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RESUMO 

Dívida Técnica (DT) está relacionada a tarefas que devem ser executadas e são 

acumuladas ao longo de um projeto para serem realizadas posteriormente. A falta de 

planejamento de tempo e recursos em um projeto, dentre outros problemas, propiciam 

seu surgimento. DTs não solucionadas tendem a criar dependências e aumentar o 

grau de complexidade para correção, resultando em maior esforço, custo e retrabalho 

em um projeto. A sua identificação e gerenciamento ao longo de um projeto é 

essencial para minimizar seu impacto e consequências negativas. Estudos apontam 

teste de software como uma das principais áreas impactadas por DTs em projetos de 

software. Nesta dissertação foram mapeadas, a partir da literatura técnica, 22 

possíveis DTs relacionadas ao processo de teste de software, assim como suas 

causas e indicadores. Elas foram avaliadas por meio de um survey com profissionais 

da área de teste de software. Como resultados do survey, são apresentados os níveis 

de concordância obtidos para cada DT, suas causas e indicadores sugeridos. Após 

essa validação da concordância quanto às DTs, foi identificada a necessidade de 

vincular soluções às causas de cada DT, para isto foi realizada uma nova revisão de 

literatura. A partir dos dados das DTs, com suas causas, indicadores e, agora, 

soluções, foi elaborado um mapa, com objetivo de apoiar profissionais da área de 

teste de software na gestão de DTs que podem ocorrer no decorrer da execução do 

processo de teste de software. Após a elaboração do mapa de gestão de dívida 

técnica, o mesmo foi avaliado a partir de um questionário (baseado na técnica de 

revisão em pares), por profissionais experientes em teste de software (líderes e 

consultores). Como resultado desta avaliação, são apresentadas as opiniões e 

considerações destes profissionais sobre a versão inicial do mapa elaborado. Por fim, 

é apresentado o resultado final do mapa, com as devidas alterações baseadas nas 

respostas obtidas no questionário de avaliação do mapa. 

Palavras-chave: Dívida Técnica. Teste de Software. Processo de Teste de Software. 

Mapa de Apoio. Gestão de Dívida Técnica. 

 



ABSTRACT 

 

Technical Debit (TD) is related to the tasks which have to be executed but are 

accumulated during the development of a project to be implemented later. The lack of 

time and resource planning on a project, among other problems, facilitate its 

emergence. Unsolved TDs tend to create dependencies and increase the degree of 

complexity for corrections, resulting in bigger efforts, costs and rework on a project. 

Identifying and managing those issues are essential to minimize the impacts and 

negative consequences. Studies point out software testing as one of the most affected 

areas by TDs on a software project.  At this dissertation, 22 (twenty-two) possible TDs 

related to testing software process were mapped from the technical lecture, along with 

its causes and indicators. They were evaluated through surveys with testing software 

experts. As result of the survey, it is presented the levels of accordance for each TD, 

also the suggested causes and indicators. After the accordance validation of the TDs, 

it was identified a demand to bind solutions to the causes of every TD, for this a new 

study was made. From the data of the TDs, along with its causes, indicators and 

solutions, a map was produced in order to support testing software professionals 

managing TDs that may appear during the testing software process execution. After 

producing the technical debit management map, the same was submitted for an 

evaluation, using a questionnaire (based on peer review technique), to testing software 

experts (leaders and consultants). As result of these evaluations, it is presented the 

opinions and remarks of those professionals about the final version of the produced 

map. Finally, it is presented the final result of the map, with the modifications based on 

the answers obtained through the map evaluation questionnaire. 

  
Keywords: Technical Debit. Software Testing. Software Testing Process. Support 

Map. Technical Debit Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos de pesquisa, as principais 

motivações, o método de pesquisa e a estrutura deste trabalho. 

1.1 Motivação e Problema 

O aumento da demanda por novos produtos de software tem desafiado cada 

vez mais as organizações de software a atender aos prazos e qualidade exigidos pelos 

seus usuários. Isto requer alguns sacrifícios diante da possível falta de tempo, 

recursos, profissionais capacitados, dentre outras limitações ou imprevistos em um 

projeto de software.  

De acordo com Pressman (2014) em geral, nos projetos de software, quando 

os prazos ou recursos se tornam escassos, as organizações tendem a comprometer 

tarefas e práticas relacionadas à qualidade de software. Como consequência, 

problemas de qualidade podem ser observados no produto durante o projeto ou após 

sua implantação. Tais tarefas comprometidas precisam ser concluídas em algum 

momento ao longo do projeto, e se não concluídas, podem gerar uma dívida, ou 

déficits ao projeto.  

Assim, surge o conceito de Dívida Técnica (DT: do inglês Technical Debt) 

dentro da área de Engenharia de Software, que representa um conjunto de tarefas 

que devem ser executadas e são acumuladas ao longo de um projeto para serem 

realizadas posteriormente.  

O conceito de DT foi criado por Cunningham (1992), que definiu como: 

A primeira vez que a qualidade do código é comprometida é como se estivesse 

incorrendo em débito. Um pequeno débito acelera o desenvolvimento até que seja 

pago através da reescrita do código. O perigo ocorre quando o débito não é pago. 

Cada minuto em que o código é mantido em inconformidade, juros são acrescidos 

na forma de reescrita. 

Assim, nota-se, que a falta de tempo, pelo cronograma curto, de recurso pelo 

lado do cliente, entre outros problemas, propiciam o surgimento de Dívidas Técnicas. 

Cada Dívida Técnica representa o ato de dever (no sentido de dívida) algum trabalho 

dentro do processo de desenvolvimento de software. A dívida que não é solucionada 

com o decorrer do tempo tende a criar dependências e aumentar o grau de 
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complexidade para correção, ou até mesmo ocorrer sua despriorização pelo acúmulo 

de novas dívidas.  

Este tema vem ganhando importância dentro das diversas áreas da 

Engenharia de Software. Li, Avgeriou e Liang (2015), apresentam um estudo que 

levantou as áreas que podem ocasionar DT. Dentre as áreas apresentadas, a área de 

teste de software possui um grande destaque como causadora destas dívidas. No 

entanto, este assunto ainda é pouco abordado na área de teste de software. Além 

disso, analisando a literatura técnica, há uma carência de trabalhos relacionados à DT 

em teste de software, e quando são identificadas, são apresentadas em tipos 

específicos de teste, tais como testes exploratórios, automação de testes e trabalhos 

referentes a DTs por falta de testes do próprio código, como testes unitários ou testes 

de integração. Segundo Bertolino (2007) teste de software abrange diversas 

atividades no decorrer do ciclo de desenvolvimento de software, nas quais são 

realizadas observações para verificar o comportamento do que está sendo 

desenvolvido e validar se está como o esperado. 

Ainda se tratando de teste de software, a norma ISO/IEC 29119 (2013) tem 

como objetivo “definir o conjunto de normas para testes de software que podem ser 

usadas pelas organizações quando é realizado qualquer maneira de realizar testes de 

software”. A norma ISO/IEC 29119 (2013) pode ser utilizada como um guia para 

elaborar o plano de processo de teste de software que deve ser seguido durante o 

desenvolvimento do projeto. Segundo esta norma, um processo de testes é formado 

por diversas fases, incluindo: planejamento, monitoramento e controle, projeto, 

execução e análise dos resultados dos testes.  

Ao longo do processo de teste, a equipe pode deixar de realizar atividades ou 

deixá-las para outro momento, gerando DTs que precisam ser identificadas, 

controladas e solucionadas ao longo do projeto. No entanto, a identificação e 

monitoramento de DTs relacionadas ao processo de teste de software, suas eventuais 

causas, indicadores e soluções, ainda são pouco explorados em pesquisas 

acadêmicas. Em geral, estão dispersas em diversas fontes (artigos científicos e 

relatos da indústria). O fato de não haver um levantamento abrangente de DTs dentro 

do processo de teste de software tende a gerar o não entendimento e identificação 

das DTs, o que atrapalha na gestão de problemas que afetem a qualidade e o custo 

de um projeto. Vale destacar que a prática de não as gerir, com o tempo, tende a criar 
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dependências e aumentar o grau de complexidade para correção, aumentando assim, 

cada vez mais os custos para atingir a qualidade do projeto.  

Neste cenário, realizar o levantamento de DTs no processo de teste de 

software se mostra uma importante contribuição para comunidade de Engenharia de 

Software (ES), com objetivo de cada vez mais ser cumprido o que for planejado, sem 

deixar em débito o que possa prejudicar a saúde de um projeto. Identificar DTs que 

são geradas em cada parte do processo de teste de software ajudará na visualização 

dos problemas por fases, o que pode vir a facilitar o pagamento de tais dívidas, 

descobrir o porquê elas ocorreram naquele momento e buscar alternativas para 

solucioná-las dentro do projeto. Vale ainda ressaltar que não há hoje uma ferramenta 

que apoie os profissionais de teste de software na identificação e gestão de DTs.  

Assim, a partir destes problemas citados acima, buscou-se identificar dentro 

do processo de teste de software problemas que existem durante a execução de um 

projeto e avaliar se estes problemas que surgem são DTs. Em seguida, procurou-se 

apontar causas e indicadores para cada Dívida Técnica, e, por fim, buscou-se na 

literatura técnica algumas soluções para as dívidas identificadas. Com estas 

informações, foi criado um instrumento computacional que serve como um mapa de 

apoio à gestão de DT no processo de teste de software identificando-as com suas 

causas, indicadores e possíveis soluções para lidar com estes itens em um projeto de 

software.  

Baseado neste cenário, está dissertação apresenta um conjunto de 22 DTs 

relacionadas ao processo de teste de software observadas a partir da literatura 

técnica, suas eventuais causas e indicadores. Tais DTs foram organizadas em 2 

grupos: relacionadas às atividades gerenciais de teste (planejamento, monitoramento 

e controle) e as relacionadas às atividades técnicas de teste (projeto e execução dos 

testes). Este conjunto inicial de DTs foi avaliado por meio de um survey com a 

participação de 64 especialistas em teste de software, que responderam o quanto 

concordam com cada DT, suas causas e indicadores. Por fim, foi criado um mapa de 

apoio à gestão de DT no processo de teste de software, que além das DTs, suas 

causas e indicadores, apresenta também possíveis soluções (reportadas na literatura 

técnica). Este mapa de apoio foi avaliado por profissionais com experiência na área 

de teste de software e tem por objetivo ajudar profissionais da área de teste de 

software a identificar possíveis DTs que possam ocorrer no decorrer de um projeto de 
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software, apresentando suas causas, indicadores que revelam sua existência e 

possíveis soluções para apoiar no monitoramento e gestão destas DTs.  

A Seção, a seguir, apresenta os objetivos definidos para a realização desta 

pesquisa. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral que envolve esta dissertação é prover um mapa de apoio à 

gestão de Dívidas Técnicas no processo de teste de software. Este mapa de apoio 

servirá para que profissionais possam verificar as possíveis DTs que possam ocorrer 

no decorrer das atividades do processo de teste de software, além de identificar suas 

causas, indicadores que revelem sua presença e conhecer sugestões de soluções 

para poder sanar estas DTs em um projeto de software. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

O objetivo geral do trabalho pode ser decomposto dos seguintes objetivos 

específicos: 

I. Disponibilizar uma lista de DTs, suas causas, indicadores e soluções, 

identificados na literatura técnica e relacionados com o processo de software 

apresentado pela norma ISO/IEC 29119 (2013); 

II. Oferecer um mapa de apoio a gestão de DTs em teste de software que 

organize, estruture e apresente possíveis DTs (suas causas e indicadores) e 

agregue sugestões de possíveis soluções para sanar as DTs (identificadas a 

partir da literatura técnica). 

1.3 Metodologia  

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho foi dividida em duas fases, 

Concepção e Avaliação (DIAS-NETO; SPINOLA; TRAVASSOS, 2010), conforme é 

apresentado na Figura 1 a seguir.  
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Figura 1: Método de Pesquisa da Dissertação 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

1.3.1 Fase de Concepção 

A fase de concepção envolveu alguns passos e a execução de estudos com 

o objetivo de se obter uma proposta inicial das DTs identificadas no processo de teste 

de software e uma versão prévia do mapa de apoio previsto como contribuição. Esta 

fase da pesquisa contou com as seguintes etapas. 

 Revisão da Literatura: Esta etapa foi realizada no período de dezembro de 

2014 a abril de 2015. Sendo realizada para fins de entendimento dos conceitos 

de DT e do processo de teste de software. Inicialmente foi realizada uma 

pesquisa por revisões sistemáticas sobre DT, e foi encontrada a publicação (LI; 

AVGERIOU; LIANG, 2015). Após esta identificação, a partir da revisão 

sistemática de Li, Avgeriou e Liang (2015), foram pesquisados os trabalhos 

referenciados, expandindo a pesquisa por meio das referências dos trabalhos 

subjacentes. Também foram pesquisados trabalhos referentes a teste de 

software e seus processos. Esta revisão da literatura permitiu a identificação 

de DTs (um total de 22) que se encaixassem no processo de teste de software, 

para que logo após, fosse realizada a aplicação do survey.   
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 Survey: A partir do conjunto inicial de DTs, suas causas e indicadores, 

identificado na etapa anterior, foi executado uma pesquisa de opinião (survey). 

Esta etapa foi realizada no período de maio a agosto de 2015. Nela, foi 

realizado o planejamento para aplicação do survey, sua execução (em um 

período de 20 dias) e a avaliação dos resultados. Este survey serviu para 

avaliar a concordância dos profissionais de teste de software quanto às DTs, 

suas causas e indicadores que foram identificados na literatura técnica. Os 

resultados deste estudo serão apresentados no Capítulo 3 deste trabalho. 

 Corpo de Conhecimento: o corpo de conhecimento é caracterizado pelas DTs 

obtidas na etapa de revisão da literatura e seu nível de concordância para os 

profissionais de teste de software. Estas DTs, após avaliadas, puderam ser 

aplicadas na criação do mapa de apoio à gestão de DT no processo de TS. 

