997], métricas e melhoria de processos são tratados em detalhes. 

Problemas relacionados aos processos de desenvolvimento como requisitos instáveis, 

falta de controle de mudanças, testes insuficientes, falta de treinamentos, cronogramas 

arbitrários, recursos e fundos inapropriados e problemas relacionados a padrões em 
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geral, continuam sendo fatores impeditivos para o atendimento das expectativas do 

mercado. Medições do processo de software propriamente não resolvem todos esses 

problemas, mas podem clarear e focar no entendimento dos processos. Além disso, 

quando realizadas apropriadamente, medições sistemáticas a respeito de atributos de 

qualidade e desempenho do processo provêem uma fundação efetiva para o início e 

gerenciamento das atividades de melhoria de processos. 

A crescente importância das atividades de mensuração tem se tornado presente 

nos principais modelos de capacitação e normas utilizados no mercado, tais como PNQ 

– Critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, a ISO/IEC 15939, CMMI (Capability 

Maturity Model Integration) - [CMMI, 2006] e MPS-BR (Melhoria de Processo do 

Software Brasileiro) [MPS-BR, 2007]. Em geral, esses modelos definem um conjunto de 

práticas/atividades que as organizações devem seguir para se enquadrar em um dos 

crescentes níveis de qualidade. Níveis mais altos de qualidade exigem melhoria 

constante do processo de software apoiada por dados quantitativos, ou seja, atividades 

de medição e análise são requisitos indispensáveis para alcançar maturidade no 

desenvolvimento de software. 

O Software Engineering Institute (SEI) é a organização desenvolvedora do CMMI e 

encoraja a utilização de métricas com o intuito de prover suporte ao gerenciamento, 

desenvolvimento e à manutenção de projetos de software [Rifkin, 1991]. A prática de 

medição de software é considerada parte integral da cultura de qualidade nas 

organizações, não podendo ser um processo independente dos demais, visto que o 

mesmo é um processo de suporte a todos os subprocessos do desenvolvimento de 

software [Rifkin, 1991]. 

Segundo o IEEE [IEEE, 1992], a utilização de métricas reduz a subjetividade na 

avaliação da qualidade de software através do fornecimento de informações 

quantitativas a respeito do produto e do processo, além de tornar a qualidade do 

software mais visível. 

Para o Practical Software Measurement (PSM) [McGarry, 2002; PSM, 2004], um 

aspecto chave nas organizações é a sua capacidade de manter o ritmo de produção 

em relação às diversas mudanças do mundo da tecnologia da informação em um 
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ambiente de crescente competitividade. Devido a isso, a demanda por gerência de 

projetos de forma objetiva, ou seja, baseada em dados, é um aspecto essencial em 

projetos de software. Medições, neste caso, são críticas principalmente para o nível de 

projetos, pois ajudam o gerente a executar suas funções de forma otimizada, dando 

suporte à tomada de decisões baseadas em informações objetivas. Segundo o PSM 

[McGarry, 2002], medições de software fornecem informações objetivas para suportar 

os gerentes de projetos principalmente nos seguintes aspectos: 

• Comunicação efetiva através das informações objetivas; 

• Acompanhamento dos objetivos dos projetos através da medição dos 

processos e produtos; 

• Identificação e correção dos problemas de forma antecipada, uma vez que 

medições viabilizam uma estratégia de gerência pró-ativa; 

• Suporte na tomada de decisões críticas; 

• Justificativas para a tomada de decisões. 

Algumas questões são comumente levantadas por uma organização 

desenvolvedora de software, por exemplo: Como está a produtividade da organização? 

Como está a satisfação dos clientes? Como se podem diminuir os custos? Em quanto 

tempo consegue-se realizar uma determinada tarefa? Os objetivos organizacionais ou 

de um projeto estão sendo alcançados? McGarry [McGarry, 2002] relata que as 

respostas para esses tipos de perguntas estão presentes nas pessoas e nos processos 

utilizados para a gerência e a construção dos produtos e serviços. Segundo ele, o 

propósito das atividades de medição é medir esses aspectos, a fim de prover respostas 

objetivas para as questões levantadas.  

As métricas, portanto, são utilizadas para aprender sobre algum aspecto do 

produto ou atividade do processo, avaliar produtos e processos, verificando se eles 

estão atendendo aos objetivos estabelecidos e controlar o desenvolvimento. Ainda são 

utilizadas para a elaboração de estimativas, na construção de médias e tendências.   

A Engenharia de Software evolui para um caminho em que medições fazem parte 

dos processos básicos para se construir software. Informações quantitativas são 
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utilizadas para orientar a tomada de decisões e para validar ou refutar novas propostas 

de processos ou novas tecnologias, entre outros aspectos mensuráveis nas 

organizações de software. Trabalhando assim, as organizações passam a não serem 

guiadas apenas por opiniões, idéias ou suposições, mas por dados objetivos e fatos 

devidamente embasados. 

Apesar dos benefícios trazidos por um programa de medição, os custos para sua 

definição e implantação são elevados [Borges, 2003]. Portanto, faz-se necessário 

descobrir a real motivação. A decisão da definição e implantação de um programa de 

métricas precisa ser respaldada por ganhos reais e visíveis para então serem apoiados 

pela alta gerência [Borges, 2003]. 

A implementação de uma política de mensuração em uma organização não 

constitui uma tarefa fácil. Em primeiro lugar, devido à quantidade e à complexidade dos 

fatores envolvidos no desenvolvimento de um software de grande porte, há tantos 

aspectos a serem medidos que se torna necessário selecionar apenas um subconjunto 

restrito, de forma a viabilizar as atividades de coleta e análise. Essa seleção das 

medidas a serem coletadas deve ser cuidadosamente estudada e fortemente 

fundamentada, pois interfere diretamente na qualidade e relevância dos resultados 

obtidos com a mensuração. Sem uma política bem definida para a definição desse 

subconjunto de medidas, a probabilidade de se escolher arbitrariamente as mais 

adequadas é remota. 

Outra dificuldade consiste em definir e padronizar o processo de coleta e análise 

dos dados. É necessário criar e documentar procedimentos, padronizar formulários e 

planilhas de coleta e análise, e estabelecer critérios claros de medição. Caso contrário, 

diferentes interpretações das regras de mensuração pelas pessoas envolvidas podem 

influenciar os resultados obtidos, reduzindo sua confiabilidade. Além disso, tais 

procedimentos envolvem geralmente uma grande quantidade de informação, 

principalmente no contexto dos grandes projetos de software. Nesses casos, o registro 

e a análise manual dos dados tornam-se inviável, tanto pelo risco de ocorrência de 

erros decorrentes de falhas humanas, quanto pelo custo envolvido. A existência de 

ferramentas automatizadas que dêem suporte a essas atividades torna-se essencial. 
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Finalmente, as informações coletadas devem ser armazenadas de forma 

estruturada, preferencialmente em uma base de dados centralizada. Para isso, é 

necessário que os aspectos de processo e de produto que serão submetidos à 

medição sejam agrupados em um modelo conceitual único, que especifique com 

precisão as entidades envolvidas, seus atributos e relacionamentos. É esse modelo 

conceitual que servirá como base para a análise das medidas coletadas e permitirá a 

comparação entre dados de diferentes projetos. 

Por esses motivos, quando uma organização opta por iniciar um programa de 

mensuração, várias ações devem ser tomadas antes que se dê início à coleta dos 

dados: as medidas a serem coletadas devem ser selecionadas, procedimentos de 

medição devem ser padronizados e documentados, a forma de armazenamento das 

medidas em uma base histórica precisa ser definida e diretrizes para a análise desses 

dados devem ser estabelecidas. Esse conjunto de definições forma um modelo de 

informação de medição, que por sua vez fornece a base para a implantação de um 

processo de coleta e análise de medidas. Juntos, o modelo de informação e o processo 

de medição compõem uma estrutura para a implantação da mensuração em uma 

organização [McGarry, 2002]. 

Como uma política de mensuração precisa estar adequada ao contexto em que 

será aplicada, vários autores defendem a idéia de que cada organização deve criar seu 

próprio modelo de informação e que não é possível estabelecer um conjunto fixo de 

medidas que atenda a todos os casos [Basili, 1994b; DOD, 2000]. Por isso, a literatura 

geralmente se limita à exposição de conceitos e ao estabelecimento de diretrizes e 

requisitos que devem ser observados na criação do modelo para que se obtenham 

bons resultados com a mensuração. É essa a tendência que tem sido seguida também 

em normas e padrões internacionais de qualidade. 

3.2 Conceitos 
Medição ou mensuração é o processo pelo qual números ou símbolos são associados 

a atributos de entidades no mundo real, com o objetivo de descrevê-la de acordo com 

um conjunto de regras claramente definidas [Fenton, 1994]. Uma entidade pode ser 

uma pessoa, um objeto (como uma especificação de requisitos) ou um evento (como 
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um dia de trabalho ou um teste executado sobre um produto). Um atributo é uma 

propriedade da entidade, como a altura ou pressão sangüínea (de uma pessoa), o 

tamanho ou a funcionalidade (de uma especificação), o custo ou duração (de uma 

atividade). 

A mensuração produz como resultado um conjunto de medidas. Uma medida 

constitui um mapeamento entre um atributo empírico e uma escala matemática 

[Kitchenham, 1995]. Unidades de medida são estabelecidas para convencionar como 

esses atributos devem ser registrados. Um mesmo atributo pode ser mensurado 

através de diferentes unidades de medida; por exemplo, para o atributo “temperatura” 

podem ser usadas as unidades Celsius, Fahrenheit ou Kelvin.  

No contexto específico do desenvolvimento de software, a medição pode ser vista 

como o processo de definir, coletar, analisar e agir sobre medidas que possam 

potencialmente melhorar, tanto a qualidade do software desenvolvido por uma 

organização, quanto o próprio processo de desenvolvimento utilizado [Ambler, 1999]. 

Diversas medidas de software já foram propostas pela literatura ([DOD, 2000], por 

exemplo, apresenta 51 sugestões de medidas), e a seleção das medidas mais 

adequadas em cada caso depende dos objetivos que se pretende atingir com a 

medição. 

Em linhas gerais, medidas podem ser utilizadas para atender aos seguintes 

objetivos [Humphrey, 1989]: 

• Conhecer: Os dados podem ser coletados para prover um conhecimento 

mais preciso de um item ou processo. 

• Avaliar: Dados quantitativos podem ser usados para verificar se um produto 

ou atividade atende aos critérios de aceitação. 

• Controlar: Dados podem ser usados para acompanhar e controlar alguma 

atividade. 

• Prever: Os dados podem ser usados para gerar indicadores de tendências 

ou estimativas. 
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É o detalhamento desses objetivos que conduz a seleção do conjunto de medidas 

adequado para cada organização. 

 
3.2.1 Método de Medição (Sistema de Mapeamento) 

O método de medição é uma seqüência lógica de operações utilizadas na quantificação 

de um determinado atributo em relação a um valor [McGarry, 2002; ISO-15939]. O tipo 

do método pode ser subjetivo ou objetivo. Os métodos subjetivos envolvem julgamento 

ou classificação humana e os métodos objetivos envolvem a utilização de regras 

numéricas, que podem ser automatizadas ou realizadas por pessoas. 

 
3.2.2 Escalas de Medição 

Escala de Medição é um conjunto ordenado de valores, contínuo ou discreto, ou um 

conjunto de categorias, às quais os atributos são mapeados [Pfleeger, 1997; Kan, 

2003; ISO-15939]. A escala define a amplitude dos possíveis valores que podem ser 

produzidos através da execução do método de medição. Uma unidade de medida está 

geralmente associada a uma escala, que determina as operações e transformações 

que lhe podem ser aplicadas. Existem quatro tipos de escalas [Mills, 1988; Pfleeger, 

1997; Kan, 2003]: 

• Escala nominal: divide um conjunto de itens em diferentes categorias. É a 

escala utilizada, por exemplo, quando classificamos produtos de software 

quanto à linguagem de programação utilizada em sua construção. Não 

permite a realização de comparações aritméticas nem a ordenação de 

valores; a única operação possível é a verificação de igualdade entre dois 

valores mensurados. 

• Escala ordinal: também divide os itens em categorias, como na escala 

nominal, mas nela as categorias representam uma ordem. Um exemplo de 

escala ordinal é a classificação de um defeito quanto à sua gravidade (alta, 

média ou baixa). 

• Escala de intervalo: define uma distância entre um ponto e outro, de tal 

forma que existam intervalos de mesmo tamanho entre números 

consecutivos. Esse tipo de escala permite a execução de operações de 
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adição, subtração e o cálculo de valores médios. No entanto, não existe um 

zero absoluto, dificultando a comparação entre grandezas. É o caso das 

temperaturas medidas em graus Celsius: não se pode afirmar que 30ºC 

representa o “dobro” de temperatura se comparado a uma temperatura de 

15ºC. No contexto de software, um exemplo de aplicação desse tipo de 

escala é na medida de complexidade proposta em [McCabe, 1976] 

(complexidade ciclomática). 

• Escala de razão: difere da escala de intervalo por possuir um zero absoluto, 

permitindo o cálculo da razão entre grandezas. No exemplo de medição de 

temperatura, a escala em Kelvin constitui uma escala desse tipo. Em 

desenvolvimento de software, um bom exemplo é o número de linhas de 

código: um código com 2000 linhas pode ser naturalmente interpretado 

como tendo o dobro do tamanho de outro que possua 1000 linhas. 