 Nova Revisão da Literatura: Esta etapa foi realizada no período de setembro 

a outubro de 2015. Após a coleta do corpo de conhecimento, foi iniciado o 

planejamento de um mapa de apoio à gestão de DTs em teste de software e 

percebeu-se a necessidade de identificar soluções para as DTs, com o 

propósito de enriquecer o conteúdo do mapa e atingir o objetivo de colaborar 

no monitoramento e gestão das DTs. Desta forma, uma nova revisão de 

literatura foi executada para o levantamento das soluções com base nas 

causas de cada DT. 

 Definição da Proposta da Dissertação: Esta etapa foi realizada no período 

de outubro a novembro de 2015. A definição da proposta teve por objetivo a 

construção de um mapa de apoio à gestão de DT no processo de teste de 

software, em que as DTs foram organizadas, estruturadas e apresentadas de 

forma a relacioná-las às fases do processo de teste de software a qual 

pertenciam, juntamente com as informações de cada DT (suas causas, 

indicadores e soluções). O resultado da definição da proposta desta 

dissertação é apresentado no Capítulo 4 deste trabalho. 

1.3.2 Fase de Avaliação 

Concluída a fase de concepção, foi realizada a etapa de avaliação do mapa 

proposto. Para tal fase, foi realizado um estudo de viabilidade. 
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 Estudo de Viabilidade: Esta etapa foi realizada no período de novembro a 

dezembro de 2015. Neste estudo, foi adotada a estratégia de uma pesquisa de 

caráter qualitativo em forma de revisão por pares para avaliar o conteúdo, a 

apresentação e a importância do mapa de apoio à gestão de DTs proposto 

nesta pesquisa sob o ponto de vista de profissionais da área de teste de 

software. Para realizar a coleta de dados, optou-se por aplicar um questionário 

formado por grupos de perguntas fechadas (com espaço para comentários). 

Os participantes selecionados foram pessoas que possuem experiências com 

o problema pesquisado. Todos os participantes são líderes ou consultores nas 

empresas as quais trabalham e atuam na área de teste de software. Por fim, 

foram analisadas as respostas do questionário de validação do mapa para 

compor o resultado final desta dissertação (Capítulo 4).  

1.4 Organização da Dissertação 

Esta dissertação, além das informações introdutórias que formam o Capítulo 

1, também é composta pelos seguintes capítulos: 

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico sobre dívida técnica DT, sobre o 

processo de teste de software e trabalhos relacionados. 

O Capítulo 3 aborda o plano, a aplicação e os resultados do survey para 

validação das DTs, causas e indicadores, identificados na literatura técnica. 

O Capítulo 4 apresentará as soluções identificadas na literatura técnica, além 

da criação e avaliação do Mapa de Apoio à Gestão de DTs no Processo de Teste de 

Software. Esta avaliação contém o plano, a aplicação e os resultados do questionário 

(revisão entre pares) para avaliação do mapa. Ao final é apresentada a versão final 

do mapa elaborado conforme as considerações dos profissionais.  

Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as considerações finais, além das 

propostas de trabalhos futuros.  
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2.    REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste capítulo, será apresentado o embasamento teórico relacionado a 

conceitos fundamentais para o entendimento do presente trabalho, além dos trabalhos 

relacionados. 

2.1 Dívida Técnica 

Cunningham (1992) é considerado o pioneiro no estudo de Dívida Técnica 

(DT), por ter sido o primeiro a definir, na área de Engenharia de Software, este 

conceito em seu relato de experiência do OOPSLA’1992. Deve-se ressaltar que 

Cunningham (1992) identifica a DT como advinda somente de código, enfatizando que 

quanto mais tempo uma DT fica sem ser paga, mais cara se torna sua resolução. O 

autor destaca ainda que em curto prazo, adquirir uma DT pode se apresentar como 

um fator positivo, desde que se tenha a visão que no futuro será necessário pagar a 

dívida para que ela não acumule. Este cenário se apresenta, por exemplo, em 

situações em que é necessário gerar uma DT de código mal escrito para contornar 

problemas como curto prazo para entrega de uma funcionalidade. 

Em contrapartida à visão de DT centrada em código, Klinger (2011) enfatiza 

o fato que uma DT não vem somente da parte técnica, de código, mas vai além disso. 

Outros fatores interferem em seu surgimento, que podem ser técnicos ou não-

técnicos, tais como: testes de produto, estratégias de marca, área jurídica, marketing. 

O autor destaca que observar estes fatores, e o que mais envolve todo o processo de 

um produto, ajuda a entender melhor porque ocorreu uma DT e se foi ou não paga. 

Dentre outras definições de DT, Guo (2009) considera DT como “uma 

metáfora para artefatos imaturos, incompletos ou inadequados no ciclo de vida de 

desenvolvimento de software que causam maiores custos e menor qualidade”. A 

criação destes artefatos pode acelerar o desenvolvimento em curto prazo. Porém, em 

longo prazo, a má qualidade dos artefatos tende a gerar um maior custo devido a 

esforços de manutenção e força de trabalho para correções. Tornam-se perceptíveis 

os riscos no acúmulo de DTs, pois, as dependências entre as dívidas e outros 

artefatos aumentam gradativamente a complexidade de seu pagamento, aumentando 

assim seu custo para ser sanada. 
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Para Shull (2011), a dívida técnica varia de equipe para equipe, havendo a 

necessidade da equipe refletir sobre qual tipo de dívida deve-se considerar com uma 

maior preocupação e estar sempre monitorando. O monitoramento da DT é 

necessário para não se perder o controle e não adquirir nova DT sem que se perceba, 

acumulando-a ao ponto de quando for descoberta está muito cara para fazer o seu 

pagamento. 

Já para Brown et al (2010), uma forma de entender DT é “como uma maneira 

de caracterizar a lacuna entre o estado atual de um sistema de software e algumas 

hipóteses de estado ‘ideal’”. Pois, à medida que se sabe aonde se quer chegar e o 

que se tem até o momento, são tomadas decisões do que se deve fazer para chegar 

até o estado ideal. Assim, é necessário buscar gerenciar o que é mais importante, 

adquirindo dívidas (se necessário) e organizando-as, para saber quando deve-se 

reembolsar estas DTs. Brown et al (2010) ainda apontam que é necessário lembrar 

que existe DT que pode ser obtida por não ser identificada logo, o que causa 

problemas futuros, como, por exemplo, código mal feito por desenvolvedores 

inexperientes, caso estes profissionais não estejam com o código sobre a supervisão 

de alguém mais experiente, quando os problemas acumulam, percebem que o que foi 

desenvolvido terá que ser refeito.  

Quanto à relevância do tema para comunidade de pesquisa, Alves et al (2014) 

apontam que o tema DT obteve publicações científicas principalmente a partir de 

2010. Porém, ainda é um tema novo e seus diferentes tipos e indicadores ainda não 

estão organizados. Já Li, Avgeriou e Liang (2015) complementam estes dados por 

meio de sua pesquisa que identificou trabalhos publicados a partir do ano de 1992, 

ano em que o conceito de DT foi apresentado, até 2013. O trabalho apresenta artigos 

publicados nos anos de 1992, 2000, 2006 e 2007, observando um aumento no número 

de publicações a partir de 2008, e após 2010 foram encontradas mais de 15 

publicações por ano.  

Brown et al (2010) citam que os conceitos na literatura são distorcidos e que 

precisam ser melhorados, deixando-os mais claros. Segundo os autores, isto 

representa uma barreira para modelar, quantificar e gerenciar DT. Na Tabela 1 são 

apresentados alguns conceitos relacionados à metáfora da Dívida Técnica. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121213000022#bib0025
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Tabela 1 - Conceitos relacionados à metáfora da Dívida Técnica. 

Conceitos 
Relacionados 

Definição Autores 

Razão 
Motivação que levou à decisão de 
comprometer a qualidade do sistema. 

(BOB, 2009; FOWLER, 
2009; MCCONNELL, 2007; 
GUO, 2009) 

Benefício 
Consequências em curto prazo da 
contração da dívida. 

(BOB, 2009; 
CUNNINGHAM, 1992; 
FOWLER, 2009; GUO, 
2009; MCCONNELL, 2007) 

Resultado 
Consequência em longo prazo da 
contração da dívida. 

(GUO; SEAMAN, 2011) 

Principal 
Valor que indica quanto custaria para 
pagar a dívida no momento. 

(BOB, 2009; 
CUNNINGHAM, 1992; 
FOWLER, 2009; GUO, 
2009; MCCONNELL, 2007) 

Juros 
Possível penalidade em decorrência da 
dívida (aumento de esforço ou impacto 
na produtividade de manutenção). 

(BOB, 2009; 
CUNNINGHAM, 1992; 
FOWLER, 2009; GUO, 
2009; MCCONNELL, 2007) 

Ganho ou 
valor rendido 

Valor gerado em resultado dos 
benefícios alcançados. 

(BOB, 2009; FOWLER, 
2009) 

Rentabilidade 
Relação de custo/benefício. 
Considerando o custo para pagar o 
principal e o juros, e o valor ganho. 

(GUO; SEAMAN, 2011) 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2011. 

Oliveira (2011) apresenta as definições dividindo-as por categorias de 

conceitos relacionados que influenciam na gestão das DTs, apresentando conceitos 

identificados no período de 1992 a 2011. São perceptivos os diferentes pontos de vista 

dos autores, que se baseiam em diferentes estratégias para gestão da dívida em curto 

ou longo prazo. Outro conceito importante não listado por Oliveira (2011) é a 

probabilidade de juros, que segundo Guo e Seaman (2011) representa a probabilidade 

de que uma dívida, que não for reembolsada, faça com que outra atividade se torne 

mais cara ao longo de determinado período de tempo. Por exemplo, um cenário de 

teste não executado apresenta a probabilidade de n% de que no futuro defeitos sejam 

encontrados e tenham que ser corrigidos. 

Dentre todos os conceitos apresentados, este trabalho utilizou o conceito de 

DT definido em Guo (2009). Além disso, muitos autores não consideram defeitos como 

dívidas técnicas, porém, considerando o foco deste trabalho que está na análise de 

DTs em teste de software, o presente trabalho considera os impactos da não 

descoberta de defeitos e suas correções como possíveis DTs. Por fim, alguns autores 
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citam que as DTs podem ser classificadas por tipo, como: intencional, não-intencional, 

imprudente. Na seção a seguir serão apresentados possíveis tipos de DT. 

2.1.1 Tipos de Dívida Técnicas 

A DT pode ser adquirida tanto de forma intencional como de maneira não-

intencional (CUNNINGHAM, 2008). Um exemplo de DT intencional apresentado por 

Cunningham (2008) é quando se escolhe um framework para determinado momento 

do projeto, com objetivo de ter uma parte da entrega mais rápida, mas com a 

consciência que depois, para evoluir com outras funcionalidades, será necessário 

escolher outro framework. Assim, se adquire de forma intencional a dívida com o 

retrabalho de ter que adaptar o que foi feito para nova realidade que já era prevista. 

A dívida não-intencional pode ocorrer, por exemplo, quando se faz um mau 

planejamento das atividades, por inexperiência dos desenvolvedores, e ao chegar em 

determinado momento do projeto percebe-se que o tempo estimado para as 

atividades não era suficiente para realizar a entrega. Quando a equipe percebe que 

foi realizada uma má estimativa, já está com uma DT, o que torna necessário a 

correção para paga-la, e a solução seria reestimativas às atividades.  

Para Fowler (2009), “a desordem é uma dívida imprudente a qual resulta no 

pagamento de juros abusivos ou um longo período pagando abaixo do principal1”. 

Assim, a dívida imprudente é adquirida por meio da desorganização, sem o controle 

do que é pago da dívida ao longo do tempo, o que leva a não se conseguir pagar a 

DT ou, ainda, ir pagando-a, mas sem grandes avanços.  

Já a dívida prudente pode não valer a pena ser paga, caso os pagamentos de 

juros sejam suficientemente pequenos (FOWLER, 2009). Desta forma, DTs prudentes 

representam DTs adquiridas de maneira consciente e que se tem o controle do valor 

dos juros. 

Fowler (2009) ainda descreve que existem as DTs que podem ser pagas em 

longo ou curto prazo. Em longo prazo, são DTs que são geradas por falta de 

investimentos com foco principal ao redor do projeto e do bem-estar da equipe, como 

novos hardwares e/ou softwares, onde são realizadas melhorias à medida do possível, 

o que ajuda a pagar gradativamente as DTs geradas a logo prazo por precisar de 

verbas financeiras, e são necessidades que podem melhorar aos poucos. Já em curto 

                                                           
1 Valor que indica quanto custaria para pagar a dívida no momento (OLIVEIRA, 2011). 
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prazo são, por exemplo, DTs que devem ser pagas o quanto antes, como em casos 

em que o cliente pede uma alteração não prevista para a próxima demanda, 

acumulando o que foi planejado junto às novas alterações solicitadas pelo cliente, 

fazendo com que a equipe tenha que concluir todas as atividades. 

2.1.2 Gestão de Dívida Técnica 

A gestão de DT, segundo Guo (2009), apresenta três etapas para que seja 

possível a sua realização completa: identificar, medir e controlar. Primeiro, deve-se 

identificar a dívida, quem foi o responsável e onde ela foi encontrada. Em seguida, é 

necessário medir o esforço para paga-la, fazendo uma estimativa para saber quanto 

tempo levará até que seja sanada, calculando o quanto pode custar e analisando as 

possibilidades da dívida ser extinta. Por fim, é preciso controlar para que a DT não 

cresça e fique mais cara para ser sanada. 

É possível identificar outras abordagens quanto à gestão de DTs (LI; 

AVGERIOU; LIANG, 2015; AMPATZOGLOU et al, 2015), por exemplo, realizaram 

revisões sistemáticas que trabalham este tema. Os trabalhos apresentam focos 

diferentes, em que afirmam as dificuldades e a abrangência sobre a gestão de DT. 

Será apresentado, a seguir, um pouco do que os autores descrevem em suas revisões 

sistemáticas sobre o assunto desta seção.  

O trabalho publicado por Li, Avgeriou e Liang (2015) tem como objetivo, além 

da definição do conceito de DT, verificar como está o estudo atual da gestão de DT 

na literatura técnica. A partir da revisão sistemática realizada neste estudo foram 

identificadas oito atividades relacionadas à gestão de DT. São elas: Identificação, 

Medição, Priorização, Prevenção, Monitoramento, Reembolso, 

Representação/Documentação e Comunicação. Vale ressaltar que todas estas 

atividades são herdadas das DTs financeiras e ajudam na gestão de DTs em software 

(LI; AVGERIOU; LIANG, 2015).  

Li, Avgeriou e Liang (2015) ainda apresentam a relação entre estas 8 

atividades, descrevendo que o primeiro passo está relacionado ao momento que se 

identifica uma DT, seja intencional ou não-intencional. O próximo passo é a medição 

desta DT, vendo qual o seu custo e benefício para sana-la. Então, faz-se uma 

priorização do quanto o pagamento da DT é importante para ser realizado ou se este 

pagamento pode ser efetuado mais tarde. Caso a DT esteja sendo paga, deve-se 

fazer um monitoramento que identifique se de fato ela está sendo diluída, ou, se não 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000762
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está sendo paga e está causando maiores custos, ou ainda, se a DT está sendo 

postergada. De forma contínua, é necessário monitorar a prevenção da DT para que 

ela não ocorra novamente em outros casos. Já o reembolso representa o ato de parar 

para pagar a DT.  

Por fim, quando se identifica a DT e se executa todo um monitoramento, é 

importante que seja registrado quais as ações realizadas, além de identificar a DT, 

como foi adquirida e porquê é uma DT. Todas essas informações devem ser 

colocadas em um documento em que todas as partes interessadas devem ter acesso, 

com objetivo de realizar a comunicação da DT de maneira formal. Todos os itens 

citados por Li, Avgeriou e Liang (2015) colaboram para uma maior compreensão de 

como pagar DTs, sendo citadas também na literatura técnica ferramentas que podem 

ajudar a fazer a gestão delas. Dentre as ferramentas citadas por Li, Avgeriou e Liang 

(2015), estão: Rational AppScan2, Google CodePro Analytix3, iPlasma4, dentre outras. 

Já Ampatzoglou et al (2015), apresentam uma abordagem diferente de Li, 

Avgeriou e Liang (2015), em sua revisão sistemática são relacionados os termos da 

DT financeira com os que são usados na DT da Engenharia de Software. Os termos 

que foram encontrados, ordenados pela maior frequência, são: juros, principal, custo, 

reembolso, retorno sobre o investimento (Return of Investment – ROI), ativos, 

investimento, valor, risco, valor presente, produtividade, custo de oportunidade, valor 

do negócio, opção, responsabilidade, taxa de juro, receita, capital, valor líquido, juros 

compostos, benefícios, falência, valor futuro, subproduto, custo total de propriedade, 

depreciação, esforço, alavancagem financeira, fluxo de caixa, cobertura, agiota, 

benefício de oportunidade, voz do mercado, poupança, valor adicionado, voz do 

negócio e voz do cliente. Destes termos, segundo Ampatzoglou et al (2015), os mais 

usados são juros e principal. Deve-se destacar que metade dos estudos não fala dos 

termos em aspectos financeiros (monetário). Os termos são relacionados à DT dentro 

do processo de software. Apenas uma pequena porcentagem dos estudos fala 

efetivamente dos aspectos financeiros e apenas de forma limitada quanto à relação 

financeira de uma DT.  

                                                           
2 http://www.ibm.com/software/products/en/appscan 
3 https://developers.google.com/java-dev-tools/codepro/ 
4 http://loose.upt.ro/reengineering/research/iplasma 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000762
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000762
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Existem alguns termos da área financeira que são mais citados quanto à 

abordagem em DTs. Estes termos são usados na gestão de DT para identificar, 

priorizar, acompanhar e reembolsar a DT. São eles (AMPATZOGLOU et al, 2015): 

 Opções Reais: relaciona a teoria das opções reais com sua aplicação no 

gerenciamento de dívida técnica. Os autores citados por Ampatzoglou et al 

(2015) buscam relacionar “opções reais” (parâmetros de entrada), que podem 

ser avaliadas a partir do estado atual do projeto, a uma estratégia em longo 

prazo para pagamento da dívida. Tempo gasto pela equipe, investimento em 

recursos e refatoração de código em curto prazo (visando o pagamento da 

dívida em longo prazo) são exemplos de possíveis variáveis que podem ser 

trabalhadas como coeficientes para pagamento da dívida. 

 Gerenciamento de portfólio: neste item, os autores citados por Ampatzoglou et 

al (2015) aplicam a ideia da teoria de portfólio, considerando as DTs como 

ativos que devem ser analisados a partir do seu risco. Após a avaliação de 

risco, é definido se a dívida é incluída ou excluída da “carteira de investimento”. 

O risco é analisado a partir da taxa de juros estimada, desvio padrão de juros 

e dependências entre os elementos técnicos da dívida. 

  Análise de custo/benefício: a teoria do custo benefício é apresentada por 

Ampatzoglou et al (2015) a partir de diversos autores, que demonstram como 

empregar a relação do custo para pagamento de uma dívida com o benefício 

gerado por seu pagamento. Algumas variáveis são citadas para o cálculo do 

custo, como: esforço da equipe, o tipo de dívida, a propensão à mudança do 

item da dívida, etc. Já as variáveis para cálculo do benefício envolvem: 

gravidade da dívida, existência de soluções alternativas, custos evitados pelo 

pagamento da dívida, entre outros. 

Os temas referentes ao monitoramento, controle e busca para sanar a DT 

ainda são tidos na literatura como questões que apresentam muita dificuldade de 

como fazer a gestão das DTs. Pois, ainda não existe uma forma, um processo ou um 

modelo que já tenham sido comprovados de como deve ser realizado o pagamento 

das DTs. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000762
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2.1.3 Classificação de DT 

Li, Avgeriou e Liang (2015) realizaram um mapeamento para classificar de 

onde podem vir as DTs dentro do ciclo de vida de um software. Seguem as 

classificações:  

 DT de Requisitos: refere-se à distância entre a especificação de requisitos ideal 

e a aplicação efetiva do sistema, com base em pressupostos de domínio e suas 

restrições (ERNST, 2012). 

 DT Arquitetural: é causada por decisões de arquitetura que fazem concessões 

em alguns aspectos internos de qualidade, tais como manutenção. 

 DT de Projeto: refere-se a atalhos técnicos que são tomados no projeto. 

 DT de Código: representa o código mal escrito que viola as melhores práticas 

de codificação ou regras de codificação. Exemplos incluem a duplicação de 

código e código excessivamente complexo. 

 DT de Teste: refere-se a atalhos tomados em testes. Um exemplo é a falta de 

testes (por exemplo, testes unitários, testes de integração e testes de 

aceitação). 

 DT de Construção: refere-se a falhas em um sistema de software no seu 

sistema de construção, ou em seu processo de construção que fazem a 

compilação excessivamente complexa e difícil. 

 DT de Documentação: diz respeito à documentação insuficiente, incompleta ou 

desatualizada em qualquer aspecto do desenvolvimento de software. 

Exemplos incluem documentação da arquitetura desatualizada e a falta de 

comentários de código. 

  DT de Infraestrutura: refere-se a uma configuração sub-ótima dos processos 

relacionados com o desenvolvimento, tecnologias, ferramentas de apoio, entre 

outros fatores. Tal configuração sub-ótima afeta negativamente a capacidade 

da equipe para produzir um produto de qualidade. 

 DT de Controle de Versão: refere-se aos problemas no versionamento do 

código fonte, como contribuições de código desnecessárias. 

 DT de Defeito: representa defeitos, erros ou falhas encontradas em sistemas 

de software. 

Gerenciar de onde vem a dívida dentro do ciclo de vida de software ajuda a 

identificar o pagamento da DT no ponto especifico. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121214002854#bib0024
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2.2 Processo de Teste de Software  

Está seção irá abordar sobre processo de teste de software como um dos 

temas que será discutido nesta dissertação, onde pretende-se investigar a existência 

e impacto de dívidas técnicas 

2.2.1 Teste de Software 

Teste de Software é uma parte do processo da engenharia de software que é 

realizado para validar o que é implementado de acordo com os requisitos (SUJATA; 

DHAMIJA, 2014). Segundo Myers, Badgett e Sandler (20012) o teste software “é um 

processo, ou uma série de processos, concebidos para certificar se o código de 

computador fez o que foi projetado para fazer e, inversamente, que não fez nada não 

intencional”.  Isso garante que o que foi implementado está feito corretamente e não 

gerou problemas em outras partes do software.  

Para Pressman (2014), os testes têm que ser realizados com o objetivo de 

encontrar o que for possível de erros no tempo que foi determinado para os testes 

acontecerem. Quando os testes são realizados com planejamento e organização, a 

qualidade dos testes tende a ser maior, o que possibilita encontrar mais defeitos, 

fazendo uma maior cobertura e com tempo hábil para isto.  

“Teste continua a ser uma das abordagens mais amplamente praticadas para 

avaliar (e, finalmente, melhorar) a qualidade do software, e continua a ser um dos 

temas de engenharia de software mais amplamente pesquisados” (ORSO; 

ROTHERMEL, 2014). Sendo uma abordagem que vem crescendo, pois aumenta a 

qualidade do produto, uma vez testado pelo próprio desenvolvedor e em seguida por 

profissionais de TS, faz com que o produto tenha mais confiabilidade quanto à 

qualidade do que está sendo entregue. Porém, os defeitos não estão 100% inclusos, 

por isso quanto mais testes forem feitos, menor a chance de ter defeitos (DAHL, 1972; 

CHIANG; URBAN, 1999). 

Para Baresi (2006), os engenheiros de teste devem ser envolvidos no 

processo de desenvolvimento desde as primeiras fases a fim de identificar o que será 

necessário realizar para testar e o que isso impacta em todo o desenvolvimento. O 

testador tem que entender o que está sendo pedido de forma bem clara, para que 

possa apontar o que está certo ou errado de uma forma mais precisa. É necessário 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Chia-Chu%20Chiang.QT.&newsearch=true
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entender o que é o produto, para definir que tipos de testes serão precisos para 

garantir uma boa qualidade, além do tempo necessário para fazer os testes.  

Há diversos níveis de teste que podem ser aplicados dependendo do que é 

necessário para o projeto, e vários deles podem ser utilizados em conjunto, em busca 

de garantir uma maior qualidade. Os níveis de teste podem ser classificados em: 

unidade, integração, sistema ou aceitação (NAIK; TRIPATHY, 2008). Há diversos 

possíveis tipos de teste que podem ser conduzidos em um projeto de software, dentre 

os quais: testes funcionais, estruturais, de segurança, de desempenho, 

documentação, usabilidade, dentre outros (MYERS; BADGETT; SANDLER, 20012). 

É por meio do planejamento e do entendimento do que é esperado para o resultado 

final que é feita a escolha de quais níveis e tipos teste deve-se aplicar. Para isso, 

testadores com experiência devem ajudar a escolher e planejar junto com a equipe 

como devem ser o conjunto de atividades a serem realizadas durante o processo de 

teste.  

2.2.2 Gestão de Teste de Software 

Uma das maneiras de organizar o que a área de teste irá realizar no decorrer 

do desenvolvimento de um projeto é fazendo a sua gestão, administrando todas as 

tarefas, quem irá realiza-las, que documentos terão de ser produzidos e registrados. 

E para facilitar isto, existem alguns processos sugeridos para área de teste de 

software.  

Segundo Mettle e Hass (2008), “o processo é uma série de atividades a serem 

realizadas para cumprir um propósito específico”. E esses processos podem vir a 

definir melhor as atividades a serem realizadas dentro da área de testes, além de 

prover melhorias para que as atividades sejam feitas de maneira organizada”.  

O processo de teste que consiste em todas as atividades do ciclo de vida, tanto 
estática e dinâmica, preocupada com planejamento, preparação e avaliação de 
produtos de software e produtos de trabalho relacionados para determinar que 
satisfaçam os requisitos especificados, para demonstrar que estão aptos para o 
efeito e para detectar defeitos (VEENENDAAL, 2012). 

Para definir o processo de teste dentro do processo de desenvolvimento, são 

sugeridas várias maneiras. Para isto, existem, por exemplo, a norma ISO/IEC 29119 

(2013) e o modelo de referência MPT.BR (2011). A ISO/IEC 29119 (2013) sugere um 

processo com etapas a serem seguidas e artefatos a serem gerados e o MPT.Br 

(Melhoria do Processo de Teste Brasileiro) tem por objetivo tornar-se um modelo de 
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referência para definição, implantação e melhoria dos processos de teste de software, 

que sugere atividades, tipos de teste, maneiras de controlar o processo, como 

gerenciar os defeitos, gerenciar o projeto de teste (MPT.BR, 2011).  

“O processo de melhoria deve ser baseado em problemas observados e 

implementar propostas de melhorias internas, não apenas adquirir e adaptar-se a 

modelos de processos externos” (KASURINEN; TAIPALE; SMOLANDER, 2009; 

CONRADI; FUGETTA, 2002). Além de existir processos já montados para seguir, é 

necessário observar o que acontece em sua aplicação para propor melhorias para o 

processo, pois existem fatores que interferem na aplicação do processo (como: 

produtos, equipe e gerência). O processo sugerido pode não ser adequado por inteiro, 

por isso a necessidade de observar e propor melhorias para o processo em cima dos 

resultados das observações.   

Nesta dissertação, o processo de testes de software será baseado nas 

atividades propostas pela norma ISO/IEC 29119. A próxima subseção apresentará de 

forma detalhada sobre essas atividades. 

2.2.3 Norma ISO/IEC 29119-II - Atividades do processo de teste de software 

A versão mais recente da norma ISO/IEC 29119 foi publicada em 2013 e está 

dividida em três partes. A parte I apresenta conceitos e definições, a parte II aborda 

especificamente normas do processo de testes para serem utilizadas pelas 

organizações e para ser gerido em outras partes da organização, já a parte III 

apresenta documentações utilizadas no processo de teste. 

A parte II da norma determina o grupo de atividades de teste que podem ser 

realizadas durante o ciclo de vida de um sistema de software. A estrutura da norma 

ISO/IEC 29119 (2013) é dividida em três processos principais que se dividem em 

outros subprocessos, conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2: O modelo de multicamadas mostrando todo o processo de teste 

 

Fonte: ISO/IEC 29119 (2013). 