As escalas de medição são hierárquicas e uma escala em um nível mais elevado 

possui todas as características da escala inferior. Quanto mais alto for o nível da 

escala, mais alto é o poder da análise dos dados [Kan, 2003]. A seleção de uma escala 

inapropriada pode fazer com que informações sejam perdidas, ou mesmo se tornem 

inválidas para o contexto da análise dos dados. 

 
3.2.3 Tipos de Medidas de Software 

Medidas de software podem ser classificadas por diferentes aspectos: a natureza do 

atributo que está sendo medido (medidas de produto e de processo), o relacionamento 

entre a medida e o atributo medido (medidas básicas e derivadas), a objetividade 

(medidas objetivas e subjetivas) e o momento da mensuração (medidas preditivas e 

explanatórias). A seguir apresenta-se a definição de cada uma dessas formas de 

classificação. 

• Medidas de Produto e Medidas de Processo [Mills, 1988]:  

Medidas de produto são aquelas obtidas a partir de características de um 

produto ou artefato em qualquer estágio do desenvolvimento, como o código-

fonte ou uma especificação de requisitos. Exemplos desse tipo de medida 
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são o tamanho de um produto, a complexidade de um código e o número de 

páginas de um documento.  

Medidas de processo são obtidas a partir das atividades envolvidas no 

desenvolvimento dos produtos. O esforço dedicado a cada atividade e a 

quantidade de defeitos injetados ou detectados em cada uma são exemplos 

de medidas que se enquadram nesse grupo. 

• Medidas Básicas e Derivadas [Grady, 1987]:  

Medidas básicas (comumente chamadas também de medidas primitivas, 

diretas ou explícitas) são aquelas que podem ser mensuradas a partir de 

observação direta dos atributos envolvidos. São exemplos de medidas 

básicas a quantidade de linhas de comando existentes em um código fonte, a 

data em que um defeito é detectado ou o esforço dedicado a uma atividade.  

Medidas derivadas (ou indiretas) são aquelas que não podem ser 

mensuradas diretamente a partir da observação de um atributo, mas são 

calculadas a partir de combinações de outras medidas. Exemplos de 

medidas derivadas são aquelas relacionadas à produtividade (como linhas de 

código/pessoa-mês) e qualidade (número de defeitos/ponto de função, por 

exemplo). 

• Medidas Objetivas e Medidas Subjetivas [Mills, 1988; Humphrey, 1989]: 

Uma medida objetiva consiste na contagem absoluta de atributos do produto 

ou processo, sendo idealmente independente do autor da mensuração: a 

mesma medição, realizada por duas pessoas diferentes, gera resultados 

idênticos. Exemplos incluem o número de linhas de código e número de 

defeitos detectados em um produto. 

Medidas subjetivas envolvem a classificação ou qualificação de um aspecto 

do produto ou processo, baseada em julgamento humano. Por isso, 

observadores diferentes podem medir valores diferentes para um mesmo 

atributo, caso possuam opiniões divergentes. Exemplos de medidas 
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subjetivas são a classificação de um defeito quanto à gravidade e a avaliação 

do grau com que uma técnica ou método é utilizado por uma organização. 

Medidas objetivas contribuem para uma maior precisão e confiabilidade das 

informações coletadas, e devem ser usadas sempre que possível. A 

utilização de medidas subjetivas exige um cuidado especial de padronização 

e documentação dos critérios utilizados, para reduzir ao máximo a 

dependência em relação à opinião pessoal do observador (a não ser nos 

casos em que é a própria opinião pessoal que está sendo mensurada). 

• Medidas Preditivas e Medidas Explanatórias [Humphrey, 1989]: 

Medidas preditivas consistem em estimativas geradas com o objetivo de 

prever certos aspectos do desenvolvimento com antecedência. É o caso de 

todas as estimativas geradas durante o planejamento de um projeto. 

Medidas explanatórias são produzidas a partir da ocorrência dos eventos, 

com o intuito de caracterizá-los objetivamente. Exemplos de medidas 

explanatórias são o registro dos defeitos detectados ao longo do 

desenvolvimento, a contagem de linhas em um trecho de código concluído, 

ou o registro da duração de uma atividade realizada. 

 
3.2.4 Unidade de Medida 

Uma unidade de medida é uma quantidade definida ou adotada por convenção, através 

da qual outras quantidades do mesmo tipo podem ser comparadas com o objetivo de 

expressar sua magnitude em relação à quantidade sendo mensurada [McGarry, 2002; 

ISO-15939]. Exemplos de unidades são: hora e metro. Nem todas as medidas 

precisam ter unidade, por exemplo, medidas que utilizam a escala nominal não 

possuem unidade de medida. 

 
3.2.5 Indicador 

Indicadores são métricas que fornecem informações adicionais de estimativas ou 

avaliações de um determinado atributo [McGarry, 2002; ISO-15939]. Eles representam 

a base para as atividades de análise e para a tomada de decisões. São definidos a 

partir de um modelo de análise que define a relação entre duas ou mais medições 
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básicas e derivadas, através de seu comportamento ao longo do tempo e/ou a partir de 

um critério de decisão, que são limites de controle e metas utilizadas na avaliação do 

indicador. Schulmeyer [Schulmeyer, 1998] define um indicador como sendo um artifício 

ou variável que pode ser atribuída a um estado com base nos resultados de um 

processo ou na ocorrência de uma determinada condição. Um indicador compara a 

métrica com um resultado esperado. Os indicadores permitem a tomada de decisões 

através da visão da real situação dos aspectos de um projeto. 

 
3.2.6 Seleção das Medidas 

Para a definição de uma política de mensuração deve-se inicialmente escolher as 

medidas a serem coletadas. Essa escolha deve ser feita com critérios bem 

fundamentados, devido ao grande número de opções possíveis e ao custo envolvido na 

coleta de cada informação. 

Em razão da quantidade e da complexidade dos fatores envolvidos no 

desenvolvimento de um software de grande porte, o número de propriedades que 

podem ser potencialmente medidas é consideravelmente alto. Em certo grau, todas as 

medições de fatores que exercem alguma influência sobre o processo de 

desenvolvimento podem levar a conclusões interessantes. Mas a coleta de cada 

informação envolve inevitavelmente um custo, e por isso torna-se necessário restringir 

as medições a um subconjunto limitado de elementos. Portanto, a escolha adequada 

desses elementos constitui um fator fundamental para o sucesso de qualquer política 

de medição. 

Na próxima seção serão descritos, de forma sucinta, alguns modelos que definem 

orientações e processos macro para a implantação de programas de medições: o PSM 

- Practical Software Measurement [PSM, 2004], a Norma ISO/IEC 15939 [ISO-15939] e 

o CMMI [Chrissis, 2006]. Além dos modelos de processo, será descrito também o 

Paradigma GQM, proposto por Basili [Basili, 1993], que apesar de não ser um modelo, 

é uma técnica que provê suporte aos modelos propostos pela literatura de métricas e 

aborda o aspecto de definição de métricas a partir de objetivos estratégicos. 

Em linhas gerais, o que essas propostas pregam é que a seleção das medidas 

deve tomar como base os objetivos que pretendem atingir com a mensuração. Os 
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modelos citados foram selecionados pela sua representatividade no contexto da 

literatura. A Figura 5 [PSM, 2004] apresenta o relacionamento existente entre o PSM, a 

norma ISO 15939 e a área de Medição e Análise do CMMI. 

 

Figura 5 – Relacionamento entre PSM, ISO 15939 e CMMI Medição e Análise 

 
3.2.7 Tipos de Dados 

Triola [Triola, 2005] classifica os dados em quantitativos e qualitativos.  

Dados quantitativos consistem em números que representam contagens ou 

medidas. As contagens pressupõem números inteiros, sendo denominadas mais 

especificamente de medidas quantitativas discretas. Triola [Triola, 2005] define um 

dado como discreto quando o número de valores possíveis é um número finito ou uma 

quantidade “enumerável”, isto é, o número de valores possíveis é 0, 1 ou 2 e assim por 

diante. As mensurações que produzem valores em intervalos dos números reais são 

chamadas de medidas quantitativas contínuas. Dados contínuos, segundo Triola 

[Triola, 2005], resultam de infinitos valores possíveis que correspondem a alguma 

escala contínua que cobre um intervalo de valores sem interrupções ou saltos. O 
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número de vezes que um teste foi executado, por exemplo, é um dado discreto, 

enquanto o tempo de execução é um dado contínuo.  

Segundo Triola [Triola, 2005], dados qualitativos (ou categóricos ou de atributos) 

são aqueles que podem ser separados em diferentes categorias que se distinguem por 

uma característica não-numérica. A classificação da relevância de um caso de teste, 

representada por baixa, média e alta, é um exemplo de dado qualitativo. 

 
3.2.8 Medidas de Centro 

Uma medida de centro é um valor no centro ou no meio do conjunto e dados. Algumas 

medidas de centro relevantes para este trabalho serão definidas a seguir [Triola, 2005]: 

Média Aritmética: é, em geral, a mais importante de todas as medidas numéricas 

usadas para descrever dados. É a medida de centro encontrada pela adição dos 

valores e divisão do total pelo número de valores. Uma desvantagem da média é que 

ela é sensível a qualquer valor, de modo que um valor excepcional pode afetar 

dramaticamente a média.  

Média Ponderada: Nos cálculos envolvendo média aritmética, todas as ocorrências 

têm exatamente a mesma importância ou o mesmo peso. No entanto, existem casos 

onde as ocorrências têm importância relativa diferente. Nestes casos, o cálculo da 

média deve levar em conta esta importância relativa ou peso relativo. Este tipo de 

média chama-se média aritmética ponderada. No cálculo da média ponderada, 

multiplicamos cada valor do conjunto por seu "peso", isto é, sua importância relativa.  

Mediana: é o valor do meio quando os dados originais são arranjados em ordem 

crescente (ou decrescente) de magnitude. Ao contrário da média, a mediana não é tão 

sensível a valores extremos e, em geral, é usada para conjuntos de dados com um 

número relativamente pequeno de valores extremos. 

Moda: é o valor que ocorre mais freqüentemente. Quando dois valores ocorrem 

com a mesma maior freqüência, diz-se que o conjunto de dados é bi modal. Quando 

mais de dois valores ocorre com a mesma maior freqüência, o conjunto de dados é 

multi-modal. Quando nenhum valor se repete, dizemos que não há moda. 



 52 

Ponto Médio: é a medida de centro que é exatamente o valor a meio caminho entre 

o maior valor e o menor valor no conjunto original de dados. É encontrado somando-se 

os valores maior e menor dos dados e a seguir dividindo-se a soma por 2. O ponto 

médio raramente é usado e é muito sensível a extremos. 

 
3.2.9 Medidas de Posição Relativa 

Os quartis, representados por Q1, Q2 e Q3 são medidas que servem para comparação 

de valores dentro do mesmo conjunto de dados. Assim como a mediana divide os 

dados em duas partes iguais, os três quartis dividem os valores ordenados em quatro 

partes iguais: 

• Q1 (Primeiro quartil): Separa os 25% inferiores dos valores ordenados dos 

75% superiores. Mais precisamente, no mínimo 25% dos valores ordenados 

são menores ou iguais a Q1 e, no mínimo 75% dos valores são maiores ou 

iguais a Q1; 

• Q2 (Segundo quartil): O mesmo que a mediana; separa os 50% inferiores 

dos valores ordenados dos 50% superiores; 

• Q3 (Terceiro quartil): Separa os 75% inferiores dos valores ordenados dos 

25% superiores. 

 

3.2.10 Modelos de Medições 
 
3.2.10.1 PSM (Practical Software Measurement) 

O PSM é um processo de medição orientado a informações que endereça os objetivos 

técnicos e gerenciais de uma organização e suas orientações refletem as melhores 

práticas utilizadas por profissionais da área de engenharia de software. Surgiu como 

uma iniciativa do Departamento de Defesa norte-americano em 1994 e foi publicado 

pela primeira vez em 1997, sob a forma de um manual. Atualmente se encontra 

publicado em um livro, Practical Software Measurement [McGarry, 2002]. 

O PSM busca prover informações objetivas aos gerentes de projetos, necessárias 

para o atendimento dos custos, cronogramas e objetivos técnicos dos projetos, sendo 

compatível com a norma ISO/IEC 15939. 
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Segundo o PSM, a abordagem de medição de software dada à organização deve 

ser adaptável o suficiente para endereçar as informações e características dos 

projetos. O PSM tem seu processo descrito com foco no nível de projetos e define 

como medições podem ser adaptadas para atenderem às necessidades de cada 

projeto.  

Embora o nível de projetos seja o primeiro para se trabalhar medições de software, 

existem necessidades de informações por parte da gerência das organizações, que são 

medições focadas na gestão da organização. Contudo, na maior parte dos casos, 

essas medições são extraídas a partir das medições dos projetos. O PSM se baseia no 

fato de que a atenção primária em relação ao processo de medição de software deve 

ser dada aos projetos, pois com informações apropriadas dos projetos se obtém 

facilmente informações a respeito da organização como um todo. Em linhas gerais, o 

PSM é direcionado à gestão dos projetos e o seu público alvo principal são os gerentes 

de projetos. 