Todos os processos apresentados na Figura 2 contemplam um conjunto de 

atividades e tarefas que serão apresentados nas seções a seguir. 

2.2.3.1 Processo de Teste Organizacional 

O Processo de Teste organizacional compreende atividades para a criação, 

revisão e manutenção de especificações de testes organizacionais. Ele também 

abrange o monitoramento da conformidade organizacional (ISO/IEC 29119, 2013). O 

objetivo destas atividades dentro das organizações está em ajudar a ter um processo 

e controlar melhor o que está sendo realizado para que os testes ocorram com 

sucesso. Os tópicos a seguir apresentam de forma detalhadas as atividades do 

processo de testes sugeridas pela ISO/IEC 29119 (2013).  

Nesta fase são produzidas as seguintes atividades (ISO/IEC 29119, 2013):  

 Desenvolver a especificação de teste organizacional – são realizadas 

tarefas para o levantamento dos requisitos, criação, aprovação e 

disponibilização da especificação. 
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 Monitorar e controlar o uso da especificação de teste organizacional – 

o uso da especificação deve ser monitorado para garantir que será utilizada 

de forma eficiente. 

 Atualizar a especificação de teste organizacional – considera o feedback 

gerado pelo uso da especificação, para atualização, aprovação e nova 

disponibilização da especificação. 

 Obter os itens de informação – como resultado deste processo tem-se o 

documento da especificação de teste organizacional, contendo a política de 

teste organizacional, estratégia de teste organizacional, entre outras 

informações inerentes à especificação de teste organizacional. 

2.2.3.2 Processo de Gerenciamento de Teste  

O Processo de Gerenciamento de Teste abrange três processos: 

Planejamento de Teste, Monitoramento e Controle de Teste e Conclusão de Teste. 

Quando aplicado em nível de gerenciamento de teste, ele é utilizado para gerenciar e 

analisar todo o projeto, com base em um plano de teste desenvolvido para o projeto 

(ISO/IEC 29119, 2013). 

Nas seções a seguir são apresentados estes três processos inerentes ao 

processo de gerenciamento de teste. 

2.2.3.2.1 Processo de Planejamento de Teste  

O planejamento de teste é a fase que se realiza o plano de teste, que irá ter 

as atividades, recursos, quais tipos de teste, dentre outros itens. O plano de teste pode 

ser feito para uma área especifica (Exemplo: plano de teste de sistema, de teste 

unitário, de teste de integração). O objetivo do plano de teste é “desenvolver, 

concordar, gravar e comunicar aos participantes quanto ao escopo e a abordagem do 

que será testado, identificando antecipadamente os recursos, ambiente e outras 

necessidades de teste” (ISO 29119-II, 2013; IEEE 829, 2008). Assim, deve-se relatar 

toda a estratégia necessária para execução dos testes dentro do processo de 

desenvolvimento, como também informar que tipos de testes serão executados, 

quando serão realizados, quais serão os responsáveis. O plano ajuda a ter uma 

melhor organização do que será aplicado para os testes que serão realizados. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#22
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Em relação aos responsáveis por elaborar o plano de teste, Kasurinen; Taipale 

e Smolander (2011) verificaram em várias empresas como é feito o processo de teste. 

Dentre as conclusões, foi frisado que o responsável por fazer o plano de teste é o 

gerente de teste ou pessoas com mais experiência. Isto ocorre porque são necessárias 

pessoas com mais experiência para definir qual estratégia a traçar dentro da equipe, 

elaborando o plano de teste para garantir uma melhor desenvoltura de todo o processo 

a ser feito. 

Dentro do plano de teste são trabalhadas as seguintes atividades (ISO/IEC 

29119, 2013): 

 Compreender o Contexto – é necessário compreender o contexto e 

requisitos, para realização do plano de teste, além disso, nesta atividade 

deve ser iniciado o plano de comunicação. 

 Organizar o Plano de Desenvolvimento de Teste – a partir da atividade 

anterior é possível planejar as atividades necessárias para conclusão do 

plano, identificando ao fim, elementos como atividades, cronograma e 

participantes. 

 Identificar e Analisar os Riscos – a partir dos riscos levantados para o 

projeto devem ser identificados e analisados quais são relacionadas às 

atividades de teste de software, a fim de serem classificados e registrados. 

 Identificar Abordagens de Mitigação de Riscos – devem ser identificados 

e registrados os meios adequados para tratamento dos riscos. 

 Projetar a Estratégia de Teste – nesta atividade são determinadas 

decisões como: número de recursos necessários, tipos de teste, fases de 

teste, funcionalidades que serão testadas, dentre outras. 

 Determinar Admissão e Agendamento – são identificadas as funções e 

competências que a equipe de teste deverá possuir, além de agendar as 

atividades conforme a estimativa e disponibilidade da equipe. 

 Registrar o Plano de Teste – as informações relacionadas à estratégia de 

teste e alocação da equipe devem ser registradas no plano de teste. 

 Obter o consenso do Plano de Teste – as opiniões dos stakeholders serão 

consideradas e, quando necessário, o plano de teste deve ser atualizado. 

 Comunicar e disponibilizar o Plano de Teste – ao fim do processo, o 

plano de teste deve ser disponibilizado para as partes interessadas. 
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 Obter os itens de informação – como resultado deste processo, tem-se o 

documento do plano de teste. 

2.2.3.2.2 Processo de Monitoramento e Controle de Teste 

O monitoramento de teste é feito para “determinar se o teste progride em 

conformidade com o Plano de Teste e com especificações de teste da organização” 

(ISO/IEC 29119, 2013). A importância desta atividade está na busca por realizar o que 

foi planejado e verificar se os testes estão sendo executados conforme o previsto. 

Já o controle de processos é responsável por iniciar “ações de controle 

conforme necessário e identificar necessidades de atualizações para o plano de teste” 

(ISO/IEC 29119, 2013). Deve-se destacar que tudo que estiver fora do que foi 

planejado deve ser informado para os demais membros da equipe, alterando o plano 

de teste, quando necessário. Este controle ajuda a identificar a necessidade de 

possíveis mudanças.  

É necessário revisar as atividades (monitorar) e o resultado delas (controlar) 

dentro do processo. Assim, as atividades devem ser monitoradas de tempos em 

tempos, no momento especificado no plano de teste (MPT.BR, 2011).  

Dentro do Monitoramento de Teste e Controle dos Processos são trabalhadas 

as seguintes atividades (IEEE 829, 2008; ISO/IEC 29119, 2013): 

 SET-UP  – são identificados meios adequados para acompanhar e 

identificar mudanças no plano de teste e quanto aos riscos. 

 Monitorar – os testes devem ser acompanhados e medidos, para 

realização de eventuais mudanças nos riscos identificados ou discordâncias 

no plano de teste; 

 Controlar – a partir das identificações realizadas na atividade de 

monitoramento, as ações devem ser executadas; 

 Gerar Relatório – o progresso dos testes quanto ao plano de testes deve 

ser comunicado às partes interessadas, assim como as alterações dos 

riscos identificados;  

 Obter itens de informação – neste processo são gerados relatórios de 

status de teste e atualizações do plano de teste. 
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2.2.3.2.3 Processo de Conclusão de Teste 

O processo de conclusão de teste é realizado quando se entra em um acordo 

que as atividades de testes foram concluídas (podendo ser a conclusão de algum teste 

específico). Depois são preparados os componentes de teste para que as pessoas 

interessadas possam entender o que foi realizado. 

Nesta etapa é necessário registrar e comunicar os resultados dos testes de 

maior relevância, gerando artefatos de resultado dos testes, especificações de casos 

de teste, scripts de teste, ferramentas de teste, dados de teste e infraestrutura de 

ambiente de teste que foram usados (ISO/IEC 29119, 2013). Assim, o que foi realizado 

durante todas as atividades do processo de teste ligadas ao planejamento é finalizado 

na conclusão de teste, para que possa concluir e gerar relatórios com objetivo de obter 

conclusões do que foi feito, o que deve melhorar e o que se deve acrescentar em 

novas atividades que serão realizadas. 

Segundo Dustin (2003), a conclusão significa que todos os defeitos de alta 

prioridade foram corrigidos pela equipe de desenvolvimento e verificados através de 

testes de regressão por um membro da equipe de teste. Pois, quando de fato existem 

defeitos críticos ou que estão impactando na utilização de alguma funcionalidade, a 

equipe de teste não deve concluir as suas atividades, já que um erro grave pode fazer 

com que o cliente não aceite o que está sendo entregue. Por isso a necessidade de 

não deixar o entregável com defeitos graves.  

Atividades realizadas neste processo são (ISO/IEC 29119, 2013): 

 Arquivar os Artefatos de Testes – tanto os artefatos de teste que possam 

ser utilizados em um momento posterior quanto artefatos que possam ser 

reaproveitados em outros projetos, devem ser arquivados. 

 Limpar o Ambiente de Teste – o ambiente de teste deve ser restaurado 

para um estado pré-definido após a conclusão de todas as atividades de 

teste. 

 Identificar as lições aprendidas – é importante registrar as lições 

aprendidas durante a execução do projeto. 

 Relatório de Conclusão de Teste – as informações relevantes devem ser 

compiladas em um relatório, realizando ao fim a aprovação e 

disponibilização deste relatório. 
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 Obter os itens de informação – como resultado deste processo tem-se o 

documento do relatório de conclusão de teste. 

2.2.3.3 Processos de Teste Dinâmico 

O Processo de Teste Dinâmico apresentado na (ISO/IEC 29119, 2013) é 

responsável por relacionar as atividades inerentes à execução de testes dinâmicos, 

que são testes que envolvem a execução real de código, ao contrário dos testes 

estáticos que envolvem uma variedade de avaliações (como verificação de 

exigências, revisão de projeto, revisão de código, entre outros) (NAIK; TRIPATHY, 

2008). O processo de teste dinâmico é dividido em quatro processos: projeto e 

implementação de teste; configuração e manutenção do ambiente de teste; execução 

do teste; e notificação de incidentes de teste. 

Nas seções a seguir são apresentados estes quatro processos inerentes ao 

processo de teste dinâmico. 

2.2.3.3.1 Processo de Projeto e Implementação de Teste 

A finalidade desse processo é criar os testes que serão executados. Assim, 

nesta fase são projetados os tipos de testes que foram planejados no plano de teste, 

são identificados os recursos que serão utilizados, além de instalar as ferramentas 

que serão aplicadas para a cobertura de teste que se pretende executar. E é onde 

serão feitos os cenários de testes (para realização de testes manuais), roteiros de 

teste (automatizados ou não), elaboração de framework (para execução de testes 

específicos), dentre outros artefatos (ISO/IEC 29119, 2013).   

O MPT.Br (2011) enfatiza que para se projetar casos de testes deve-se focar 

em quatro compromissos: 

 Efetividade: possuir uma probabilidade razoável de encontrar erros. 

 Exemplaridade: ser prático e possuir baixo nível de redundância. 

 Economia: possuir um custo de desenvolvimento razoável e retorno de 

investimento. 

 Evolução: ser flexível, estruturado e possuir fácil manutenção. 

Os casos de testes devem focar em encontrar o maior número de falhas, com 

objetividade. Não deve apresentar custos altos, tanto em caso de testes manuais 
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quanto automáticos, e quando for para realizar a manutenção, que seja de forma que 

não dê muito trabalho para não gerar mais custos. 

Neste momento do processo são executadas as seguintes atividades: 

 Identificar os conjuntos de recursos – os recursos que serão testados 

devem ser identificados, priorizados e documentados. 

 Obter as condições de teste – com base nos critérios de conclusão de 

teste, identificados no plano de teste, as condições de cada recurso devem 

ser identificadas, priorizadas e documentadas. 

 Obter a cobertura dos itens de teste – a cobertura dos itens de teste, que 

representam as funcionalidades que serão testadas, deve ser identificada, 

priorizada e registrada. 

 Obter Casos de Teste – os casos de teste do projeto devem ser 

identificados, priorizados, registrados e aprovados pelas partes 

interessadas. 

 Montar os conjuntos de teste – os casos de teste podem ser distribuídos 

em conjuntos de um ou mais testes com base nas restrições relativas à sua 

execução. 

 Obter os procedimentos de teste – os procedimentos devem ser 

identificados, sendo que qualquer dado de teste ou requisito de ambiente 

não incluídos no plano de teste devem ser identificados. 

 Obter os itens de informação – como resultado deste processo tem-se os 

documentos com as especificações de teste, os requisitos de dados dos 

testes e as exigências do ambiente de teste. 

2.2.3.3.2 Processo de Configuração e Manutenção do Ambiente de Teste 

Este processo representa o momento em que é montado o ambiente de teste 

adequado para a execução dos testes e também a etapa para realizar manutenções 

nesse ambiente quando for necessário. Este ambiente de teste permite que os 

interessados verifiquem o status dos testes. Além disso, nesta fase, cria-se uma suíte 

de cenários de testes. Por fim, esse processo também representa quando é realizada 

a manutenção nos testes para que fiquem de acordo com funcionalidades que foram 

alteradas (ISO/IEC 29119, 2013).  

O ambiente de teste é uma parte da infraestrutura que inclui todos os artefatos 

organizacionais necessários para o teste (RUDOLF, 2014). Ou seja, tudo que for 
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necessário de hardware, software, recursos e plataformas. É neste momento que se 

deve montar e deixar funcionando o ambiente para que as execuções dos testes 

estejam de acordo e no ambiente que foi planejado. 

O ambiente de teste deve ser o mais similar possível do ambiente de 

produção, pois o ambiente estando diferente do de produção, as falhas encontradas 

podem ser diferentes de quando o projeto for executado no ambiente real, o que 

prejudica os resultados da execução de testes (MPT.BR, 2011).  

As atividades realizadas são (ISO/IEC 29119, 2013): 

 Estabelecer o ambiente de teste – o ambiente deve ser planejado, criado 

e implementado com base no plano de teste. Vale ressaltar que o estado 

dos dados de teste e do ambiente de teste devem ser registrados e 

comunicados. 

 Manter o ambiente de Teste – o ambiente de teste deve ser mantido e 

caso seja necessário realizar alterações deve-se comunicar as partes 

interessadas. 