 
3.2.10.2 Norma ISO/IEC 15939 

Este padrão internacional ISO/IEC propõe um processo de medição aplicável a 

organizações de software e a organizações que possuem relacionamento com a 

engenharia de software [ISO-15939]. Possui o propósito de definir as atividades e 

tarefas que são necessárias para a implantação de programas de medições. A norma 

provê também definições para os principais conceitos relacionados a medições que são 

comumente utilizados na indústria de software. Esse padrão não tem o objetivo de 

definir métricas de software a serem aplicadas aos projetos das organizações, ele 

busca fornecer orientações de processo para suportar a identificação das medições 

que enderecem os objetivos exclusivos dos projetos e organizações. 

O campo de aplicação desta norma é bastante abrangente, vai desde empresas 

que fornecem software a empresas que adquirem software. Pode ser utilizada pelos 

fornecedores para avaliar seus processos de desenvolvimento e também a qualidade 

de seus produtos fornecidos, e também pelas organizações que adquirem software, 

que podem utilizar o padrão para suportar o gerenciamento do contrato da aquisição e 

para avaliar a qualidade do produto adquirido [ISO-15939]. 
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O processo proposto pela norma é bastante similar ao modelo de processo 

definido no PSM [PSM, 2004], porque a norma foi definida herdando diversas 

características do Modelo PSM, conforme apresentando na Figura 5. Essa norma não 

define como as atividades e tarefas de medição de software devem ser realizadas. A 

preocupação no “O Que” deve ser executado é mantida, enquanto que o “Como” 

executar é uma preocupação deixada para as organizações trabalharem de acordo 

com suas realidades específicas. 

 
3.2.10.3 Métricas no CMMI 

Medição e Análise (MA) é uma área de processo (process area - PA) no nível 2 de 

maturidade [CMMI, 2006] na representação por estágio, pois organizações maduras 

afirmaram claramente que a chave para o sucesso na melhoria de processos é a 

medição e a utilização de tais dados para tomada de decisões e monitoramento do 

esforço despendido na melhoria de processo [Kulpa, 2003]. Seu objetivo é o 

desenvolvimento e manutenção da capacidade de medição usada para fornecer 

suporte às necessidades de informações gerenciais [Chrissis, 2006]. Essa PA deve ser 

considerada globalmente na organização, porque os processos devem ser mensurados 

e a maioria dos produtos de trabalho produz métricas significativas. 

O nível de maturidade do CMMI mais importante em termos de métricas é o 

gerenciado quantitativamente (nível 4). Dados para medições são coletados desde o 

nível 2. No nível 4, os limites de controle são baseados em anos de dados históricos e 

tendências são analisadas em cima desses dados. Uma quantidade maior de dados é 

coletada e, portanto, mais limites são estabelecidos, monitorados e refinados, caso seja 

necessário. Nesse nível, a gerência de projetos e as decisões organizacionais são 

tomadas de acordo com resultados obtidos pelas medições. 

 
3.2.10.4 Paradigma GQM 

Muitos processos de medição começam medindo o que é conveniente ou fácil de 

medir, em vez de medir o que é necessário. Normalmente, processos como estes 

falham, pois os dados resultantes não são úteis para quem desenvolve ou mantém o 

software [Fenton, 1997]. De acordo com muitos estudos sobre a aplicação de métricas 

e modelos de qualidade em ambientes industriais, um processo de medição, para ser 
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efetivo, tem que ser focado em objetivos específicos e sua interpretação deve ser 

baseada na caracterização e no entendimento desses objetivos [Basili, 2002]. 

A abordagem Goal-Question-Metric (GQM) [Basili, 1994a] se baseia nessa 

premissa e foi definida originalmente por Basili para avaliar defeitos em uma série de 

projetos do Centro de Vôo Espacial da NASA/GSFC, porém ela não limita o objeto de 

estudo ao produto em si, se mostrando adequado também para avaliar processos e 

modelos em vários outros contextos. 

O paradigma GQM é uma abordagem bem respeitada e largamente utilizada para 

determinar as métricas que fornecem maior controle do projeto e possibilidade de 

tomada de decisão [Basili, 1994a]. Segundo Basili [Basili, 1994a], o paradigma GQM 

possui uma estrutura hierárquica iniciando com um objetivo, especificando o propósito 

da medição, objeto a ser medido, questão a ser medida e o ponto de vista da qual a 

medida é tomada. A meta é refinada em várias perguntas que freqüentemente, dividem 

a questão em seus componentes principais, que por sua vez, são refinadas em 

métricas, como apresentado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Paradigma GQM (Goal Question Metric) 

 

O GQM sugere o estabelecimento dos objetivos antes da coleta de métricas, 

caracterizando uma abordagem top-down para a definição de medidas e uma 

abordagem bottom-up para a análise dos dados resultantes. Esse paradigma apresenta 

os seguintes passos: definir o conjunto de objetivos (goals); definir um conjunto de 
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questões (questions) que caracterizem os objetivos; especificar as métricas (metrics) 

necessárias para responder às perguntas; desenvolver mecanismos para coleta e 

análise de dados; coletar, validar e analisar os dados e tomar ações preventivas; 

analisar de forma pos-mortem e fornecer feedback para stakeholders. 

Basili [Basili, 1993] afirma também que o paradigma não é somente utilizado pra 

dar enfoque aos interesses gerenciais, de engenharia e da garantia da qualidade, mas 

também para a interpretação de perguntas e métricas. Usando a abordagem GQM, é 

possível derivar métricas a partir das necessidades e objetivos de negócio de um 

projeto ou organização. É muito importante para o sucesso da aplicação do GQM que 

os objetivos estejam bem traçados, pois somente assim a escolha das métricas e 

posterior avaliação dos dados serão bem sucedidas [Gomes, 2001a]. 

Dentre as vantagens do GQM, pode-se citar ajuda na identificação de métricas 

úteis e relevantes; apoio na análise e interpretação dos dados coletados; avaliação da 

validade das conclusões tiradas; e diminuição da resistência das pessoas contra 

processos de medição [Basili, 2002]. A abordagem pode apoiar a medição de qualquer 

tipo de produto ou processo, cujo propósito seja qualquer um, desde a caracterização, 

até o controle e aperfeiçoamento, cujo foco seja qualquer atributo de qualidade, 

definido sob qualquer perspectiva e em qualquer ambiente [Basili, 2002]. 

Berghout [Berghout, 1999] define as fases do método GQM da seguinte forma: 

• Planejamento – nesta fase são realizadas as atividades de relacionar a 

equipe que participará do GQM, selecionar a área que se deseja melhorar, 

apontar os projetos que farão parte da aplicação do método e treinamento 

da equipe nos conceitos necessários para a aplicação do GQM. 

• Definição – nesta fase dever-se-á definir os objetivos do GQM, produzir ou 

adaptar modelos de software, definir as questões a serem respondidas, 

definir e refinar as métricas, além de promover a revisão dos planos do 

GQM.  

• Coleta de Dados – nesta fase os dados são coletados, com base nas 

métricas definidas.  
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• Interpretação – Os dados coletados anteriormente são absorvidos e 

conclusões acerca dos mesmos são extraídas pela equipe de GQM. Com 

base neles as questões definidas podem ser respondidas. 

 

3.3 Métricas sobre Teste 

O processo de teste de software é um dos fundamentais no processo de 

desenvolvimento de software [Chung, 1994], por ser capaz de melhorar a qualidade do 

produto, assegurando que o software atende às necessidades do cliente e que todos 

os requisitos foram implementados. O foco dos testes é inspecionar aquilo construído 

para identificar anomalias, executando um programa com a intenção de encontrar erros 

[Myers, 2004]. Segundo Pressman [Pressman, 2004], testes de software conseguem 

antecipar a descoberta de erros no software, minimizando assim o custo da correção 

de tais erros.  

Porém, testar é uma atividade complexa, pois existem várias combinações de 

dados de entrada e diversos caminhos de execução, limitações de tempo e recursos, 

regras de negócio com crescente complexidade, interpretações subjetivas das 

especificações de requisitos e de testes, dentre outros fatores [Molinari, 2003].  

Segundo Fenton [Fenton, 1997], entre os diversos meios para melhorar-se um 

processo de software, métricas são bastante utilizadas por permitir entender o 

processo de desenvolvimento de software, controlar o andamento do projeto e 

melhorar o processo e o produto. Nesse sentido, algumas métricas de teste têm sido 

criadas e coletadas com o intuito de melhorar o processo de teste e, 

conseqüentemente, melhorar a qualidade do produto final. 

Um bom número de projetos e processos de métricas de teste tem sido reportado 

na literatura. Nurie [Nurie, 1990] destaca que em muitas aplicações a confiabilidade do 

produto é mais importante do que o custo gasto em testes e, portanto, testes 

adequados devem ser desenvolvidos para assegurar níveis de qualidade aceitáveis. As 

medidas utilizadas por ele são a Shipped Product Quality Level (PPQL), a qual é 

definida como a percentagem de partes que passam em um teste e que estão com 

qualidade boa, e Defect Level (DL), a qual é definida como a percentagem das partes 

defeituosas entregues com o produto. 
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Lyu [Lyu, 1994] desenvolveu uma ferramenta de análise de cobertura para a 

efetividade de teste de software, a qual considera a estrutura do programa e suporta 

fluxo de dados de análise de cobertura para programas escritos em C. O objetivo é 

usar da investigação de cobertura de teste como um mecanismo de controle de 

qualidade para avaliar e analisar softwares. A ferramenta ajuda o testador a criar um 

conjunto completo de testes e oferece uma medida de completude de teste. Para 

fornecer tais informações, a ferramenta utiliza-se de métricas como: o número de linhas 

de código, incluindo comentários e linhas em branco; o número de linhas de código, 

excluindo comentários e linhas em branco; número de declarações executáveis 

(declarações de entrada e saída, de controle, aritméticas, dentre outras); números de 

módulos de programa; número de chamadas a módulos de programa; números de 

variáveis globais e locais; dentre outras métricas. Para mostrar a capacidade e a 

aplicabilidade da ferramenta, eles obtiveram 12 versões de programas de uma 

aplicação industrial crítica e usaram a ferramenta para analisar e comparar a cobertura 

de testes nas versões de programa. Os resultados preliminares mostraram que a 

ferramenta é poderosa para prover alto controle de qualidade de componentes e 

sistemas de software. 

Em [Chung, 1994], o principal tema discutido é a análise quantitativa entre 

diferentes metodologias de teste. Uma métrica de teste chamada Testing Ratio (TR) é 

proposta para avaliar os diferentes critérios de teste de programas desenvolvidos em 

C. Essa métrica é usada para mensurar o esforço de teste necessário entre os critérios 

de teste All-Statements e All-Branches. Todavia, o estudo não mostra a aplicação 

dessa métrica em projetos de software, se limitando a apenas a fornecê-la. 

Schneidewind [Schneidewind, 1999] usa, dentre outras métricas e fatores, métricas 

de teste para mensurar e avaliar a estabilidade de um processo de manutenção, entre 

as quais se podem destacar a quantidade de falhas por KLOC (Kilo Lines of Code), 

total de falhas após a entrega, severidade dessas falhas, o total de tempo de teste por 

KLOC, percentual do total de tempo de teste requerido para falhas que permaneceram 

no produto e o tempo para encontrar a próxima falha. 
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Talby [Talby, 2006] acrescentou a um processo de desenvolvimento ágil quatro 

práticas de teste: planejamento de teste; projeto de teste e atividade de execução; 

trabalho com testadores profissionais; e gerenciamento de defeitos. Foi necessário o 

acréscimo de métricas de teste no processo. A principal que o autor destaca é somente 

features testadas e executadas são vinculadas diretamente ao tamanho do produto. 

Isso significa que apenas as features que passavam por testes de regressão eram 

consideradas como tamanho do produto entregue. Assim, o tamanho do teste trouxe 

uma relação mais forte com a complexidade do produto do que a quantidade de linhas 

de código ou de especificação. 

Graham [Graham, 2007] considera as seguintes métricas de teste: o progresso do 

teste durante o período de execução do teste, observando a quantidade de defeitos 

encontrados e corrigidos neste período, e a economia causada pela execução dos 

testes que encontraram defeitos. 

Craig [Craig, 2002] descreve detalhadamente um processo de teste para realizar 

testes de software sistematicamente. O autor ressalta a importância de algumas 

métricas serem coletadas ao longo desse processo, de tal forma que ações possam ser 

tomadas com base em dados precisos sobre o andamento do processo de teste. 

Dentre as métricas elencadas pelo autor estão: medir os riscos inerentes aos testes, 

determinando sua prioridade e impacto; a cobertura dos testes quanto aos requisitos e 

ao código do produto; a taxa de defeitos encontrados durante os testes e durante o 

produto em produção; a densidade dos defeitos; a eficiência dos testes em remover 

defeitos e a quantidade estimada dos defeitos que permanecem. 

Hutcheson [Hutcheson, 2003] lista algumas métricas de teste fundamentais, as 

quais foram criadas para responder questões inerentes à atividade de teste no contexto 

do desenvolvimento de software, como: Quanto tempo será necessário para realizar os 

testes? Qual é o custo para testar e corrigir um problema? Dentre as principais 

métricas fundamentais que Hutcheson [Hutcheson, 2003] cita, podem-se listar: tempo 

requerido para rodar um teste; tempo disponível para o esforço de teste; o custo de 

testar; informações sobre os testes, como tamanho e prioridade; a severidade e a 

classificação de um defeito; o número de defeitos encontrados antes e depois do 
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produto entrar em produção; densidade de defeitos por unidade do produto; a taxa de 

correção de defeitos encontrados; a cobertura dos testes efetuados; a efetividade; 

dentre outras métricas. 

3.3.1 Métricas e Critérios de Teste Relevantes para a Metodologia Proposta 
 
3.3.1.1 Estabilidade do Teste  

A estabilidade do teste é a medida da quantidade de dias que o caso de teste não é 

alterado. Essa medida retrata o quão atualizado um teste está em relação as 

alterações nos requisitos do produto.  

Craig [Craig, 2002] indica a análise e priorização das funcionalidades do produto 

que serão testadas, considerando mais importantes aquelas relevantes ao negócio do 

cliente e as que sofrem constantes mudanças. 

Kaner [Kaner, 2002] ressalta que os casos de teste devem ser construídos 

baseando-se em uma análise detalhada dos requisitos do produto, para que os testes 

reflitam as reais necessidades do projeto. Assim, os testes irão retratar o 

comportamento descrito nos requisitos e é importante que eles reflitam as alterações 

dos requisitos correspondentes. Ele ainda destaca que áreas de software que sofrem 

constantes evoluções são consideradas áreas propícias para encontrar falhas, 

enquanto áreas do produto que são mais estáveis são difíceis de detectar problemas.  

 

3.3.1.2 Efetividade do Teste  

Como discutido anteriormente no METODOLOGIAS QUE AVALIAM A EFETIVIDADE 

DE TESTE DE SOFTWARE, a finalidade primária de um teste é encontrar defeitos no 

produto. Testes que encontram poucos defeitos ou mesmo nenhum são bons 

candidatos à melhoria, pois esses testes não estão sendo efetivos.  

Hutcheson [Hutcheson, 2003] recomenda avaliar os defeitos encontrados durante 

os testes como parte de seu conjunto de métricas fundamentais para o processo de 

teste. Dentre as diversas variáveis, ele sugere analisar a severidade e a classificação 

dos defeitos, o número de defeitos encontrados, de quais funcionalidades esses 

defeitos surgiram.  
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Craig [Craig, 2002] destaca também a importância da análise dos defeitos 

detectados pelos testes e enumera algumas métricas a serem coletadas para auxiliar 

essa análise, tais como a idade do defeito, o impacto dos defeitos, como também a 

densidade e a quantidade dos defeitos. 

Black [Black, 2006] põe como uma das fases de um bom processo de teste a 

análise dos resultados dos testes, a fim de verificar a tendência do processo de teste e 

avaliar a qualidade dos testes realizados. De posse dessas e outras informações, ele 

recomenda que ações devam ser tomadas para melhorar os testes, bem como o 

processo de teste da organização em questão. 

 

3.3.1.3 Classificação do Teste  

Segundo Black [Black, 2006], as prioridades designadas para cada risco determinam o 

esforço de teste requerido. Tipicamente, riscos significantes requerem testes 

completos, riscos moderados merecem testes limitados e riscos não importantes 

precisam de nenhum teste [Black, 2006].  

Hutcheson [Hutcheson, 2003] ressalta o uso da análise de risco para estabelecer 

um valor numérico baseado em um número de uma área específica, para que na fase 

de planejamento do teste esse número seja utilizado para focar os recursos no esforço 

de teste necessário. Ainda, essa análise irá possibilitar a seleção de quais testes irão 

rodar e estimar quais os recursos necessários de um esforço de teste ótimo. Essa 

classificação (rating) é uma parte importante para a seleção de teste e a determinação 

da cobertura ótima dos testes e identifica o quão crítico será uma falha se ela ocorrer 

em um item da aplicação. 

De acordo com Black [Black, 2006], um dos critérios a ser considerado para focar o 

esforço do teste deve ser sua classificação (rating). Nesse contexto, faz-se necessária 

a atribuição de uma classificação para os testes, conforme sua relevância e o risco 

associado. O objetivo dessa classificação é assegurar que o teste está focado nos itens 

mais importantes [Hutcheson, 2003].  
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Black [Black, 2006] sugere que a classificação do teste seja realizada em uma 

escala de dados discretos de 1 a 5. Entretanto, é comum encontrar organizações de 

software que utilizem classificação por meio de dados qualitativos. 

 

3.3.1.4 Defeitos Escapados por Funcionalidade 

Segundo Neogy [Neogy, 1986], a efetividade de um programa de teste é alta quando 

as fases de teste encontram os defeitos para as quais elas foram planejadas. Ou seja, 

os defeitos que são escapados das fases de teste são considerados fatores negativos 

para o processo de teste em execução. 

Hutcheson [Hutcheson, 2003] também recomenda em seu conjunto de métricas 

fundamentais para o processo de teste a análise de defeitos não contidos durante os 

testes, avaliando a classificação e a severidade deles, a partir de quais funcionalidades 

do produto os defeitos sugiram, entre outras variáveis. 

Desta forma, a quantidade de defeitos contidos nos testes realizados e a 

quantidade de defeitos escapados são métricas relevantes para a metodologia 

proposta nesse trabalho.  

 

3.3.1.5 Tipo de Execução do Teste  

Hutcheson [Hutcheson, 2003] e Black [Black, 2006] baseiam a geração e manutenção 

dos casos de teste no esforço estimado para realizar essas tarefas, visto que a 

administração dos recursos é essencial para o sucesso do teste.  

Sendo assim, o tipo de execução do teste, ou seja, se o mesmo é executado 

manual ou automaticamente, é um critério importante para a metodologia proposta de 

indicação de teste a serem melhorados, visto que ele está diretamente relacionado ao 

esforço de alteração dos casos de teste. O impacto de uma alteração em um teste 

automatizado irá, normalmente, necessitar de esforço para alteração no script do teste, 

enquanto o teste executado manualmente vai imediatamente incorporar a mudança 

realizada. 
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3.4 Considerações Finais 

A utilização de métricas no processo de desenvolvimento de software tem sido uma 

prática recomendada pelos principais modelos de capacitação e normas do mercado, 

como forma de orientar a tomada de decisões por meio de dados precisos relacionados 

ao esforço de desenvolvimento, tamanho e qualidade dos produtos. As métricas 

também auxiliam a produzir previsões a respeito do processo e do produto.  

Foram mostrados os benefícios e as dificuldades em se implantar métricas em um 

processo de desenvolvimento, como também foram ressaltadas práticas que orientam 

organizações a conduzir da melhor forma a implantação de um programa de 

mensuração. 

Nesse capítulo foram apresentados diversos estudos e pesquisas sobre métricas 

de teste, ressaltado assim a importância de medir e controlar um processo de teste. 

Algumas das métricas mostradas serão usadas como base para a metodologia 

desenvolvida nesse trabalho. 
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CAPÍTULO 4   METODOLOGIA BASEADA EM 

MÉTRICAS DE TESTE PARA INDICAÇÃO DE 

TESTES A SEREM MELHORADOS  
 

A condução de uma avaliação dos testes que estão sendo executados é uma boa 

prática para determinar a qualidade desses testes. Para isso, a literatura recomenda 

alguns critérios formalmente definidos, conforme apresentado no Capítulo 3 

Neste capítulo será apresentada a metodologia proposta nesse trabalho. Em 

princípio, serão mostradas as premissas adotadas para o desenvolvimento de tal 

metodologia e conceitos estatísticos envolvidos. Também será descrito cada critério da 

metodologia, os quais foram baseados naqueles recomendados pela literatura, e o 

método estabelecido para tratar esses critérios, de forma que sejam obtidos os casos 

de teste indicados para melhoria. 

4.1 Considerações Iniciais 
Segundo Myers [Myers, 2004], a atividade de teste é o processo de executar um 

programa com a intenção de descobrir um erro através de um bom caso de teste. Um 

bom caso de teste pode ser definido como aquele que tem uma alta probabilidade de 

revelar defeitos no software e um caso de teste bem sucedido é aquele capaz de 

revelar erros ainda não descobertos. 

Idealmente, o software deveria ser exercitado com todos os valores possíveis do 

domínio de entrada. Porém, sabe-se que o teste exaustivo é impraticável devido às 

restrições de tempo e custo para realizá-lo. Dessa forma, é necessário determinar 

quais casos de teste utilizar, de modo que a maioria dos erros existentes possa ser 

encontrada e que o número de casos de teste não seja tão grande ao ponto de ser 

impraticável [Maldonado, 1997; Maldonado, 2000]. 

Apesar de não ser possível provar que um programa está correto através de 

testes, se conduzidos sistemática e criteriosamente, testes contribuem para aumentar a 

confiança de que o software desempenha as funções especificadas e evidenciar 
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algumas características mínimas do ponto de vista da qualidade do produto [Vincenzi, 

2000]. 

Nesse contexto, criar casos de teste eficazes e eficientes têm se tornado 

desafiador de processo de teste. Como citado anteriormente, Myers [Myers, 2004] 

destaca que o projeto de casos de teste é muito importante, porque testar 

completamente é impossível, então se deve tentar desenvolver testes tão completos 

quanto possíveis. 

A metodologia proposta neste trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia de 

casos de teste e definir critérios para apoio à tomada de decisão para melhorar casos 

de teste, por meio de métricas de teste e critérios formalmente definidos. Desta forma, 

deseja-se que o esforço em manutenção de casos de teste possa resultar no aumento 

da confiabilidade do produto ao longo do projeto. 

4.2 Premissas Adotadas 
Algumas premissas foram tomadas como base para a definição desta metodologia, tais 

como a existência de informações a respeito dos casos de teste e suas execuções, 

como também infra-estrutura do processo de modificação de um caso de teste. A base 

inicial para as premissas elencadas é que a organização que pretenda utilizar a 

metodologia possua um processo de teste definido e seguido por seus colaboradores. 

Algumas das métricas necessárias para o uso da metodologia talvez não esteja sendo 

imediatamente coletadas, porém com um processo de teste bem estruturado elas vão 

poder ser obtidas.  

O conjunto destas premissas descritas a seguir, visa, portanto, estabelecer um 

escopo e um cenário para a viabilidade e aplicabilidade da metodologia descrita neste 

trabalho. 

• Acervo de Casos de Teste: Deve haver previamente um acervo casos de 

teste, os quais são executados manualmente ou automaticamente. Podem 

ser casos de teste de integração3 e/ou sistêmicos. Um dos objetivos desta 

metodologia é identificar, dentro deste acervo, quais casos são indicados 

                                                           
3 Os testes de integração nesse caso são aqueles que verificam o comportamento integrado das funcionalidades do 
software. 
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para melhoria, visando aumentar a eficácia dos casos de teste e a cobertura 

que eles abrangem, resultando em casos de teste que agregam maior valor 

à qualidade do produto. 

• Longevidade do Produto: O produto testado deve possuir um ciclo de vida 

longo e deve estar em evolução, o que demanda a realização de vários 

ciclos de teste para garantia de sua qualidade. É importante que haja uma 

previsão de longevidade do produto após a utilização da metodologia para 

que o esforço despendido na sua utilização tenha retorno ao longo dos 

ciclos de teste posteriores. 

• Documentação: Os casos de teste devem estar armazenados de forma 

centralizada e organizados em suítes, isto é, conjuntos de teste, de modo a 

viabilizar o processo de análise e melhoria dos casos de teste. 

• Rastreabilidade: Existem informações de rastreabilidade entre requisitos e 

testes. Estas informações permitem identificar as áreas ou funcionalidades 

do software que um determinado caso de teste ou suíte de testes está 

cobrindo. 

• Classificação (Relevância): Existem informações sobre a relevância do 

caso de teste (prioridade e complexidade) ou mesmo da funcionalidade ou 

requisito coberto pelo caso de teste. 

• Histórico do Teste: Existem informações históricas sobre a execução dos 

testes, tais como data e o resultado da execução de cada teste, quantidade 

de execuções e de falhas encontradas. Devem também existir informações 

históricas a respeito do próprio caso de teste, como a data da sua última 

alteração, a aplicabilidade do caso de teste aos produtos ou funcionalidades 

existentes e seu tipo de execução (manual ou automática). 

• Defeitos Escapados: Existem informações históricas sobre os defeitos que 

escapados dos testes, isto é, defeitos identificados posteriormente aos 

testes executados. Por exemplo, defeitos encontrados pelo próprio cliente 
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com o produto em produção são considerados defeitos escapados aos 

testes desenvolvidos pela organização. 

4.3 Critérios Estabelecidos 

A metodologia proposta neste trabalho estabelece critérios objetivos e compostos, a fim 

de calcular uma pontuação para cada caso de teste analisado. Os casos de teste com 

maior pontuação serão considerados candidatos fortes para sofrerem melhoria. Estes 

critérios estão listados na Tabela 1 e serão descritos detalhadamente a seguir. 

CRITÉRIOS 

SIGLA NOME 

VUT Vida Útil do Teste 

ETT Estabilidade do Teste 

EFT Efetividade do Teste 

CT Classificação do Teste 

DEF Defeitos Escapados por Funcionalidade 

TET Tipo de Execução do Teste 

Tabela 1 – Critérios para Indicação de Testes a Serem Melhorados 

Os valores de cada critério serão calculados com base em alguns atributos do caso 

de teste ou das funcionalidades testadas por ele. Os atributos considerados estão 

descritos na Tabela 2. 