 Obter os itens de informação – como resultado deste processo tem-se os 

seguintes elementos: ambiente de teste, dados de teste, ambiente de teste 

atualizado (quando necessário). 

2.2.3.3.3 Processo de Execução dos Testes 

Este processo de teste representa o momento em que são executados os 

testes que foram criados na etapa do processo de projetar os testes. Os testes e 

resultados dos testes serão registrados, podendo ser executados mais de uma vez 

(ISO/IEC 29119, 2013). Quando os testes são executados é necessário armazenar os 

resultados no local onde foi definido no plano de teste. 

Os resultados são usados para comparar as divergências entre os resultados 

atuais e os resultados esperados (MPT.BR, 2011). A partir destes resultados, registra-

se as falhas no sistema. Então, os ciclos de testes são executados o máximo de vezes 

possível, em cima das correções das falhas apontadas na execução, até que os 

resultados fiquem conforme o esperado. Caso não haja tempo, é deixado registrado 

para que todos os interessados fiquem cientes de que falhas ficaram sem correção.  

Para as falhas, novos casos de teste podem ser adicionados ao conjunto de 

testes já feitos no processo de projetar os testes (NAIK; TRIPATHY, 2008). Isto ocorre 

porque houve deficiência na criação dos cenários, que por sua vez acontece porque 
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o testador não visualizou os cenários considerando a funcionalidade implementada, e 

ao achar a falha, novas ideias podem surgir para atacar a vulnerabilidade do que está 

em teste. 

As atividades que são realizadas nesta parte do processo são: 

 Executar os Procedimentos de Teste – um ou mais procedimentos de 

teste devem ser executados, respeitando os resultados reais gerados na 

execução. 

 Comparar os resultados do teste – para cada caso de teste deve-se 

comparar o resultado real com o resultado esperado.  

 Registrar os resultados de teste – o registro dos resultados deve ocorrer 

conforme especificado no plano de teste. 

 Obter os itens de informação – como resultado deste processo tem-se os 

resultados reais e os resultados de teste. 

2.2.3.3.4 Processo de Reportar Incidentes de Teste 

Este processo é responsável por relatar os incidentes (falhas, algo 

inesperado) que ocorreram na hora que os testes foram executados. Pode ocorrer de 

realizar novos testes e ter que relatar os novos incidentes (caso ocorra), assim deve 

ser feito um novo relatório com os novos incidentes de testes (ISO/IEC 29119, 2013). 

Assim, são criados relatórios de testes que são apresentados para o cliente com testes 

falhando, pois por algum motivo as funcionalidades não puderam ser entregues com 

correções. É nesta fase que os testes que deviam ser executados foram de fato 

colocados em prática e são relatados os testes que foram concluídos com êxito e os 

que precisam ser corrigidos. 

No relatório também é inserida a classificação de cada defeito de acordo com 

a fase do ciclo de vida de software em que foi encontrado (DUSTIN, 2003), oferecendo 

facilidade aos membros da equipe para identificar o momento que surgiu o defeito 

relatado, o que pode ajudar a identificar as possíveis causas para corrigi-los. 

As atividades realizadas no processo de reportar incidentes de testes são 

(ISO/IEC 29119, 2013): 

 Analisar Resultados de Teste – quando um incidente, novo ou recorrente, 

for identificado, ele deve ser analisado e reportado quando necessário;  

 Criar/Atualizar Relatório de Incidente – as informações sobre os 

incidentes devem ser identificadas e comunicadas às partes interessadas. 
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 Obter os itens de informação – como resultado deste processo tem-se o 

relatório de incidentes. 

2.3 Divida Técnica em Teste de Software – Trabalhos Relacionados  

Nesta seção serão apresentados trabalhos que abordaram o tema de Dívida 

Técnica aplicado à fase de Teste de Software, tema este diretamente relacionado com 

o trabalho desenvolvido nesta dissertação. Vale ressaltar que não serão abordados 

trabalhos que têm relação com análise de código (por meio da utilização de 

ferramentas de análise estática, integração, dentre outras), pois não fazem parte do 

escopo desta pesquisa.  

2.3.1 Distributed Agile, Agile Testing, and Technical Debt (BAVANI, 2012)  

BAVANI (2012) descreve uma entrevista com Johanna Rothman e Lisa Crispin 

(importantes pesquisadores da área de testes ágeis) realizada em março 2012. Neste 

artigo, o autor busca identificar a opinião dos pesquisadores sobre DT em equipes 

ágeis, com referência específica aos testes ágeis e equipes distribuídas. A seguir, 

serão relatados pontos específicos sobre DT em TS apresentados nesta entrevista.  

Para Rothman, quando há a transição de equipes para o processo ágil, os 

testadores têm muitos testes manuais e poucos automatizados, e é difícil manter os 

testes manuais diante das interações do processo ágil. Ressalta ainda que quanto 

mais rápido se classifica a DT, melhor é para manter o produto sob controle. Além 

disso, se a equipe de teste ajudar a decidir os critérios de aceitação para definição do 

que será feito, isso demonstrará que a equipe está envolvida desde o início do 

processo. Equipes de desenvolvimento e testes separadas representa um desafio 

para se ter definição do que já está sendo feito de ambas as partes. Por fim, Rothman 

apresenta um exemplo dentro de uma empresa, em que os testadores não estavam 

fazendo testes automatizados, e salientou que a empresa teria que pagar essa DT 

colocando testes automatizados, realizando um grande esforço e fazendo a equipe 

começar a automatização dos testes do zero.  

Na segunda etapa da entrevista de Bavani (2012), Crispin sustenta a visão de 

Rothman, em que prefere ter equipes de teste integradas com o restante da equipe. 

Além disso, cita que é necessário ter um ritmo sustentável para não se adquirir DT. 

Crispin relata que a não gestão da DT afeta todos da equipe, não somente a equipe 

de teste, pois quando não se sabe ao certo de onde vem o erro presente no software, 
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por não ter uma cobertura de teste adequada, é necessário perder um tempo 

procurando manualmente onde está acontecendo o problema.  

Crispin ressalta que todos têm que saber que a DT existe, e também, todos 

devem fazer compromisso para pagá-la, pois ela pode cruzar várias áreas, indo de 

design a teste. A gestão de tempo pode prejudicar o pagamento da DT, pois a partir 

do momento que se acelera um processo por causa da entrega, a DT ficará sem ser 

sanada e é colocada para ser paga no próximo prazo, o que na grande maioria das 

vezes não é realizado. Por fim, Crispin apresenta sua experiência pessoal, em que 

procura deixar clara a DT para sua equipe, que é distribuída geograficamente, usando 

algum tipo de ferramenta. Além disso, de seis em seis meses, a equipe para por duas 

semanas, sem entregas de valor, para pagar DTs. 

Neste artigo, os entrevistados se preocupam em sanar as DTs que aparecem 

no processo de teste e uma sugestão é automatizar, mas sem perder muito tempo 

com a manutenção dos scripts. Este trabalho em relação a esta dissertação mostra a 

importância do pagamento e gerenciamento das DTs e, apesar de citar indicadores 

como automação, não apresenta definição das possíveis DTs em Teste de Software, 

que é o foco da dissertação, tanto no processo de automação quanto nos demais 

testes dentro de todo o processo de teste.  

2.3.2 Exploratory Testing as a Source of Technical Debt (SHAH et al., 2014)  

Shah et al (2014) relatam sobre a DT poder estar relacionada a diversas 

atividades, em que uma delas é teste de software. Os autores apresentam as 

vantagens de se ter testes exploratórios. Por exemplo, a partir deles tem-se agilidade, 

por não ter que fazer casos de testes, onde o tempo é limitado e ajuda a fazer testes 

mais rápido. Os autores buscam no artigo, a partir de uma revisão sistemática, 

responder às seguintes perguntas: O Teste Exploratório induz à dívida técnica? Se 

assim for, deve a dívida ser reembolsada mais tarde no ciclo de vida da aplicação? 

Para isso tentaram entender os seguintes pontos em Testes Exploratórios: 

 Identificar os aspectos de teste afetados por Teste Exploratórios, de uma 

maneira potencialmente negativa; 

 Compreender os efeitos dos Testes Exploratórios sobre estes aspectos; 

 Avaliá-los em termos de Dívida Técnica. 

 



45 
 

Após esta etapa, são listados pontos fracos em Teste Exploratório que podem 

levar à dívida técnica. São eles:  

 Planejamento de Teste 

 Fraquezas nos casos de teste 

 Fraquezas de Avaliação 

 Dependência humana 

 Fraquezas humanas 

 Dívida Técnica de testadores inexperientes 

 Fraqueza na documentação 

 Divida técnica por falta de documentação 

Considerando os pontos fracos, tem-se que a falta de definição dos casos de 

testes dificulta a realização de testes de regressão, pois o testador pode esquecer de 

focar em alguma parte do produto por falta de um guia, que seriam os casos de testes, 

ajudando a ter defeitos residuais (defeitos que podem ser encontrados de forma fácil). 

A dependência humana, a falta de avaliação dos resultados e a falta de 

planejamento de testes levam a defeitos residuais. No caso da dependência humana, 

deve-se considerar que o teste exploratório se baseia somente na intuição humana, 

assim, quando há a falta de um guia (casos de teste) e não há testadores experientes, 

este cenário tende a refletir na dificuldade de encontrar defeitos. Os testes quando 

documentados, ajudam a ter uma avaliação das falhas, já a falta dessa documentação 

não permite a avaliação adequada das falhas.  

A falta de documentação tende a não existir quando tem somente testes 

exploratórios. Junto a isto vem a falta de planejamento dos testes, que prejudica a 

definição do que se vai testar, o que é prioridade e a falta de planejamento de outros 

tipos de testes. Isto gera o acúmulo de DT por apresentar muitos erros residuais e não 

perceber, por falta de um conjunto de premissas, que os testes exploratórios não 

cobrem.   

Assim, a falta de planejamento e documentação tendem a criar uma grande 

dificuldade para realizar a regressão de forma adequada, podendo gerar um 

retrabalho muito maior, não realizando uma cobertura dos defeitos adequada. Logo, 

adquire-se uma DT maior a cada vez que se cria mais funcionalidades para o produto 

e a regressão não identifica os defeitos (SHAH et al, 2014). 

Para Shah et al (2014), a falta de documentação dos testes traz também um 

mau registro do entendimento das funcionalidades, gerando retrabalhos e um 
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planejamento errado, quanto ao tempo que se leva para execução dos testes. Este 

artigo cita DT dentro de teste de software quando há execução de somente testes 

exploratórios. Este trabalho ajudará nesta dissertação para identificar DT (suas 

causas, indicadores e soluções) dentro do processo de teste de software, porém a 

dissertação busca não somente DT sobre testes exploratórios, mas qualquer tipo teste 

(ou até mesmo a falta de testes dentro do processo de TS). 

2.3.3 Technical Debt in Test Automation (WIKLUND et al, 2012)  

Wiklund et al (2012) descreve um estudo que teve como objetivo: “identificar 

os contribuintes comuns às dívidas técnicas acumuladas em testes automatizados e 

avaliar a consciência desta dívida em organizações que usam o teste automatizado”. 

Esta análise foi de grande contribuição para a comunidade de teste automatizado, por 

existir muitos problemas desde a escolha da ferramenta que será utilizada até o 

esforço existente para realizar manutenção nos testes automatizados.  

O artigo descreve os problemas de automação. Wiklund et al (2012), apud 

Kasurinen; Taipale e Smolander (2011) em sua lista de problemas e apontam que 

"ferramentas complicadas causam erros". É preciso entender quais problemas o 

projeto apresentará, para que seja possível escolher a melhor ferramenta. 

WIKLUND et al (2012) apresentam a lista de problemas, que posteriormente 

Persson e Yilmaztürk (2014) reforçaram, sobre automação de testes. São eles:  

 A não criação de uma especificação antes da definição de quais casos de 

testes serão implementados; 

 Gerenciamento de configuração insuficiente para o ambiente de teste e 

testware5; 

 Defeito insuficiente de rastreamento para o ambiente de teste e testware; 

 Ignorar que a automação de teste é desenvolvimento de software. Pois 

deixa de priorizar os problemas relacionados à automação por ser de teste; 

 A falta de funcionalidades nas ferramentas de teste utilizadas e a falta de 

diretrizes de desenvolvimento para o ambiente de teste. 

Já Berner et al (2015) apresentam outros problemas identificados em cinco 

projetos, descritos em sua pesquisa. São eles: 

                                                           
5 Testware é definida por Gelperin et al. como "os procedimentos reais de testes que são executados, 

o software de suporte, os conjuntos de dados que são usados para executar os testes e a 
documentação de apoio". 
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 Uso de ambiente de teste e design do ambiente de teste; 

 Falta de documentação; 

 Falta de teste da arquitetura do sistema; 

Depois de relatar os problemas de automação, Wiklund et al (2012), 

apresentam a seguinte conclusão sobre Dívida Técnica em TS: 

Dívida técnica é aceita em estratégias de teste e as organizações que projetam 

software em geral se esquecem de aplicar princípios de projeto/design de software, 

como a sistematização, documentação e testes, quando produzem ou implantam 

estratégias de automação de teste. 

O artigo ainda apresenta uma entrevista semiestruturada “com 

desenvolvedores de software que trabalham com a aplicação de telecomunicação, e 

engenheiros do ambiente de teste” (WIKLUND et al, 2012). Em seguida foram 

realizadas as codificações da entrevista e feita uma análise do processo em que os 

entrevistados realizavam a automação de testes. 

Wiklund et al (2012) fazem quatro observações que foram encontradas a partir 

da codificação da entrevista e dos trabalhos relacionados à automação de teste: 

1. Reutilização e compartilhamento de ferramentas de teste;  

2. Infraestrutura da instalação de testes não é transparente e pode alterar os 

resultados do teste; 

3. Engenheiros generalistas esperam que suas ferramentas sejam fáceis de 

usar; 

4. Aceitar que as práticas de desenvolvimento de código de teste são 

potencialmente menos rigorosas do que para o código que os 

desenvolvedores irão colocar em produção. 

Na conclusão dos problemas encontrados, os autores afirmam que não foi 

possível detectar como planejar, monitorar e deixar a DT de automação em um valor 

aceitável, destacando problemas existentes que a automação apresenta, sem 

visualizar soluções. Assim, o trabalho teve uma grande contribuição para esta 

dissertação, pois automação é outro tipo de teste, que quando for aplicado precisa de 

um planejamento dentro do processo de TS, para não acarretar no aumento de mais 

DTs. Logo, este trabalho apresentou algumas DTs que podem ocorrer em automação, 

porém, essa dissertação apresentará DTs que ocorrem não apenas em automação, 

mas sim durante todo o processo de teste. E considerará, também, causas, 

indicadores e soluções. 
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2.3.4 Defining the decision factors for managing defects: A technical debt 

perspective (SNIPES; ROBINSON; GUO, 2012)  

Snipes, Robinson e Guo (2012) apresentam uma pesquisa que teve como 

objetivo identificar os fatores de decisão que um conselho de controle de mudanças 

usa para determinar quando se deve corrigir os defeitos de um software. E isto está 

atrelado aos custos que existem nas DTs na tomada de decisão. Snipes, Robinson e 

Guo (2012) ainda destacam que durante um ciclo de release, a quantidade de novos 

pedidos de alteração e relatórios de defeitos advindos de atividades de teste pode 

exceder o volume máximo suportado pela equipe de desenvolvimento. Esse acúmulo 

de defeitos identificados pela equipe de teste, gera novas DTs que devem ser 

gerenciadas.  

Para execução do trabalho, primeiramente, foi realizada uma análise de 

defeitos dos sistemas escolhidos no artigo. Em seguida realizou-se uma entrevista 

com pessoas que faziam parte do conselho de controle de defeitos. Em ambas as 

etapas foram identificados conjuntos de custos relacionados aos defeitos 

encontrados. Por fim, foram identificados os fatores que afetam na decisão de corrigir 

um defeito (SNIPES; ROBINSON; GUO, 2012), e para efetuar a tomada de decisão 

de DT dentro do conselho é necessário incluir a análise de custo-benefício, 

acrescentando-os junto com os fatores que o conselho identificou na tomada de 

decisão (SNIPES; ROBINSON; GUO, 2012) 

Este artigo busca contribuir para identificar fatores na tomada de decisão para 

corrigir defeitos (DTs) e os custos que envolvem isto. Já o trabalho desta dissertação 

busca mostrar as DTs que existem no processo de Teste de Software, atreladas a 

possíveis soluções, que é uma etapa anterior à apresentada por (SNIPES; 

ROBINSON; GUO, 2012). Apesar desta dissertação apresentar como resultado um 

mapa de apoio à gestão de DT, não são levados em consideração os fatores de 

decisão para sanar as DTs. 

2.3.5 Managing Technical Debt: An Industrial Case Study (CODABUX; 

WILLIAMS, 2013)  

Em Codabux e Williams (2013) foram realizadas observações e uma 

entrevista semiestruturada com o objetivo de verificar com os profissionais da indústria 

os efeitos da DT no processo de desenvolvimento utilizando metodologias ágeis. 
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As perguntas da entrevista foram focadas em saber: quais as características 

das DTs, para poder identificar como lidar com os tipos de DTs; quais as 

consequências das DTs, para saber como será o impacto da gestão delas em longo 

e curto prazo; quais técnicas que são realizadas para reduzir a DT; e saber quais DTs 

sãos mais importantes que as outras. 

Codabux e Williams (2013) mencionam teste de software como um tipo de 

caracterização das DTs, onde os profissionais citaram: teste de unidades, refere-se à 

quantidade de código que ainda não foi testado, pois a unidade do código só será 

modificada em casos raros; Dívida de automação, se refere a DTs relacionadas aos 

defeitos; e DT no código tem que criar testes de unidade e refatoração ocasionadas 

por escolhas ruins no projeto.  

A partir do questionário, os autores chegaram a algumas conclusões: as DTs 

difíceis de serem geridas são aqueles referentes à arquitetura, onde tende-se a 

assumir DTs de longo prazo para sanar as de curto prazo. Algumas equipes tendem 

a parar 20% do tempo trabalhando para diminui-las e para priorizar certas DTs. 

Quanto à priorização, os participantes indicaram que a priorização depende do que é 

mais grave para o cliente. 

Este artigo buscou compreender como DTs são caracterizadas, dirigidas e 

priorizadas, bem como a forma como cada fator influência nas decisões para sana-

las. Já está dissertação busca identificar as DTs em teste de software, mostrando 

soluções, causas e indicadores para ajudar a paga-las. Diferente do artigo de 

(CODABUX; WILLIAMS, 2013), a presente dissertação não busca identificar os 

fatores de decisão para priorizar qual DT deve ser sanada primeiro. 

2.3.6 A systematic mapping study on technical debt and its management ((LI; 

AVGERIOU; LIANG, 2015)  

Li, Avgeriou e Liang (2015) fazem uma revisão sistemática que buscaram 

estudos que falam sobre gestão de DTs, a fim de entender como está sendo 

interpretado o seu conceito. O artigo identifica quais são os tipos causadores de DTs 

que são encontrados e teste de software é identificado como um dos tipos mais 

pesquisados. 

Este artigo colaborou nessa dissertação mostrando trabalhos relacionados a 

DT em teste de software, comprovando que este é um assunto que é estudado e que 

vem crescendo. Mas como conclusão final, o artigo mostra resultados referentes à 
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gestão de DT, às atividades de gestão, ferramentas que ajudam na gestão da DT, às 

opiniões conflitantes do assunto, o conceito de DT que tem diferentes interpretações 

e pesquisas atuais sobre DT. Ao contrário desta dissertação, que busca realizar o 

levantamento de DTs e soluções especificamente na área de Teste de Software, sem 

abordar sobre a gestão destas DTs. 

2.4 Síntese do Capítulo 

Neste capítulo foram abordados os temas referentes a DT aplicada em 

Engenharia de Software e sua relação com o processo de teste de software. O 

entendimento destes conceitos junto aos trabalhos relacionados, permitiu uma melhor 

percepção das necessidades e abrangência da aplicação de DT no processo de teste 

de software.  

Após a apresentação de todos os trabalhos relacionados citados na Seção 2.3, 

deve-se levar em consideração que os trabalhos relacionados à DT em teste de 

software, além de serem poucos, apresentam DTs em tipos específicos de teste (ex: 

testes exploratórios ou automação de testes). Assim, realizar um levantamento de DTs 

no processo de testes de software junto a possíveis causas, indicadores e soluções 

se mostra uma importante contribuição para comunidade de engenharia de software, 

com objetivo de cada vez mais ser cumprido o que for planejado dentro de um 

processo de testes de software, sem deixar em dívida o que possa prejudicar a saúde 

de um projeto.  

O Capítulo 3, a seguir, apresenta a pesquisa realizada para o levantamento 

das DT’s no processo de teste de software e a conclusão desta pesquisa. 
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3. DÍVIDA TÉCNICA EM TESTE DE SOFTWARE 

Neste capítulo será apresentado como foram encontradas as DTs, suas 

causas e indicadores e o survey para validação destes itens. 

 

3.1 Identificação de Dívidas Técnicas em Teste de Software 

Para identificar DTs na literatura técnica, foram realizadas pesquisas manuais 

em diversas bibliotecas digitais, tais como: ACM Digital Library, IEEEXplore, Scopus, 

ScienceDirect e Google Scholar. Os trabalhos que foram identificados abordam DT 

em teste de software, além de trabalhos em teste de software que não lidam com 

termo DT, porém apresentam menção a problemas (dificuldades) na área. 

Para determinar os termos (problemas) que seriam considerados como DTs, 

foram aplicados alguns critérios na forma de perguntas, que foram geradas a partir do 

conceito de DT. Caso o termo encontrado na literatura técnica se encaixasse em uma 

ou mais perguntas listadas abaixo, então considerou-se como uma DT. As perguntas 

foram: (o termo “atividade” pode ser substituído por: funcionalidade, tarefa, requisito, 

artefato, depende do contexto que a DTs é questionada) 

 A atividade está atrasada? 

 A atividade será feita somente depois do prazo planejado? 

 A atividade está diferente do esperado para o estado ideal do projeto? 

 A atividade não será feita agora ou da forma ideal para poder ter a entrega 

(parcial/final) no tempo planejado? 

 A atividade será feita quando der? 

 A atividade não foi feita no momento ideal e gerou este “problema”? 

 A atividade foi planejada para ser feita, mas não foi feita? 

 A atividade foi feita dessa forma para uma entrega rápida e será modificada 

depois? 

Depois da identificação das DTs, foram apontadas a elas causas e 

indicadores. Neste contexto, Causa é o acontecimento que é feito ou deixa de ser 

feito para gerar a DT; e os Indicadores são indícios para perceber a dívida em um 

projeto de software. Estas causas e indicadores foram identificadas a partir do 

conhecimento adquirido durante a pesquisa sobre dívida técnica, a experiência 
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profissional do pesquisador e de conversas com profissionais da área de teste de 

software. Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os itens que foram encontrados na 

literatura técnica, separadas por DTs associadas ao Gerenciamento dos Testes 

(Tabela 2) e Projeto e Execução dos Testes (Tabela 3). Também são apresentadas 

as causas e os indicadores associados a cada DT em análise. Ao final, estão 

apresentadas as referências de onde elas foram extraídas. 

Tabela 2: Dívidas Técnicas, Causas e Indicadores associados ao Gerenciamento dos Testes.  

ID Dívidas Técnicas Causas Indicadores Fonte 

DT
01 

Cronograma de 
teste não 
definido/ 

inadequado 

 Falta de experiência da 
equipe de teste 

 Tempo limitado para os testes 
como premissa do projeto 

 Não saber quando iniciar os 
testes 

 Não saber quando terminar os 
testes 

 Cronograma não foi criado 

 Cronograma sem considerar 
atividades nos processos de 
testes 

 (NAIK; 
TRIPATHY, 2008) 

 (PERRY, 2006) 

 (DUSTIN, 2003) 

DT
02 

Ferramentas de 
teste não 
utilizadas/ 

aplicáveis no 
projeto 

 Falta de experiência da 
equipe de teste 

 Falta de recurso 

 Quantidade de recurso 
disponível menor que o 
valor das ferramentas 

 Diversidade de ferramentas 
disponíveis menor do que o 
esperado para cobertura 
dos testes 

 (BERTOLINO, 
2007) 

 (NAIK; 
TRIPATHY, 2008) 

 (KASURINEN; 
TAIPALE; 
SMOLANDER, 
2009) 

  (DUSTIN, 2003) 

DT
03 

Riscos de teste 
não definidos/ 
inadequados 

 Ausência de critérios para 
seleção dos testes 

 Não ter os riscos mapeados 

 Premissas do projeto que 
impactam nos testes não 
consideradas nos 
levantamentos de riscos 

 (AMLAND, 2000) 

 (DUSTIN, 2003) 

DT
04 

Planejamento de 
testes não 

adequados para 
o projeto 

 Não entendimento dos 
requisitos do projeto 

 Não buscar entender melhor o 
projeto 

 Tipos de testes não cobrem 
os requisitos 

 (SHAH, 2014) 

 (NAIK; 
TRIPATHY, 2008) 

 (KASURINEN; 
TAIPALE; 
SMOLANDER, 
2009) 

 (QUADRI; 
FAROOQ, 2010) 

DT
05 

Equipe de teste 
não definida/ 

inadequada para 
projetar e 

executar os 
testes 

 Falta de recurso 

 Falta de comunicação dos 
contratantes com o gerente de 
testes 

 Falta de planejamento e 
estratégia do projeto 

 Ausência de critérios para 
seleção de equipe 

 Planejar uma quantidade X 
de pessoas e ter disponível 
menos pessoas 

 Não ter todos os perfis 
mapeados 

 (SHAH, 2014) 

 (KASURINEN; 
TAIPALE; 
SMOLANDER, 
2009) 

 (DUSTIN, 2003) 

DT
06 

Fornecer um 
entregável com 

falha 

 

 Falta de regressão 

 Falta de tempo para corrigir 

 % falhas sendo encontradas 
em funcionalidades já 
testadas 

 % falhas conhecidas 

 (RITTINGHOUSE, 
2004) 

 (QUADRI; 
FAROOQ, 2010) 

DT
07 

Falhas sem 
correções 

 Falta de relatório das falhas 

 Falta de tempo para corrigir 
 % falhas não corrigidas 

 (RITTINGHOUSE, 
2004) 

DT
08 

Falta de controle 
de quais tipos de 

 Falta de relatório de execução 
 A quantidade de tipos de 

testes executados pela 
 (WIKLUND et al. 

2012) 
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testes estão 
sendo 

executados 

 Falta de tempo de fazer 
relatórios 

equipe não está presente 
em relatórios 

 (DUSTIN, 2003) 

DT
09 

Problemas no 
software não 
aceito pelo 

cliente 

 Cliente não ter conhecimento 
da estratégia (critérios de 
aceitação e saída) 

 Equipe de teste não estar 
verificando a documentação 
do projeto (ex: caso de uso, 
ux-guide) 

 Quantidade de criticidades 
das falhas6 para entrega não 
aceita pelo cliente  

 % de cobertura dos testes 
realizados, não aceitos pelo 
cliente 

 Cliente esperando que 
sejam feitos testes que não 
estão sendo aplicados 

 (PEZZE; YOUNG, 
2008) 

 (NAIK; 
TRIPATHY, 2008) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em seguida foi realizado o survey para a validação do conjunto de DT junto a 

especialistas em teste de software, descrito na próxima seção.  

Tabela 3: Dívidas Técnicas, Causas e Indicadores associados ao Projeto e Execução dos Testes.  