ATRIBUTOS 

SIGLA NOME 

PE Percentual de vezes que o teste foi selecionado para execução 
nos últimos n ciclos 

QDSA Quantidade de Dias sem Alteração no teste 

PDET Percentual de Defeitos Encontrados pelo Teste 

CT Classificação do Teste  

PDEF Percentual de Defeitos Escapados da Funcionalidade do caso 
de teste 

TET Tipo de Execução do Teste 

Tabela 2 – Atributos de Teste 
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A seguir, cada um dos critérios será detalhado, juntamente com os atributos 

usados como base para o cálculo do valor de cada critério. 

 
4.3.1 Vida Útil do Teste (VUT) 

A quantidade de vezes que um teste é selecionado para compor os ciclos de execução 

de um produto determina a sua vida útil [Viana, 2006]. Testes que não possuem uma 

vida útil longa são fortes candidatos para indicação a melhoria, visto que essas 

mudanças podem tornar-los mais relevantes. Para casos em que um teste é aplicável 

somente a um determinado conjunto dos produtos ou aplicações, faz-se necessário 

verificar o quão executado e importante o teste é para esse conjunto. Se, por exemplo, 

um teste for aplicável a apenas 50% dos produtos, isso pode influenciar o processo de 

escolha desse teste. 

Testes que são mais freqüentemente selecionados para execução tendem a ser 

aqueles que possuem cobertura de maior relevância para a funcionalidade que eles 

cobrem. Por esse motivo então, eles provavelmente serão selecionados outras vezes 

para execução. Enquanto isso, testes que não são freqüentemente selecionados para 

execução provavelmente possuem cobertura irrelevante e não serão freqüentemente 

selecionados para execução no futuro. Assim, esses últimos testes são indicados para 

ser melhorados ou removidos dos ciclos de execução. 

Entretanto, a quantidade de vezes que o teste foi executado não deve ser 

considerada o único fator para determinar seu tempo de vida útil. Se o teste foi muito 

executado no passado, mas não tem sido selecionado para execução em ciclos 

recentes, isso pode indicar que o teste se tornou obsoleto e deve ser indicado para 

manutenção. 

Diante dos conceitos anteriormente apresentados, essa metodologia irá utilizar o 

percentual de vezes que o teste foi selecionado nos últimos N ciclos de teste para o 

cálculo deste critério. Para isso, será necessária a informação da quantidade de vezes 

que cada teste foi selecionado para execução durante os N ciclos de teste. 

A escala percentual será dividida em quartis para determinar os possíveis valores 

que o critério irá assumir. Quanto maior a percentagem de vezes que o teste foi 
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selecionado para execução, menor será o valor dado para esse critério, conforme 

mostra a Tabela 3. 

Percentual de Vezes Que O Teste Foi 
Selecionado Para Execução Nos Últimos N 
Ciclos (PE)  

Valor do Critério 
(VUT) 

Maior ou igual a 75% 0 

Maior ou igual a 50% e menor que 75% 1 

Maior ou igual a 25% e menor que 50% 3 

Menor que 25% 9 

Tabela 3 – PE – Percentual de Execução de Teste 

A quantidade de ciclos de execução a ser considerada para o cálculo deste critério 

pode variar de acordo com as características do sistema testado e do processo de 

testes adotado. 

Este critério pode ter seus valores obtidos automaticamente se existirem dados 

históricos que registrem os casos de teste selecionados para cada ciclo de teste. 

 
4.3.2 Estabilidade do Teste (ETT) 

Casos de teste que não são modificados há muito tempo cobrem funcionalidades que 

também não têm sido modificadas. Portanto, esses casos de teste são indicados à 

melhoria, visto que os requisitos que eles cobrem estão estáveis.  

A metodologia aqui proposta estabelece o critério denominado Estabilidade do 

Teste (ETT), o qual é calculado a partir da diferença entre a data da última modificação 

do caso de teste e a data que o método está sendo executado. 

A escala será dividida para determinar os possíveis valores que o critério irá 

assumir. Quanto maior o tempo do caso de teste sem nenhuma modificação, maior 

será o valor dado para esse critério, conforme mostra a Tabela 4. 

Quantidade de Dias Sem Alteração no Teste 
(QDSA) 

Valor do Critério 
(ETT) 

Maior ou igual a 180 dias 9 

Maior ou igual a 90 dias 3 

Maior ou igual a 30 dias 1 
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Menor que 30 dias 0 

Tabela 4 – QDSA – Quantidade de Dias Sem Alteração no Teste 

O cálculo deste critério pode ser realizado de forma automática desde que haja o 

registro da data da última modificação de cada um dos casos de teste. Caso essa 

informação não esteja disponível, pode-se utilizar a estabilidade da funcionalidade que 

o caso de teste cobre, a qual pode ser calculada da seguinte forma [Viana, 2006]: 

EFNf = ERf × Lf   

Onde: 

EFNf = Estabilidade da função f 

ERf = Estabilidade dos requisitos da função f  

Lf = Longevidade esperada para a função f, em meses.  

 
4.3.3 Efetividade do Teste (EFT) 

A efetividade de testes é a medida da habilidade de um conjunto de testes para 

descobrir defeitos e é a relação entre o número de defeitos encontrados por um teste 

sobre o número total de defeitos encontrados na fase de teste. Em termos percentuais, 

por exemplo, um teste que identificou 65% das falhas é um melhor teste do que um que 

identificou apenas 30% das falhas. 

Vale ressaltar que, se um caso de teste cobre uma parte essencial das 

funcionalidades do produto, esse caso de teste não deve ter sua cobertura 

drasticamente alterada, mesmo que ele não esteja detectando defeitos. Isso porque 

deve ser garantido o exercício correto da funcionalidade essencial e, portanto, ela deve 

ser testada incondicionalmente. 

O percentual de defeitos encontrados pelo teste em relação ao seu total de 

execuções é calculado a partir da análise do histórico de resultados da execução de 

um teste e é a base para a definição do critério EFT (efetividade do teste). A escala 

percentual não será dividida em quartis como no critério VUT (vida útil do teste), visto 

que se tratando de uma suíte de teste com uma grande quantidade de testes, ficaria 

irreal apenas um teste obter um percentual de defeitos encontrados pela suíte superior 
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a 50%. Dessa forma, os possíveis valores que o critério irá assumir estão mostrados na 

Tabela 5: 

Percentual de Defeitos Encontrados pelo 
Teste (PDET) 

Valor do Critério 
(EFT) 

Maior ou igual a 30% 0 

Maior ou igual a 20% e menor que 30% 1 

Maior ou igual a 10% e menor que 20% 3 

Igual a 0%  9 

Tabela 5 – PDET – Percentual de Defeitos Encontrados pelo Teste 

Este critério também pode ter seus valores obtidos automaticamente se existirem 

dados históricos que registrem os resultados de execução dos testes. 

 
4.3.4 Classificação do Teste (CT) 

Como mencionado na seção 4.3.4, esse critério leva em consideração a relevância do 

teste para o produto, bem como o risco associado ao bom funcionamento do produto 

caso o teste falhe. Desta forma, a classificação do teste é realizada com intuito de 

priorizar os testes, assegurando que eles estão focados em itens importantes do 

produto. 

A classificação do teste neste trabalho será considerada como dado qualitativo e 

será um dos critérios para priorização de testes. Para esse critério, quanto mais baixa a 

classificação do teste, isto é, quanto menos relevante for o teste, mais fortemente ele 

será indicado para melhoria. A Tabela 6 transforma os dados qualitativos em 

quantitativos discretos, conforme descrito anteriormente. 

Classificação do Teste (CT) Valor do Critério (CT) 

Alta 1 

Média 3 

Baixa 9 

Tabela 6 – CT – Classificação do Teste 

Algumas organizações não atribuem uma classificação exclusiva para cada caso 

de teste. Para esses casos, é possível utilizar a classificação do requisito ou caso de 

uso que o teste cobre, a qual pode ser baseada na complexidade e prioridade do 
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respectivo requisito ou caso de uso, visto que essas variáveis são mensuradas 

considerando aspectos sobre a óptica da organização, clientes e usuários. 

 
4.3.5 Defeitos Escapados por Funcionalidade (DEF) 

Esse dado é obtido através do controle dos defeitos encontrados posteriormente aos 

testes desenvolvidos pela organização, ou mesmo em estágios de teste posteriores ao 

estágio de teste em questão. 

Essa informação indica quais funcionalidades (ou casos de uso) do produto estão 

necessitando de maior esforço de teste, pois defeitos não foram contidos pelos casos 

de teste existentes. Portanto, os casos de teste que cobrem as funcionalidades (ou 

casos de uso) que tiveram defeitos escapados são fortemente indicados para melhoria, 

visto que os testes não estão sendo efetivos. Além disso, a informação dos defeitos 

escapados também indica a direção em que as alterações nos casos de teste devem 

ser feitas, pois, como citado anteriormente, essas áreas estão instáveis e mais 

propensas a ter outros defeitos. 

O percentual de defeitos escapados por funcionalidade (PDEF), ou por casos de 

uso, em relação ao total de defeitos encontrados em todas as fases de teste é 

calculado a partir da análise do histórico de resultados da execução de testes, 

juntamente com as informações dos defeitos escapados. Essas informações são a 

base para a definição do critério DEF (defeitos escapados por funcionalidade).  

Em virtude da complexidade que seria trabalhar com todas as funcionalidades que 

tiveram defeitos escapados, a metodologia desse trabalho propõe elencar as três 

funcionalidades, ou casos de uso, que tiveram mais defeitos escapados para serem 

consideradas. A Tabela 7 apresenta essa abordagem e os possíveis valores que o 

critério irá assumir.  

Uma abordagem complementar e interessante é observar também a gravidade dos 

defeitos escapados e, portanto, considerar as funcionalidades que tiveram mais 

defeitos graves escapados, visto que a criticidade dos defeitos agrega maior valor do 

que apenas a quantidade deles, porém isso não foi contemplado nesse trabalho. 
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Percentual de Defeitos Escapados por 
Funcionalidade (PDEF) 

Valor do Critério 
(DEF) 

Funcionalidade com 1° maior percentual  9 

Funcionalidade com 2° maior percentual  3 

Funcionalidade com 3° maior percentual  1 

Demais funcionalidades 0 

Tabela 7 – PDEF – Percentual de Defeitos Escapados por Funcionalidade 

Este critério também pode ter seus valores obtidos automaticamente se existirem 

dados históricos que registrem os resultados de execução dos testes e dos defeitos 

escapados. 

 
4.3.6 Tipo de Execução do Teste (TET) 

Como citado anteriormente na seção 3.3.1.5, o gerenciamento dos recursos de teste é 

muito importante para o sucesso do mesmo, portanto, o esforço para a geração e 

manutenção dos casos de teste deve ser considerado como fator essencial para a 

atividade de teste. É nesse conceito que se fundamenta o critério Tipo de Execução do 

Teste. 

O tipo de execução do caso de teste é um dos critérios a ser considerado, visto 

que o impacto de uma alteração em um caso teste automatizado é geralmente superior 

a de um executado manualmente, pois os testes automáticos podem necessitar de 

alterações no código. Além disso, o tipo de execução é um fator importante a 

considerar, pois, se levado em conta na priorização dos testes, pode gerar resultados 

de forma mais rápida, uma vez que a alteração de um teste manual é imediatamente 

refletida na execução do mesmo, o que não acontece com um teste executado 

automaticamente.  

Considerando estes conceitos, a Tabela 8 mostra os possíveis valores que o 

critério irá assumir. 
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Tipo de Execução do Teste (TET) Valor do Critério 
(TET) 

Automática 1 

Manual 3 

Tabela 8 – TET – Tipo de Execução do Teste 

 

4.4 Método Proposto 
O conjunto de critérios descritos na seção anterior é a base para o método proposto 

nesse trabalho e, usados em conjunto, indicará os casos de teste propícios a melhoria. 

Entretanto, os critérios apresentados não são em sua totalidade equivalentes quanto a 

sua relevância no processo de indicação de testes para manutenção. Ao analisá-los 

detalhadamente, percebe-se que podem ser agrupados em categorias: 

Cobertura: os critérios deste grupo valorizam a capacidade de cobertura e de 

efetividade dos testes, bem como o impacto causado por defeitos cobertos e 

escapados pelos testes. Fazem parte deste grupo os critérios mostrados na Tabela 9: 

CRITÉRIOS 

SIGLA NOME 

EFT Efetividade do Teste 

DEF Defeitos Escapados por Funcionalidade 

CT Classificação do Teste 

Tabela 9 – Critérios do Grupo de Cobertura 

 

Esforço: os critérios deste grupo valorizam o esforço a ser investido na 

manutenção do teste. Fazem parte deste grupo os seguintes critérios (Tabela 10): 

CRITÉRIOS 

SIGLA NOME 

ETT Estabilidade do Teste 

VUT Vida Útil do Teste 

Tabela 10 – Critérios do Grupo de Esforço 
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Produtividade: o critério deste grupo valoriza os testes em que o retorno do 

investimento da alteração realizada é mais rápido. Faz parte deste grupo o seguinte 

critério (Tabela 11): 

CRITÉRIO 

SIGLA NOME 

TET Tipo de execução do teste 

Tabela 11 – Critério do Grupo de Produtividade 

 

Diante do apresentado, a metodologia proposta visa aumentar o retorno do 

investimento da manutenção casos de testes, aumentando a efetividade e elevando a 

cobertura dos testes. Para tal, faz-se necessário dar destaque aos critérios de 

cobertura, seguido pelos critérios de esforço, atribuindo um peso para cada critério de 

acordo com sua categoria (Tabela 12): 

GRUPO PESO 

Cobertura  3 

Esforço 2 

Produtividade 1 

Tabela 12 – Pesos dos Grupos dos Critérios 

Desta forma, os critérios serão ponderados da seguinte forma (Tabela 13): 

CRITÉRIOS 

SIGLA NOME PESO 

EFT Efetividade do Teste 3 

DEF  Defeitos Escapados por Funcionalidade 3 

CT Classificação do Teste 3 

ETT Estabilidade do Teste 2 

VUT Vida Útil do Teste 2 

TET Tipo de Execução do Teste 1 

Tabela 13 – Pesos dos Critérios 

Por conclusão, a pontuação do método proposto é gerada a partir da seguinte 

fórmula: 
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PCTt = EFTt × PEFT + DEFt × PDEF + CTt × PCT + ETTt  × PETT + VUTt  × PVUT + TETt × 

PTET  

ONDE: 

PCTt = Pontuação do Caso de Teste t 

EFTt = Efetividade do Caso de Teste t 

PEFT = Peso de EFT 

DEFt= Defeitos Escapados por Funcionalidade 

 PDEF= Peso de DEF 

CTt = Classificação dada ao Caso de Teste t 

PCT = Peso de CT 

ETTt = Estabilidade do Caso de Teste t 

PETT = Peso de ETT 

VUTt = Vida Útil do Caso de Teste t 

PVUT = Peso de VUT 

TETt = Tipo de Execução do Caso de Teste t 

PTET = Peso de TET 

 

Quanto maior o valor de PCTt, mais fortemente o caso de teste será indicado para 

melhoria. 

A seguir são exibidos exemplos da aplicação do método. Dois casos de teste, 

Teste A e Teste B, são ficticiamente apresentados com os respectivos valores de cada 

critério do método. 
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ATRIBUTOS VALORES 

SIGLA NOME TESTE A TESTE B 

PE Percentual de vezes que o teste foi selecionado 
para execução nos últimos n ciclos 

50% 75% 

PDEF Percentual de defeitos escapados da funcionalidade 
do caso de teste 

3° maior 
percentual 

2° maior 
percentual 

CT Classificação do Teste  ALTA MÉDIA 

QDSA Quantidade de Dias sem Alteração no Teste 20 150 

PDET Percentual de Defeitos Encontrados pelo Teste 10% 35% 

TET Tipo de Execução do Teste Automática Manual 

Tabela 14 – Valores dos Atributos dos Casos de Teste A e B 

 

A partir dos valores dos atributos na Tabela 14, é possível calcular o valor de cada 

critério do método, conforme mostrado na Tabela 15: 

CRITÉRIOS VALORES 

SIGLA NOME TESTE A TESTE B 

EFT Efetividade do Teste 9 3 

DEF Defeitos Escapados por Funcionalidade 1 3 

CT Classificação do Teste 1 3 

ETT Estabilidade do Teste 0 3 

VUT Vida útil do Teste 3 0 

TET Tipo de Execução do Teste 1 3 

PCT PONTUAÇÃO DO CASO DE TESTE 58 36 

Tabela 15 – Valores dos Critérios dos Casos de Teste A e B 

 

PCT (A) = 9 x 3 + 1 x 3 + 1 x 3 + 0 x 2 + 3 x 2 + 1 x 1 = 58 

PCT (B) = 3 x 3 + 3 x 3 + 3 x 3 + 3 x 2 + 0 x 2 + 3 x 1 = 36 

 

De posse da pontuação de cada caso de teste fictício, o caso de teste A deve ter 

maior prioridade para realização de melhorias do que o B. Apesar do caso de teste B 
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cobrir funcionalidades que tiveram mais defeitos escapados do que o A, a efetividade, a 

vida útil e a classificação do caso de teste A foram determinantes para que o caso de 

teste fosse considerado mais prioritário do que o caso de teste B. 

Os critérios utilizados neste método abordam diversos aspectos dos casos de teste 

que são relevantes para a priorização dos mesmos para manutenção. Este método 

pode ser aplicado para qualquer conjunto pré-estabelecido de casos de teste que se 

deseje avaliar. Após a aplicação do método, todos os casos de teste terão uma PCT 

que indicará sua prioridade para conduzir melhorias dentro do conjunto analisado.  

Manter todos os casos de teste de uma suíte pode não ser interessante, pois o 

esforço investido para a manutenção dos casos menos prioritários de uma suíte 

poderiam ser usados para manter testes mais prioritários de outras suítes. Por isso, é 

importante direcionar o escopo de manutenção em uma suíte analisada, focando nos 

casos de teste de maior retorno. Uma forma de priorizar as melhorias seria selecionar 

os casos de teste que obtiveram maior PCT, visto que eles são mais fortemente 

indicados a sofrerem manutenção. 

4.5 Considerações Finais 
Este capítulo propôs um método para priorização de melhoria de casos de teste, 

considerando aspectos relevantes para esta seleção, os quais são fundamentados na 

literatura.  

O método estabelece critérios e pesos que resultam uma pontuação do caso de 

teste a ser utilizada como base para sua priorização dentro de um processo de 

melhoria de testes. 

Dessa forma, obtêm-se um método que, além de indicar casos de teste para 

melhoria, fornece dados importantes aos arquitetos de teste sobre o conjunto de teste 

avaliado e auxilia na tomada de decisão de quais mudanças são mais adequadas aos 

testes indicados. 
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CAPÍTULO 5   EXPERIMENTOS  
 

Triola [Triola, 2005] define experimento como a aplicação de algum tratamento e a 

observação do seu efeito sobre os sujeitos objeto do estudo. Para testar o método 

proposto no Capítulo 4, foram realizados experimentos, aplicando o modelo em uma 

suíte selecionada para melhoria da efetividade dos casos de testes no passado e em 

uma suíte de teste atual. O objetivo do primeiro experimento é comparar a efetividade 

da seleção realizada, utilizando o método proposto, com o processo utilizado no 

passado sem a utilização de nenhum método formal. O objetivo do experimento 

realizado com uma suíte de teste em execução é avaliar o método proposto juntamente 

com melhorias realizadas por arquiteto de teste nos casos de teste indicados.  

Neste capítulo serão descritos a organização alvo do experimento, o processo 

usado anteriormente para melhoria de casos de teste para automação, o processo 

adotado para realização dos dois experimentos citados, o experimento realizado e 

avaliação dos resultados encontrados. 

5.1 Contexto 
O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R.), situado em Recife 

– Pernambuco, foi o local onde este trabalho foi desenvolvido e consiste numa 

organização sem fins lucrativos que tem como missão a transferência auto sustentada 

de tecnologia entre a universidade e a sociedade. O C.E.S.A.R. foi reconhecido como 

nível 2 do SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) em 2003 e em 2007 como 

nível 3 do CMMI (Capability Maturity Model Integration). 

Dentre os projetos ligados ao C.E.S.A.R., existe um que se fundamenta como uma 

organização de teste, a qual é caracterizada por ser um centro de tecnologia 

responsável por conduzir e gerenciar o processo de testes, promover melhorias na 

produtividade, realizar programas de treinamento, definir ferramentas, políticas e 

padrões. Essa organização será alvo desses experimentos e é composta por cerca de 

50 testadores que realizam testes de integração e de regressão. Além dos testadores, 

sete arquitetos e designers de teste criam e mantêm casos de testes. Atualmente, 
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cerca de 75% dos testes de integração são realizados de forma manual e 25% de 

forma automática.  

Os experimentos usam suítes de teste de uma das aplicações testadas pela 

organização, a qual foi alvo de análises anteriores para melhoria de casos de teste. A 

aplicação em questão (A1) possui oito suítes de teste de integração, formando um 

conjunto de 2.300 casos de teste. Os ciclos de teste de integração são compostos, 

normalmente, por aproximadamente 300 casos de teste. Os experimentos relatados 

nesse trabalho estão inseridos nesse contexto. 

5.2 Análise Pós-Mortem 
O objetivo desta análise é comparar a efetividade do método proposto nesse trabalho 

com indicações de melhorias de casos de teste realizadas no passado, as quais foram 

conduzidas por arquitetos de teste sem a utilização de nenhum método que avaliasse a 

efetividade dos testes. 

Para realizar essa comparação, foram obtidos uma análise realizada em suíte de 

testes e os dados relativos ao resultado dessa análise. O mesmo cenário foi 

recuperado, isso significa que se obteve a mesma suíte de teste analisada pelo 

arquiteto de teste no passado, o mesmo histórico da execução de teste disponível na 

época da análise, os defeitos escapados para a suíte de teste em questão no período 

da análise e os demais dados necessários para o método proposto nesse trabalho. 

 
5.2.1 Processo Anterior 

Não há nenhuma metodologia estabelecida pela instituição para aumentar a efetividade 

dos casos de teste por meio da manutenção dos mesmos. Assim, algumas iniciativas 

de melhorias são conduzidas pelos próprios arquitetos de teste, as quais normalmente 

se baseiam apenas em análises de defeitos escapados e na experiência dos arquitetos 

sobre o produto testado. Desta forma, algumas dessas análises foram conduzidas 

pelos arquitetos de teste e uma delas foi selecionada para comparar com a 

metodologia proposta nesse trabalho. 

As melhorias de testes realizadas no passado seguiram a seguinte abordagem: 
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• Os arquitetos de teste indicam as suítes de teste que devem ser 

melhoradas. Essa indicação, como dito anteriormente, é normalmente 

baseada na experiência do arquiteto ou é fruto de análise de defeitos 

escapados conduzidas pela organização; 

• Os casos de teste de cada uma das suítes indicadas são analisados 

individualmente pelo arquiteto de teste, buscando identificar quais casos são 

apropriados para serem melhorados. Comumente, o arquiteto busca os 

casos de teste que cobrem áreas que estão com defeitos escapados, para o 

caso desse tipo de análise; 

• Os casos de testes indicados para melhoria são modificados sem, no 

entanto, considerar aspectos de vida útil, estabilidade, classificação do 

teste, dentre outros visto no Capítulo 4 deste trabalho. A melhoria é 

realizada conforme o julgamento e a experiência do arquiteto de teste. 

Este tipo de abordagem pode levar à melhoria de testes que não trarão o retorno 

esperado quanto ao investimento realizado, deixando de atacar outros testes que 

podem dar maior e melhor resultado, conforme será mostrado no relato dos 

experimentos realizados neste trabalho. Além disso, as melhorias realizadas são 

baseadas na experiência do profissional quanto ao negócio do produto, ou seja, 

nenhuma métrica é utilizada para direcionar as áreas que precisam ser melhoradas nos 

casos de teste. 

 
5.2.2 Processo da Análise Post-Mortem 

A realização desse experimento foi executada em atividades na seqüência apresentada 

na Figura 7. A seguir serão descritas cada uma dessas atividades. 
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Figura 7 – Atividades do Processo de Análise Post-Mortem 

 
5.2.2.1 Coleta de Dados da Análise Realizada 

Para a realização do experimento, necessitou-se recuperar os resultados da análise 

realizada pelo arquiteto de teste, a qual foi conduzida sem a utilização de nenhum 

método formal. A recuperação dos dados foi possível em virtude da organização utilizar 

um processo de teste bem definido e seguido, além da utilização de um processo 

formal para modificações de casos de teste pela organização e do uso de ferramentas 

de controle de mudanças que apóiam e registram todas as atividades desse processo.  

Assim, foi possível identificar o cenário em que a análise foi realizada, isto é, a 

versão da suíte de teste em que a análise foi conduzida e o período em que a análise 

foi feita. Com esses dados, foi possível coletar as informações disponíveis para o 

arquiteto de teste no período da análise, as quais são necessárias para o uso da 

metodologia. 

 De posse do cenário em que a análise foi realizada, a próxima etapa do 

processo pôde ser iniciada. 

 
5.2.2.2 Coleta de Dados Históricos 

O segundo passo tomado foi o levantamento e o tratamento dos dados históricos 

necessários para a execução do método proposto nesse trabalho. Dentre eles, obteve-

se a suíte de teste utilizada, exatamente na versão que o arquiteto trabalhou 

anteriormente, o histórico da execução dos testes da suíte disponível na época da 

análise, que inclui a informação do tipo de execução que os testes eram rodados, a 
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classificação dos testes da suíte, os defeitos escapados e contidos no período da 

análise e todos os demais dados. 

A organização na qual esse experimento foi realizado faz uso de uma aplicação 

com base de dados centralizada para gerenciamento do seu processo de testes. A 

aplicação dá suporte às seguintes atividades no processo de testes: 

• Documentação das suítes e casos de teste, incluindo a classificação de 

cada caso de teste e a data de sua última alteração; 

• Criação dos planos e dos ciclos de teste; 

• Atribuição dos testes aos testadores; 

• Registro dos resultados dos testes por parte dos testadores, informando 

também o tempo de execução de cada teste; 

• Acompanhamento da execução dos ciclos de testes, permitindo ao gerente 

visualizar o percentual de testes já executados, bem como a quantidade de 

falhas identificadas; 

• Coleta de métricas com base nas informações geradas em seu banco de 

dados. 