ID 
Dívidas 

Técnicas 
Causas Indicadores Fonte 

DT10 
Scripts de teste 

não 
implementados 

 Tempo limitado para os testes 

 Equipe de teste inexperiente 

 Entrega do desenvolvedor 
atrasada 

 Cronograma de teste não 
definido/inadequado 

 % de scripts de teste 
implementados (esperado / 
realizado) 

 (LI; AVGERIOU; 
LIANG, 2015) 

DT11 

Criação de 
cenários de 
testes não 
finalizados 

 Tempo limitado para os testes 

 Equipe de teste inexperiente 

 Falta de definição dos 
requisitos 

 Cronograma de teste não 
definido/inadequado 

 % de cenários de testes 
implementados (esperado / 
realizado) 

 (LI; AVGERIOU; 
LIANG, 2015) 
(METTLE; HASS, 
2008) 

 (NAIK; TRIPATHY, 
2008) 

DT12 

Falta de 
documentação 
dos testes que 

serão 
executados 

 Equipe de teste inexperiente 

 Tempo limitado para os testes 

 Cronograma de teste não 
definido/inadequado 

 Quantidade de documentos 

 (SHAH, 2014) 

 (WIKLUND et al, 
2012) 

 (DUSTIN, 2003) 
 (NAIK; TRIPATHY, 

2008) 
 (SOARES et al, 

2015) 

DT13 

 
Necessidade de 

refatorar os 
scripts de testes 

 Equipe de teste inexperiente 

 Falta de conhecimento 
técnico 

 Falta de organização na hora 
de iniciar os scritps 

 Alteração na funcionalidade 

 Falta de atributos no código 
para scripts de testes 

 (NAIK; TRIPATHY, 
2008) 

 (DUSTIN, 2003) 

DT14 

Cenários/scripts 
de testes que 

não 
representam o 
estado atual da 
funcionalidade 

 

 Não realizar manutenção nos 
casos de testes e scripts de 
testes 

 Equipe de teste inexperiente 

 % de cenários/scripts de 
testes não coerente com a 
atual funcionalidade 

 Quantidade de tempo 
disponível para manutenção 
menor que o planejado 

 (MYERS; 
BADGETT; 
SANDLER, 
2012) 

 (BAARS; VOS; 
DIMITROV, 
2010) 

 (NAIK; 
TRIPATHY, 
2008) 

                                                           
6 Quantidade de criticidades das falhas: representa a quantidade de falhas com criticidade acima do 

esperado no critério de aceitação. 
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DT15 

Casos/scripts 
de testes 

desatualizados 
na ferramenta 

de gestão 
 

 Tempo limite para os testes 

 Cronograma de teste não 
definido/inadequado 

 Falta de manutenção 

 % de testes sendo 
projetados sem 
incluir/atualizar os casos de 
testes / scripts das 
ferramentas de gestão 

 Quantidade de tempo 
disponível para manutenção 
menor que o planejado 

 (PERRY, 2006) 

 (NAIK; TRIPATHY, 
2008) 

 (DUSTIN, 2003) 

DT16 
Casos de testes 
não executados 

 Atraso na liberação da versão 
para teste 

 Tempo curto para execução 
dos testes 

 Execução apenas de testes 
automatizados 

 Cronograma de teste não 
definido/inadequado 

 Regressão não executada 

 Quantidade de casos de 
testes não executados (ou 
%) 

 Quantidade de tempo 
disponível para execução 
menor que o planejado 

 (LI; AVGERIOU; 
LIANG, 2015) 
(JIANGA; 
ZHANGB; 
CHAN, 2012) 

DT17 
Scripts de Teste 
não executados 

 Atraso na liberação da versão 
de teste 

 Tempo curto para execução 
dos testes 

 Cronograma de teste não 
definido/inadequado 

 Regressão não executada 

 Quantidade de scripts de 
testes não executados (ou 
%) 

 % Scripts falhando 

 Quantidade de tempo 
disponível para execução 
menor que o planejado 

 (LI; AVGERIOU; 
LIANG, 2015) 

DT18 

Sobrecarga de 
atividades em 
determinados 
períodos do 

projeto 

 Cronograma de teste não 
definido/inadequado 

 Falta de divisão de atividades 

 Atraso na liberação da versão 
para teste 

 Quantidade de tempo para 
trabalho menor que o tempo 
planejado para as atividades 
no período 

 % de versões lançadas em 
determinado período do 
projeto 

 (NAIK e 
TRIPATHY, 2008) 

 (ARANHA; 
BORBA, 2007) 

DT19 

Falhas 
encontradas 
tardiamente 

 

 Falta de Cronograma 

 Falta de integração contínua 

 Desenvolvimento atrasado 

 Testes iniciados tardiamente 

 % de tipos de testes não 
sedo executados há tempo 
ou não sendo executados 

 % de falhas encontradas em 
momentos errados (sem 
término de 
desenvolvimento) 

 (QUADRI; 
FAROOQ, 2010) 

 (DUSTIN, 2003) 

DT20 
Acúmulo de 
falhas não 
corrigidas 

 Não corrigir falhas por 
criticidade 

 Falta de tempo para 
correções 

 Equipe de desenvolvimento 
não disponibiliza tempo para 
corrigir falhas 

 % funcionalidades 
importantes com erros 
graves 

 % de falhas com criticidades 
erradas 

 (RITTINGHOUSE, 
2004)   

DT21 

Falta de 
cobertura dos 
requisitos do 

sistema 
(funcionais e 

não funcionais) 
 

 Inexperiência dos testadores 

 Execução de somente um tipo 
de teste 

 Quantidade de falhas sendo 
encontradas por falta de 
cobertura de certos tipos de 
testes 

 % de requisitos não 
cobertos pelos tipos de 
testes aplicados 

 (LI; AVGERIOU; 
LIANG, 2015) 
(QUADRI e 
FAROOQ, 2010) 

 (NAIK; TRIPATHY, 
2008) 

DT22 

Funcionalidades 
já finalizadas 
apresentando 

falhas 
 

 Pouco tempo para executar 
os testes 

 Testes não fazem mais 
sentido (funcionalidade 
alterada) 

 Não executar testes de 
regressão 

 % falhas sendo encontradas 
em funcionalidades já 
testadas 

 % de falhas encontradas 
nos testes de regressão 

 (QUADRI; 
FAROOQ, 2010) 

 (DUSTIN, 2003) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



55 
 

3.2 Planejamento e Projeto do Survey para Avaliação das Dívidas 

Técnicas 

Será apresentado um survey conduzido com o propósito de investigar um 

conjunto de dívidas técnicas (DTs) relacionadas ao processo de testes de software, 

suas causas e indicadores, sob o ponto de vista de profissionais da área.  

O survey realizado classifica-se como descritivo, considerando os seus 

objetivos, em que se busca caracterizar como engenheiros de software, avaliam as 

DTs identificadas na literatura técnica como relacionadas à área de teste de software 

e ainda se há variações de percepção dentro da população analisada quanto ao nível 

de relevância.  

Quanto ao período de realização da coleta de dados, o survey desta 

dissertação é de corte transversal, pois os dados foram coletados em apenas um 

momento (junho de 2015). 

3.2.1 Questão de Pesquisa 

A questão de pesquisa que norteou este estudo foi a seguinte: 

Qual o nível de concordância de DTs, (suas causas e indicadores) 

presentes na literatura técnica, sob o ponto de vista da comunidade de 

profissionais de Teste de Software? 

3.2.2 Definição das Hipóteses 

Para este estudo, definiu-se uma hipótese nula que está relacionada à análise 

da concordância das DTs, causas e indicadores mapeados. A hipótese nula está 

descrita a seguir, junto com suas hipóteses alternativas: 

 Hipótese Nula (H0): Não existe diferença do grau de concordância entre DTs, 

causas e indicadores de acordo com a opinião dos profissionais da comunidade 

de Teste de Software.  

o Hipótese Alternativa 1 (H1): Existem DTs analisadas pela comunidade 

de profissionais de Teste de Software com grau de concordância 

diferente entre si. 
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o Hipótese Alternativa 2 (H2): Existem Causas analisadas pela 

comunidade de profissionais de Teste de Software com grau de 

concordância diferente entre si para uma mesma DT. 

o Hipótese Alternativa 3 (H3): Existem Indicadores analisados pela 

comunidade de profissionais de Teste de Software com grau de 

concordância diferente entre si para uma mesma DT. 

3.2.3 Variáveis 

Variável Independente: 

 Conjunto Inicial de DTs, causas e indicadores (Tabela 2 e Tabela 3). 

Variáveis Dependentes: 

 Conjunto final de DTs, causas e indicadores 

 O nível de concordância para cada DT, causa e indicador, pertencentes ao 

conjunto inicial e mantidos no conjunto final de acordo com a opinião dos 

profissionais. 

3.2.4 Seleção dos Participantes 

A população de estudo foi focada em profissionais da área de Teste de 

Software que trabalham em empresas brasileiras centradas em desenvolvimento de 

software. Foram enviados um total de 248 e-mails, porém não se sabe com precisão 

o número de convidados, primeiramente devido à possibilidade dos que receberam o 

convite terem repassado para mais pessoas e grupos de e-mails. Um segundo motivo 

é que nem todas as pessoas incluídas nas listas de grupos de e-mail (da comunidade 

de TS) são efetivamente especialistas ou atuantes em Teste de Software. Apesar 

dessa imprecisão, optou-se por utilizar tais listas para obter uma cobertura ampla da 

comunidade de Teste de Software. 

3.2.5 Definição do Instrumento 

O instrumento foi elaborado sob a forma de questionário, formado por grupos 

de perguntas fechadas (com espaço para comentários). A escolha de perguntas 

fechadas levou em conta o volume potencial de respostas e a indisponibilidade de 

ferramentas adequadas para tratamento de questões abertas em grande volume. 

Quanto ao meio de envio do questionário e coleta das respostas, optou-se 

pelo meio eletrônico online com convite por e-mail, em função da agilidade e baixo 
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custo, comparando com outras opções como questionário em papel ou formulários 

eletrônicos na forma de arquivos. Levou-se em conta também que essa modalidade 

contribuiria para que o preenchimento tomasse menos tempo dos respondentes. 

Por fim, a coleta de respostas foi realizada automaticamente pelo serviço 

Google Forms. O participante utiliza um link recebido no e-mail para acessar o 

ambiente, no qual preenche e envia o questionário. Cada questionário respondido 

aparece como uma nova linha em uma planilha no ambiente Google Docs, disponível 

para o autor do formulário consultar e baixar os dados armazenados. 

O instrumento adotado neste survey é formado por 5 etapas sequenciais, 

como descrito na Figura 3 e detalhadas a seguir: 

Figura 3: Convite de e-mail para participação do survey. 

 

Fonte: (Elaborada pelo autor). 

3.2.5.1 Convite 

Primeiramente foi enviando um convite para os profissionais da área de 

Testes de Software. A Figura 4 apresenta o convite enviado por e-mail. A partir do link 

presente no e-mail, o participante era redirecionado para a página de apresentação 

do survey, que dá acesso ao questionário da pesquisa. 

 

  

1. Convite

2. Apresentação 
do Survey

3. 
Caracterização 
do Participante

4. Avaliação de 
DTs, Causas e 
Indicadores

5. 
Agradecimento
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Figura 4: Convite de e-mail para participação do Survey. 

 

 Fonte: (Elaborada pelo autor) 

3.2.5.2 Apresentação do Survey 

Foi desenvolvida uma página web contendo informações sobre o survey. Esta 

página pode ser observada na Figura 5, que descreve como foi realizada a 

apresentação da pesquisa para os participantes e ao final a solicitação do 

consentimento para participarem do survey. 

Figura 5: Apresentação e Concordância do Survey. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2.5.3 Caracterização do Participante 

Na Figura 6 é apresentado o formulário de caracterização do participante, que 

apresenta o objetivo da pesquisa e perguntas que visam caracterizar o grau de 

conhecimento/experiência dos participantes a respeito do tópico do estudo. Tais 

perguntas serão usadas para direcionar para qual questionário de avaliação de DTs, 

causas e indicadores o participante será direcionado.  

Figura 6: Formulário de Caracterização. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2.5.4 Avaliação de DTs, Causas e Indicadores 

Devido ao grande número de DTs e suas classificações dentro do processo 

de testes, optou-se pela separação da avaliação das DTs (suas causas e indicadores) 

em dois questionários, que deveriam ser respondidos por grupos diferentes de 

participantes (experiência, atividades que realizam). Os questionários são: 

 O questionário “Planejar e Concluir”: apresenta Dívidas Técnicas, causas e 

indicadores nos processos gerenciais de planejamento, monitoramento e 

controle de Teste de Software e análise/conclusão de resultados (ISO/IEC 

29119, 2013). 

 O questionário ¨Projetar e Executar¨: apresenta Dívidas Técnicas, causas e 

indicadores dos processos de projetar e executar Teste de Software (SO/IEC 

29119, 2013). 

Para definição do grupo ao qual o participante seria direcionado, foram 

utilizadas as opções apresentadas no formulário de caracterização do participante 

(Figura 6). A Tabela 4 exibe as perguntas e respostas inseridas no formulário de 

caracterização. 

Tabela 4: Perguntas do Formulário de Caracterização. 

Perguntas do Questionário de 
Caracterização 

Opções de respostas 

Quanto tempo você 
trabalha/trabalhou com 
processo de teste de software? 

 Menos de 1 ano 

 Entre 1 e 3 anos 

 Entre 3 e 5 anos 

 Entre 5 e 10 anos 
Mais de 10 anos 

Qual o papel que você atua 
hoje ou atuou por último? 

 Engenheiro de Teste / Analista de Teste 

 Estagiário/Técnico de Teste 

 Gerente/Líder de equipe de Teste 

Qual atividade você mais 
exerceu/exerce relacionada ao 
processo de teste, no projeto 
que você mais atuou/atua? 

 Projetar Teste e Executar Teste 

 Planejar Teste e Monitorar e Controlar Teste 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

O participante em cada pergunta só podia escolher uma das opções de 

resposta. Para identificar para qual questionário o participante seria direcionado, havia 

uma combinação das três respostas que eram selecionadas. 
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Para o participante ser direcionado para o questionário “Planejar e Concluir”, 

ele teria que escolher duas das seguintes respostas: ter atuado 5 ou mais anos com 

testes (opções “Entre 5 ou 10” ou “Mais de 10 anos”), seu último papel é/foi 

“Gerente/Líder de equipe de Teste” ou a atividade que mais exerce/exerceu é “Planejar 

Teste e Monitorar e Controlar Teste” (Tabela 4). Assim, somente iria para este 

questionário quem for mais experiente, ou atue nos papéis de liderança ou gerência e 

que trabalhe mais com a parte de planejamento do processo de teste. 