A aplicação mantém histórico das execuções de cada caso de teste, além do 

histórico de modificação dos casos de teste. Além disso, uma classificação é dada aos 

testes para priorizá-los quanto à importância e relevância do teste para o produto 

testado. Desta forma, é possível obter, através de consultas à base de dados da 

aplicação, as seguintes informações para cada um dos testes (Tabela 16): 
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ATRIBUTOS 

SIGLA NOME 

PE Percentual de vezes que o teste foi selecionado para execução 
nos últimos n ciclos 

QDSA Quantidade de Dias sem Alteração no Teste 

PDET Percentual de Defeitos Encontrados pelo Teste 

CT Classificação do Teste  

TET Tipo de Execução do Teste 

Tabela 16 - Atributos Obtidos a partir da Ferramenta de Gerenciamento de Testes 

 

Além dos dados coletados a partir da base de dados de gerenciamento dos testes, 

outro atributo pôde ser obtido a partir de análises de defeitos escapados que são 

realizadas a cada mês para aplicações (ou produtos) que têm testes executados. A 

partir dessa análise, a seguinte informação foi adquirida (Tabela 17). 

ATRIBUTO 

SIGLA NOME 

PDEF Percentual de Defeitos Escapados da Funcionalidade do Caso 
De Teste 

Tabela 17 - Atributo Obtido a partir da Análise de Defeitos Escapados 

 

O universo analisado para o cálculo de PE, PDET e QDSA foram os ciclos de teste 

executados durante o ano corrente da análise realizada. Essa limitação visa eliminar do 

processo de seleção aqueles testes que tenham sido muito executados no passado e 

que não têm mais sido inseridos nos ciclos mais recentes do produto. 

 
5.2.2.3 Aplicação do Modelo  

De posse dos dados necessários para execução do modelo proposto, os dados foram 

consolidados e tratados conforme descrito na seção que descreve o método proposto 

no Capítulo 4. Uma pontuação foi dada para o critério, conforme os valores obtidos, 

como mostrado da tabela 3 à tabela 8. De posse dos valores de cada critério para cada 

caso de teste, o valor foi multiplicado pelo peso do critério, conforme apresentado na 
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Tabela 13 e a pontuação total de cada caso de teste (PCTt) foi calculada, como 

descrito na fórmula da seção 4.4. O detalhamento dessa atividade para os 

experimentos será descrito posteriormente. 

 
5.2.2.4 Análise dos Resultados do Modelo 

Após executar o modelo com os dados obtidos anteriormente, consegue-se como 

resultado os casos de teste indicados pelo método para alteração. Os resultados 

obtidos pela utilização do método proposto desse experimento serão apresentados 

posteriormente. 

 
5.2.2.5 Comparação com Análise Anterior 

De posse dos casos de teste indicados para manutenção através da execução do 

método desse trabalho, é realizada uma comparação com o resultado da análise 

realizada pelo arquiteto de teste sem a utilização de nenhum método formal. O objetivo 

é avaliar a eficácia do método proposto em comparação com a análise que não utilizou 

nenhum método para aplicar melhoria nos casos de teste. 

 
5.2.3 Detalhamento do Experimento 

O experimento de análise post-mortem foi realizado em uma suíte de teste, 

denominada de S1, a qual possuía 266 casos de teste. Atualmente essa suíte 

encontra-se descontinuada, isto é, os casos de teste dela não estão sendo executados, 

visto que o software dos produtos que ela testava já está em produção.  

Na análise realizada do passado, apenas um arquiteto de teste foi alocado para 

avaliar a melhoria necessária para a suíte, considerando apenas os defeitos escapados 

durante 11 meses para os produtos testados pela suíte. 

O universo analisado foram os ciclos de teste executados durante o ano em que foi 

realizada a análise, o que contemplou 167 ciclos de teste de integração. Como 

mencionado anteriormente, essa limitação visa eliminar do processo de seleção testes 

que tenham sido muito executados no passado e que não têm mais sido inseridos nos 

ciclos mais recentes do produto. 
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Os dados necessários para o modelo foram coletados, tratados, consolidados e 

aplicados a um formulário eletrônico, conforme o modelo apresentado na Figura 8. 

Esse formulário eletrônico foi igualmente aplicado na outra análise desenvolvida nesse 

trabalho. 

Figura 8 – Modelo de Formulário Eletrônico para a Metodologia 

 

Para esse experimento, foram considerados apenas os dados de casos de teste 

válidos, sendo ignorados, portanto, os dados de casos de teste inválidos. Vale ressaltar 

que os dados foram coletados automaticamente, sem a necessidade da participação de 

nenhum arquiteto de teste ou mesmo especialista em análise de dados de teste para 

inserir ou julgar os dados. Isso foi possível em virtude das ferramentas disponíveis na 

organização e no controle de todo o processo de teste. 

Todos os atributos necessários para a metodologia foram obtidos para cada caso 

de teste. Alguns dos dados envolvidos nesse experimento podem ser visto no Anexo I. 

Por exemplo, os atributos coletados para o caso de teste 2 mostram que o percentual 

de defeitos encontrados pelo teste (PDET) durante o período da análise foi zero, que a 
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funcionalidade principal de sua cobertura (PDEF) é a Func1, que o caso de teste 

possui a classificação (CT) 1, que o caso de teste não é atualizado há 164 dias 

(QDSA), que o percentual de vezes que esse caso de teste foi selecionado para 

execução (PE) foi zero e que o teste é executado manualmente. Esses valores foram 

comparados com limites estabelecidos para cada critério, apresentados nas tabelas de 

3 a 8, e os critérios receberam sua pontuação. Nesse experimento a pontuação de 

todos os critérios também foi gerada automaticamente por meio do formulário 

apresentado.  

Em seguida, o valor de cada critério foi multiplicado pelo seu respectivo peso, os 

pesos foram descritos na Tabela 13, e por fim foi somado o resultado de todos os 

critérios ponderados, conforme a fórmula descrita na seção de Método Proposto do 

capítulo 4, resultando assim na pontuação total dos casos de teste (PCT). Esta 

pontuação indica a prioridade do caso de teste para manutenção. Quanto maior a PCT, 

maior será a prioridade do teste para melhoria. 

Os casos de teste avaliados tiveram uma PCT média de 65 pontos, conforme 

mostra o gráfico da Figura 9. Ao observar apenas os testes com PCT acima da média, 

tem-se 133 testes que seriam considerados bons candidatos para melhoria, entretanto, 

essa quantidade de casos de teste é inviável para serem mantidos. Além disso, o 

esforço despendido com todos esses testes não seria efetivo, visto que outras suítes 

de teste deixariam de ser melhoradas pelo método. 

Nesse contexto, optou-se por indicar fortemente para melhoria os casos de teste 

que possuíam os maiores valores obtidos de PCT, obtendo-se um conjunto de 10 

testes. Os dados detalhados desse experimento podem ser vistos no Anexo I deste 

documento. 
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Figura 9 - Gráfico com PCT dos Testes da Análise Pós-Mortem 

 

5.2.4 Análise dos Resultados 

Durante o processo de melhoria de casos de teste realizado no passado, 23 casos de 

teste foram indicados para melhoria e seria necessária a criação de outros quatro 

casos de teste. Analisando os testes indicados pelo método, verificou-se que eles eram 

suficientes para incorporar as melhorias sugeridas anteriormente pelo arquiteto de teste 

e, portanto, o esforço investido na melhoria de mais 13 casos de teste e da criação de 

outros quatro não foi adequado. 

Avaliando os dados coletados, observou-se que todos os casos de teste indicados 

a melhoria pertenciam a funcionalidades que tiveram grande quantidade de defeitos 

escapados, isto é o critério DEF (Defeitos Escapados por Funcionalidade) obteve 

valores elevados. 

Olhando para o critério CT (Classificação do Teste), observa-se que quase 100% 

dos testes indicados são classificados como testes de baixa importância e prioridade 
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para o negócio do cliente. Conforme ressaltou Lang [Lang, 1995] em sua pesquisa para 

melhoria da efetividade de testes, é importante ter uma posição prudente e equilibrada 

na adoção de quaisquer mudanças em teste, quer sejam simples ou complexas. 

Portanto, as mudanças devem realizadas com cuidado para que a cobertura de 

requisitos não seja afetada negativamente.  

Os testes indicados não pegaram quase nenhuma falha durante o período 

analisado, critério EFT – Efetividade do Teste – da metodologia proposta, e alguns 

deles não pegaram nenhuma. Isso comprova que os testes sugeridos para melhoria 

não estavam sendo efetivos, visto que existiam defeitos no produto e eles estavam 

sendo escapados à fase de teste do experimento (critério DEF). 

O critério ETT (Estabilidade do Teste) não influenciou de forma relevante para a 

pontuação dos testes, visto que a suíte de teste em análise quase não recebia 

manutenção e praticamente não existiam novos requisitos para os produtos que a suíte 

testava.  

O critério TET (Tipo de Execução do Teste) influenciou a pontuação dos casos de 

teste, em virtude da suíte escolhida possuir testes automáticos e manuais, porém para 

todos os casos de teste indicados o critério recebeu o valor de execução manual. 

Avaliar a efetividade da automação dos testes ou mesmo a priorização de quais testes 

teriam o retorno maior caso fossem automatizados não está no escopo do experimento 

deste trabalho e exigiria uma análise mais aprofundada baseada em outras 

informações além dos dados levantados pela metodologia. Outros trabalhos tratam 

esse tipo de avaliação [Fajardo, 2003; Narayanan, 2005; Walters, 2005; Viana, 2006]. 

O critério Vida Útil do Teste (VUT) foi praticamente o mesmo para todos os testes 

indicados e, portanto, esse critério não foi relevante no experimento. Isso ocorreu 

porque existe uma característica peculiar na execução dos testes no projeto em que o 

experimento foi aplicado: todos os testes disponíveis para execução são sempre 

selecionados para entrar nos ciclos de teste, ou seja, não há uso de nenhuma 

priorização para seleção dos testes durante a execução. Vale ressaltar que, se 

aplicação da metodologia for realizada em suítes de outros projetos que não possuam 

esta característica, este critério certamente terá forte influência na indicação de casos 
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de teste para melhoria. Analisando os dados, verificou-se que os testes não foram 

muito executados durante o período em análise porque eles não eram aplicados a 

todos os produtos testados nos ciclos de teste e nenhuma ação era tomada para torná-

los executáveis a esses produtos. 

Em comparação com a análise realizada sem a utilização de nenhum método, a 

abordagem da metodologia se torna mais eficaz, visto que ela indica os casos de teste 

que necessitam de melhoria e, de posse dessa informação, ações são tomadas para 

torná-los melhores. Pode-se inclusive utilizar a cobertura de defeitos escapados, como 

foi feito na análise anterior, porém a melhoria não se limitará a isso, visto que a 

metodologia oferece aos arquitetos de teste dados sobre diversos aspectos dos casos 

de teste que não eram contemplados anteriormente.  

Além disso, o tempo despendido na análise manual realizada pelo arquiteto de 

teste é bastante superior ao tempo necessário para obter e consolidar os dados na 

metodologia proposta. A aplicação da metodologia gastou em torno de três horas, 

enquanto a análise anterior utilizou 36 horas. Portanto, a metodologia oferece um 

conjunto de dados relevantes sobre os casos de teste em um tempo bastante inferior a 

de uma análise sem nenhum método. 

 

5.3 Análise Forecast 
 
5.3.1 Experimento 

O objetivo desta análise é aplicar a metodologia proposta em uma suíte de teste que 

atualmente encontra-se em execução e que possua um tempo de vida razoável para 

fornecer os dados necessários para a metodologia. Nesse experimento, testes serão 

indicados a melhoria pela metodologia e os mesmos sofrerão alterações, as quais 

serão conduzidas por arquitetos e designers de teste. 

A realização do experimento da análise forecast foi executada em atividades na 

seqüência apresentada na Figura 10. A seguir serão descritas brevemente apenas as 

atividades que são diferentes do processo seguido pela análise post-mortem. 
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Figura 10 – Atividades do Processo de Análise Forecast 

 

 
5.3.2 Processo da Análise Forecast 
 
5.3.2.1 Escolha da Suíte 

Para a realização do experimento, é necessária a seleção de uma suíte de teste que 

possua uma quantidade considerável de testes e um histórico de execução com um 

volume de dados relevante. Além disso, o produto ou aplicação para o qual a suíte de 

teste foi construída necessita ter uma previsão razoável de vida útil, de tal forma que o 

esforço despendido na manutenção dos casos de teste indicados pelo método tenha 

retorno em execuções posteriores. 

 
5.3.2.2 Manutenção dos Testes Indicados 

Apesar de não ser escopo desse trabalho, esta atividade é parte essencial para o 

processo de manutenção dos casos de teste.  

Com o método proposto executado, obtêm-se os casos de teste indicados para 

melhoria e a organização deve ser responsável por realizar as alterações que achar 

mais convenientes para o conjunto de teste. Porém, a maneira como essas alterações 

serão conduzidas, e se haverá ou não alguma metodologia formal que direcione esse 

processo, são decisões que devem ser tomadas pela própria organização, ficando fora 

do escopo desse trabalho. 
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5.3.2.3 Coleta dos Dados Após a Manutenção 

Após a manutenção dos casos de teste indicados, esses testes foram executados e 

dados relativos a essa execução e aos demais critérios do método proposto são 

coletados, como entrada para a próxima atividade do processo. 

 
5.3.2.4 Análise dos Dados Coletados 

De posse dos dados referentes aos testes que passaram por manutenção, é realizada 

uma avaliação com intuito de examinar o método proposto e as melhorias obtidas. 

 
5.3.3 Detalhamento do Experimento 

Esse experimento utilizou uma suíte de teste da mesma aplicação do experimento de 

análise post-mortem (A1). No entanto, a suíte escolhida foi outra suíte (S2), a qual 

possui 307 casos de teste e atualmente essa suíte encontra-se em execução. Nesta 

análise, dois arquitetos de teste foram envolvidos, porém um concentrou mais esforço, 

enquanto outro participou dando sugestões de melhoria e revisando os testes 

alterados. 

O universo dos dados analisados foram os ciclos de teste da suíte S2 executados 

nos últimos oito meses da data do início do experimento. Então, os dados necessários 

para o modelo foram coletados, tratados, consolidados e aplicados ao formulário 

eletrônico mostrado na Figura 8. 

Igualmente à análise anterior, nesse experimento foram considerados apenas os 

dados de casos de teste válidos, os dados foram coletados automaticamente e, da 

mesma forma, os critérios da metodologia foram gerados automaticamente pelo 

formulário. 

Alguns dos dados coletados e tratados nesse experimento estão apresentados no 

Anexo II. Por exemplo, o caso de teste número 1 não encontrou nenhum defeito 

(PDET) no período analisado, ele cobre requisitos da Func1 (PDEF), recebeu 

classificação 2 (CT), está há 640 dias sem receber atualização (QDSA), foi selecionado 

apenas 50% das vezes para entrar nos ciclos de teste (PE) e sua execução é realizada 

manualmente.  
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De posse dos valores desses atributos, eles foram comparados com as faixas de 

valores estabelecidas para cada critério, mostradas nas tabelas de 3 a 8 desse 

documento, de tal forma que o critério associado ao atributo recebeu uma pontuação. 

Em seguida, os critérios foram ponderados de acordo com os pesos estabelecidos pela 

metodologia e os resultados foram somados, gerando uma pontuação dos casos de 

teste (PCT). A fórmula para gerar a pontuação de cada caso de teste foi descrita na 

seção de Método Proposto do capítulo 4.  

Os casos de teste avaliados têm uma PCT média de 65 pontos, conforme mostra o 

gráfico da Figura 11. Ao observar os testes com PCT acima da média, tem-se 140 

testes que seriam considerados bons candidatos para manutenção. Igualmente como 

na análise anterior, essa quantidade de casos de teste para realizar manutenção é 

inviável. Dessa forma, utilizou-se o mesmo critério da análise anterior, isto é, optou-se 

por indicar fortemente para melhoria os casos de teste que possuíam os maiores 

valores obtidos de PCT, resultando na indicação de 12 casos de teste para melhoria. 

Os dados detalhados desse experimento estão no Anexo II deste documento. 
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Figura 11 – Gráfico com PCT dos Testes da Análise Forecast 
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5.3.4 Análise dos Resultados 

Analisando os dados coletados e gerados pela metodologia, observou-se que, 

igualmente ao que aconteceu na análise anterior, todos os casos de teste indicados 

para melhoria cobrem funcionalidades que tiveram defeitos escapados e esses casos 

de teste não pegaram nenhuma falha durante o período analisado. Isso mostra que a 

cobertura dos casos de teste indicados não está satisfatória, visto que existem defeitos 

no produto detectados em fases posteriores à fase de teste do experimento. Portanto, 

isso demonstra que as melhorias para o conjunto de casos de teste indicados são 

necessárias para que os mesmos se tornem mais eficientes. 

Examinando o critério CT (Classificação do Teste), verifica-se que todos os testes 

indicados executam cenários de baixa relevância para o negócio do cliente. Como dito 

na análise anterior, a manutenção dos testes indicados deve ser realizada de forma 

cuidadosa.  

O critério TET (Tipo de Execução do Teste) influenciou a pontuação dos casos de 

teste, pois a suíte de teste selecionada para o experimento possui testes que são 

executados manual e automaticamente. Porém, todos os testes indicados à melhoria 

possuem execução manual.  

O critério ETT (Estabilidade do Teste) influenciou para a pontuação dos testes, 

visto que a suíte de teste em análise recebia constante manutenção e existiam novos 

requisitos que estavam sendo incorporados na suíte.  

Da mesma forma do primeiro experimento, o critério Vida Útil do Teste (VUT) foi 

praticamente o mesmo para todos os testes indicados, pois os experimentos foram 

aplicados ao mesmo projeto e, como explicado anteriormente, todos os testes 

disponíveis para execução são selecionados para entrar nos ciclos de teste, sem haver 

nenhuma priorização de quais testes são selecionados. 

 
5.3.5 Análise dos Dados Coletados 

Após a realização das melhorias necessárias, os testes foram executados durante um 

período de quatro meses e todos os dados necesários para a metodologia foram 

coletados e tratados. De posse desses dados, a metodologia foi novamente rodada e 
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os critérios e o PCT dos casos de teste indicados anteriormente para melhoria foram 

obtidos. Os dados detalhados estão no Anexo II deste documento. 

Os PCT dos casos de teste indicados baixaram, pois melhorias foram aplicadas a 

eles. Analisando os critérios gerados novamente pela metodologia, pode-se observar 

que, após a melhoria, o critério estabilidade do teste (critério ETT) obteve valores 

menores, pois os testes receberam cobertura de novos requisitos e outras alterações 

foram feitas. 

Também se pode verificar que os casos de teste receberam uma classificação 

(critério CT) maior, pois ao realizar as modificações nos testes, os arquitetos 

incorporaram coberturas mais importantes e críticas para o negócio do cliente. Dessa 

forma, os testes passaram a cobrir características mais importantes da aplicação 

testada. 

Outra mudança notada foi quanto ao critério vida útil do teste (VUT), pois as 

alterações realizadas nos casos de teste procuraram torná-los aplicáveis a todos os 

produtos e aplicações testados pela suíte de teste, aumentando assim a abrangência 

do teste.  

No tocante a efetividade dos testes, essa variável não mudou após as alterações 

realizadas, isto é, os testes não pegaram novas falhas, mesmo após as melhorias 

feitas. Como citado anteriormente, essa questão fica fora do escopo desse trabalho, 

visto que esse critério depende das melhorias realizadas após a indicação dos casos 

de teste do que da metodologia apresentada nesse trabalho. Entretanto, analisando 

mais profundamente esse critério, foi verificado que os ciclos de teste envolveram 

produtos que estavam sendo colocados em produção. Sendo assim, os produtos já se 

encontravam estáveis e, portanto, era esperado que nenhuma ou poucas falhas fossem 

detectadas. 

Outros casos de teste puderam ser indicados para melhoria, como apresentado no 

Anexo II. Desta forma, a suíte de teste pode ser constantemente avaliada e melhorada 

com o intuito de torná-la mais efetiva. 
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5.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou relatos de experimentos realizados para comprovar a 

eficiência do método proposto na indicação de casos de teste para melhoria. 

Uma seleção efetiva para melhoria de testes pode trazer um grande retorno e 

economia de esforço para a organização. As iniciativas de melhoria de teste realizadas 

no passado, não trouxeram benefícios relevantes por não considerar no seu processo 

de seleção fatores importantes, tais como a quantidade de vezes que o teste é 

selecionado para execução, a classificação do teste, a estabilidade do caso de teste e 

outros mais contemplados pelo modelo proposto neste trabalho. 

O primeiro experimento, a análise post-mortem, mostrou-se eficaz, pois reduziu 

significativamente a quantidade de testes indicados para melhoria em relação ao 

conjunto de testes sugerido pelo arquiteto de teste, mantendo-se o escopo das 

alterações sugeridas por ele. Além disso, houve uma redução considerável no tempo 

despendido na análise com a utilização da metodologia e sem a utilização de nenhuma 

metodologia. 

No segundo experimento, o método foi aplicado em uma suíte de teste em 

execução e melhorias foram realizadas, mostrando assim como a metodologia pode 

ser aplicada em organizações de software. Essas melhorias aumentaram a cobertura e 

a abrangência dos casos de teste. 

O grande valor e diferencial da metodologia desse trabalho é que ela oferece 

dados bastante relevantes a respeito dos casos de teste e de suas execuções ao longo 

da vida do produto testado, auxiliando e orientando assim os arquitetos de teste nas 

melhorias realizadas. 
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CAPÍTULO 6   CONTRIBUIÇÕES E 

TRABALHOS FUTUROS  
 

Atualmente, produzir software com qualidade tem sido o grande desafio das 

organizações. A atividade de teste tem se tornado primordial no processo de 

desenvolvimento de software, pois ela aumenta a confiabilidade do software e garante 

a qualidade do produto para que este seja liberado com o mínimo de erros possíveis. 

No entanto, essa atividade consome muitos recursos e sua execução não garante um 

produto completamente livre de erros. 

Nesse sentido, tem-se buscado melhorar os testes produzidos para que os 

mesmos se tornem mais eficazes e o principal motivador desta dissertação foi a 

necessidade de contribuir para aumentar a efetividade de casos de teste. A 

metodologia proposta nesta dissertação indica casos de teste para serem melhorados, 

fornecendo aos arquitetos de teste informações relevantes sobre os testes, as quais 

contribuem para a tomada de decisão de qual melhoria deve ser aplicada ao teste. 

6.1 Contribuições 
As pesquisas realizadas durante a elaboração deste trabalho identificaram algumas 

metodologias propostas para aumentar a efetividade dos testes, as quais foram 

apresentadas na seção 2.10. Estas, no entanto, não consideram aspectos importantes 

para indicação de melhoria, tratados na metodologia proposta neste trabalho, como as 

métricas fortemente indicadas na literatura e mencionadas nesse trabalho, nem tão 

pouco provêem informações que ajudam na condução das mudanças realizadas. 

A metodologia proposta estabelece critérios claros para indicação de casos de 

testes para melhoria, considerando aspectos de esforço, cobertura e produtividade dos 

testes. Desta forma, usando o método aqui proposto serão priorizados para melhoria: 

• Testes que estão sendo pouco selecionados para execução, pois eles 

tendem a ser aqueles que possuem cobertura de menor relevância; 
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• Testes que não estão sendo modificados há muito tempo, visto que eles 

estão cobrindo funcionalidades não alteradas, portanto estáveis; 

• Testes que encontram poucos defeitos, visto que esses não estão sendo 

eficazes em sua missão; 

• Testes com classificação baixa quanto a sua prioridade, pois eles possuem 

cenários que não são muito relevantes para o negócio do cliente; 

• Testes que cobrem áreas que estão tendo defeitos escapados; 

• Testes executados manualmente. 

Nesse trabalho foram mostrados dois experimentos realizados com a metodologia 

proposta, de forma a mostrar sua relevância e aplicabilidade em organizações de 

software. Em ambos os experimentos, observou-se que a maioria dos casos de teste 

indicados para melhoria cobria funcionalidades que estavam tendo defeitos escapados, 

ou seja, os testes são estavam sendo efetivos em conter defeitos, pois eles não 

detectaram nenhum defeito no período considerado nos experimentos. Assim, sobre a 

ótica da avaliação da efetividade dos testes, a metodologia proposta foi eficaz em 

indicar áreas que possuíam problemas de cobertura de requisitos. 

Não obstante, os testes indicados possuíam classificação baixa, ou seja, cobertura 

deles era pouco relevante e o risco associado a eles era baixo. Esses testes também 

não recebiam manutenção há bastante tempo, cobrindo assim áreas do produto 

estáveis. Diante desse quadro, a metodologia indicou testes, os quais passaram por 

alterações que puderam agregar maior valor aos testes, incorporando áreas com riscos 

mais elevados do que anteriormente. 

A metodologia também foi bastante relevante, pois mostrou uma deficiência na 

abrangência dos testes no momento em que foi verificado que muitos dos testes não 

estavam sendo selecionados para execução, porque eles não eram aplicáveis a todos 

os produtos e aplicações para os quais eles foram construídos. Desta forma, essa 

informação trouxe mais uma oportunidade de melhoria de cobertura. 

Desta forma, a metodologia apresentada nesse trabalho, além de utilizar critérios 

amplamente difundidos na literatura, fornece informações a respeito dos testes, as 
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quais são bastante relevantes para direcionar o trabalho de melhoria dos testes, como 

mostrado nos experimentos realizados. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Dentre as atividades que devem ser realizadas como continuidade desse trabalho, 

pode-se destacar: 

• Aplicar a metodologia em outras suítes de teste da aplicação utilizada nos 

experimentos, de forma a agregar valor aos demais testes existentes; 

• Reproduzir os experimentos apresentados nesse trabalho em outros 

domínios de aplicação com o objetivo de obter informações abrangentes do 

comportamento da metodologia em outros ambientes; 

• Incluir o método no processo de teste organizacional, de forma que seja 

garantido que periodicamente os casos de testes serão avaliados e 

melhorados; 

• Estudar a influência de outros critérios para melhoria de testes, os quais não 

foram abordados nessa metodologia; 

• Definir e desenvolver uma ferramenta para obtenção dos dados e aplicação 

do método de forma automática, auxiliando assim organizações que não 

possuem todos os dados facilmente disponíveis. 
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ANEXO I 
 

A seguir são mostrados os dados detalhados do experimento de Análise Pós-Mortem. 
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ANEXO II 
 

A seguir são mostrados os dados detalhados do experimento de Análise Forecast. A figura seguinte mostra os dados 

dos casos de teste indicados para melhoria pela metodologia desse trabalho. 

 

A próxima figura mostra o resultado da execução da metodologia após as melhorias terem sido efetuadas nos testes 

indicados na figura anterior. 