Já o participante direcionado para o questionário “Projetar e Executar”, teria 

que escolher duas das seguintes respostas (Tabela 4): ter atuado com menos de 5 

anos em testes (opções: “Menos de 1 ano” ou “Entre 1 e 3 anos” ou “Entre 3 e 5 anos”) 

seu último papel é/foi “Engenheiro/Analista/Estagiário de Teste” ou a atividade que 

mais exerce/exerceu é “Projetar Teste e Executar Teste”. Assim, para este 

questionário iriam os participantes menos experientes (até cinco anos de experiência) 

e que em grande maioria são os que trabalham com a execução dos testes, sendo 

engenheiros ou analistas. 

a) Questionário Planejar e Concluir 

A Figuras 7 (esquerda) apresenta o questionário com uma breve explicação 

do assunto do survey, instruções para responder as perguntas, e suas nove DTs, 

causas e indicadores que são do processo planejar e concluir. Todas as perguntas 

são obrigatórias e após o preenchimento delas o participante encerra sua 

colaboração. 
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Figuras 7: Questionário Planejar e Concluir (Esquerda) e Projetar e Executar (Direita). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

b) Questionário Projetar e Executar 

A Figuras 7 (direita) exibe o questionário Projetar e Executar que tem as 

mesmas características do questionário anterior, uma explicação sobre o assunto do 

survey, instruções para responder o questionário e as suas 13 DTs, causas e 

indicadores referentes ao processo de teste de software Projetar e Executar. 

Em ambos os questionários (Figuras 7), para cada DT (suas causas e 

indicadores) foi apresentado um grupo contendo seis opções de respostas 
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(obrigatórias), além de um campo para comentários (opcional). As opções de 

respostas são apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5: Opções de Respostas.  

Opções Respostas 
R1 Concordo com a Dívida Técnica, causas e indicadores 

R2 
Concordo com a Dívida Técnica e com as causas, mas não concordo 
com os indicadores 

R3 
Concordo com a Dívida Técnica e com os indicadores, mas não 
concordo com as causas 

R4 
Concordo com as causas e os indicadores, mas não concordo com a 
Dívida Técnica 

R5 Não concordo com a Dívida Técnica, causas e indicadores 

R6 
Concordo com a Dívida Técnica, mas não concordo com as causas e 
indicadores 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  Por meio da combinação entre as opções de resposta, é possível identificar 

a concordância dos participantes quanto aos itens de uma DT (descrição da DT, 

causas e indicadores). Por exemplo, as respostas R1, R2 e R4 (Tabela 5) são opções 

que representam a concordância dos participantes quanto às causas da DT analisada. 

Desta forma, para cada questão, a partir do somatório dos participantes que 

concordaram com determinado item (dívidas técnicas, causas ou indicadores), é 

realizada a divisão pelo total de participantes que responderam ao questionário, 

resultando assim em uma porcentagem que representa o nível de concordância dos 

participantes quanto o item analisado. 

Por fim, ao final de cada um dos dois questionários foi oferecido um campo 

para comentários gerais, que poderia ser preenchido como campo opcional, conforme 

apresentado na Figura 8. 

Figura 8: Local de comentários gerais dos participantes. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2.5.5 Tela de Agradecimento 

A Figura 9 exibe a tela de agradecimento para os participantes depois de 

terem concluído com êxito o questionário. 

Figura 9: Agradecimento da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.2.6 Ameaças à Validade 

Validade Interna: o estudo propõe utilizar indivíduos que trabalham na área 

de Teste de Software em pequenas, médias e grandes organizações que 

desenvolvem software. Assume-se que essa população é representativa no que diz 

respeito a indivíduos que atuam no contexto de software, que estejam envolvidos nos 

processos de Teste de Software e que vão responder o questionário a partir de sua 

experiência neste domínio. Pode ocorrer de participantes não entenderem 

corretamente os conceitos relacionados a DT e isto impactar no resultado da 

pesquisa, por ser um conceito novo e ainda pouco difundido. 

Validade Externa: (i) A maioria dos participantes foi identificada a partir de 

listas de e-mail internas das empresas. Assim, assume-se que eles são 

representativos. Porém, muitos deles podem não ter o perfil desejado, assim como 

não é possível convidar todas as pessoas que atendam ao perfil requerido; (ii) A 

variedade dos participantes que responderam ao questionário foi significativa, sendo 

a amostra obtida formada por gerentes/líderes de projetos, engenheiros/analistas de 

teste e estagiários/técnicos em testes (uma minoria de apenas 6,3%). Contudo, seria 

interessante aumentar o número de participantes, aumentando também a 

representatividade junto à população geral de pessoas com experiências em 

processos de Teste de Software. 
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Validade de Conteúdo: (i) Embora, durante o estudo, as 22 perguntas de 

concordância sobre as DTs, causas e indicadores tivessem uma exemplificação da 

DT associada à pergunta, não é possível garantir que os participantes tenham tido um 

bom entendimento acerca do assunto tratado; (ii) É possível que os participantes, por 

não possuírem conhecimento sobre um dos assuntos avaliados, neste caso as DTs, 

tenham selecionado uma opção que não condiz com a aplicação da DT no processo 

de Teste de Software e (iii) O tempo necessário para preenchimento do questionário 

pode ter sido cansativo e exaustivo para os respondentes, influenciando em suas 

respostas. Para amenizar essa situação, as telas do site da pesquisa foram 

desenvolvidas de forma simples e de fácil preenchimento e o conjunto de DTs for 

dividido em dois, conforme descrito anteriormente. 

Validade de Construção: (i) A partir do estudo bibliográfico acerca de DT, 

foram identificadas 22 DTs principais no cenário de Teste de Software. No entanto, 

podem existir outras DTs, causas e indicadores que não foram identificados ou não 

foram escolhidos para fazerem parte da pesquisa. 

3.2.7 Teste Piloto 

O teste piloto do questionário eletrônico foi conduzido com um grupo de 

pesquisadores do Grupo de Experimentação e Teste de Software da Universidade 

Federal do Amazonas. Durante a aplicação do teste piloto os pesquisadores tiveram 

a oportunidade de sugerir melhorias quanto ao conteúdo e distribuição das questões. 

O teste piloto foi importante para refinar as questões, por meio de correções 

gramaticais e de estruturação das opções, e também para identificar problemas de 

interpretação com relação às perguntas e a determinação do tempo de resposta. 

3.3 Execução do Survey 

3.3.1 Período e Total de Participantes do Survey 

O survey ficou disponível do dia 01/06/2015 a 22/06/2015 no endereço 

http://icomp.ufam.edu.br/experts/survey/. Os participantes receberam o link por meio 

de e-mail, sendo enviados especificamente para pessoas que trabalhavam na área de 

teste e compartilhado em grupos de e-mail e redes sociais da área de teste. 

Foram enviados 248 convites, destes convites um total de 64 participantes 

finalizaram a pesquisa, em que 19 responderam o questionário Planejar e Concluir e 
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45 responderam o questionário Projetar e Executar. Então do total de respostas 

completas, obtiveram-se 64 respostas. Isto representa um nível de confiança de 

89,3% dos dados coletados, para atingir esta porcentagem utilizou-se a fórmula de 

cálculo do nível de confiança de uma amostra descrita na Figura 10. Por fim, para ter 

a população real e um valor mais exato do nível de confiança da amostra, seria 

necessário atestar quantas pessoas receberam de fato os e-mails para participar. 

Figura 10: Cálculo do nível de confiança de uma amostra. 

 

Fonte: HAMBURG (1980).  

A Figura 11 apresenta a aplicação da fórmula utilizada para calcular o nível 

de confiança (Figura 10), na qual a população é composta por 248 pessoas e tamanho 

da amostra é formado por 64 participantes, resultando em 89,3% de nível de confiança.  

Figura 11: Cálculo do nível de confiança da execução do survey. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.3.2 Análise da caracterização dos participantes 

Neste tópico será apresentada a caracterização dos participantes que 

finalizaram os questionários. Analisando a Figura 12, é possível verificar que a 

pesquisa obteve participantes em diferentes níveis de experiência. O número de 

participantes com experiência acima de 5 anos em teste de software foi de 51,6%. 

Ainda que não tenham tanta experiência quanto este primeiro grupo (acima de 5 

anos), a pesquisa contou com um número relevante de participantes com experiência 

entre 3 e 5 anos (17,2%). O fato de 31,3% dos participantes terem menos 3 anos de 

experiência ajudou para que a pesquisa apresente uma variação de experiência nas 

respostas.  
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Figura 12: Experiência dos participantes. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para o questionário de Planejar e Concluir, era esperado que todos que 

respondessem fossem gerentes/líderes de testes e fazem mais com as atividades de 

planejar e monitorar, além de serem os participantes com mais experiência. Porém, 

duas exceções foram observadas (participantes P5 e P18), onde os participantes 

responderam que atuaram mais com a atividade de “Projetar e Executar” testes, 

entretanto, responderam o questionário de Planejar e Concluir. Isto ocorreu devido 

apresentarem uma experiência maior que cinco anos e atuarem por último como 

gerentes/líderes de projeto. Assim, a combinação de respostas os levou ao 

questionário de Planejar e Concluir. 

Já para o questionário Projetar e Executar testes, era esperado que fossem 

os participantes com menos anos de experiência, que trabalhavam mais com as 

atividades de projetar e Executar testes e que tivessem o cargo de 

Engenheiro/Analista de testes.  

Após esta análise, na Figura 13 é apresentada distribuição dos papéis que os 

participantes atuam/atuaram por último na área de teste de software. É possível 

observar que a maioria dos participantes atuou por último como Engenheiros/Analistas 

de Testes (75%), seguido por Gerentes/ Líderes de testes (18,8%) e, finalmente, 

estagiários/técnicos em teste (6,3%).  
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Figura 13: Papel que atuou por último na área de teste. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 14 exibe as atividades nas quais os participantes mais atuam ou 

atuaram dentro do processo de teste. Observa-se que os participantes que geralmente 

são gerentes/líderes de testes representam um número menor de pessoas no 

mercado de trabalho, (29%) comparado a outros cargos relacionados a área de teste 

de software. Normalmente são os perfis que trabalham com a atividade Planejamento, 

Monitoramento e Controle de testes, refletindo neste gráfico (Figura 14) o número 

menor de pessoas que atuam mais com estas últimas atividades citadas (29%). Já os 

demais participantes atuam mais com atividades de projetar/executar testes (70%). 

Figura 14: Papel que mais exerce na área de processo de teste. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



69 
 

3.4 Análise do Resultado do Survey 

Para análise dos dados gerados a partir da aplicação do survey, foi realizada 

uma análise quantitativa, a partir de estatística descritiva. Com base nos dados 

quantitativos, foi executada uma análise qualitativa, com objetivo de realizar 

considerações com o intuito de discutir os achados com relação à questão de pesquisa 

declarada. 

A Tabela 6 apresenta os resultados das DTs presentes nos questionários, 

divididos por questionário: DT01 a DT09 refere-se ao questionário de Planejar e 

Concluir, no qual foram obtidas 19 respostas, enquanto que DT10 a DT22 são as 

respostas do questionário de Projetar e Executar, que contou com 45 participantes. 

Nessa tabela, cada linha representa um grupo de DT, causas e indicadores analisado 

no estudo. As colunas de R1 à R6 representam a contagem das possíveis opções de 

resposta que os usuários escolheram para cada uma das DT. As três últimas colunas 

condizem com o número de participantes que concordaram com os seguintes itens:  

 Dívidas: número participantes que concordaram com o conceito que define 

a DT analisada. Essa opção consiste na soma das colunas R1+R2+R3, pois 

todas estas opções estão associadas à concordância com a DT. 

 Causas: número participantes que concordaram com causas relacionadas 

à DT que está sendo analisada. Essa opção consiste na soma das colunas 

R1+R2+R4, pois todas estas opções estão associadas à concordância com 

as causas. 

 Indicadores: número participantes que concordaram com os indicadores 

relacionados à DT que está sendo analisada. Essa opção consiste na soma 

das colunas R1+R3+R4, pois todas estas opções estão associadas à 

concordância com os indicadores que relacionados à DT.  

Por exemplo, para a DT1 (Cronograma de teste não definido/inadequado), a 

opção de resposta R1 (Concorda com a Dívida Técnica causas e indicadores) foi 

escolhida 8 vezes. Neste exemplo, 15 pessoas, do total de 19, concordaram com os 

indicadores da primeira Dívida Técnica. 
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Tabela 6: Resultados de todas repostas dos questionários.  

 Itens 
Analisados 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Dívidas Causas Indicadores 

P
la

n
e

ja
r 

e
 C

o
n
c
lu

ir
 

DT01 8 1 5 2 3 0 14 11 15 

DT02 7 6 2 0 3 1 16 13 9 

DT03 11 2 3 0 1 2 18 13 14 

DT04 10 2 2 1 2 2 16 13 13 

DT05 14 2 1 0 2 0 17 16 15 

DT06 8 1 6 1 3 0 15 10 15 

DT07 7 1 4 2 5 0 12 10 13 

DT08 9 2 2 1 3 2 15 12 12 

DT09 11 2 4 0 2 0 17 13 15 

P
ro

je
ta

r 
e
 E

x
e
c
u
ta

r 

DT10 29 8 6 1 1 0 43 38 36 

DT11 27 6 9 1 0 2 44 34 37 

DT12 16 10 6 2 9 1 33 28 24 

DT13 29 9 4 1 1 1 43 39 34 

DT14 29 4 7 0 3 2 42 33 36 

DT15 33 5 1 1 3 1 40 39 35 

DT16 33 2 7 1 1 0 42 36 41 

DT17 32 2 7 2 2 0 41 36 41 

DT18 30 4 5 1 0 1 40 35 36 

DT19 35 2 6 0 0 1 44 37 41 

DT20 35 6 1 0 1 1 43 41 36 

DT21 32 1 9 0 1 1 43 33 41 

DT22 34 1 7 0 1 2 44 35 41 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nas próximas seções serão apresentadas as análises referentes às DTs, 

causas e indicadores, separando-as por tipo de questionário aplicado (“Planejar e 

Concluir” e “Projetar e Executar”). 

 

3.4.1 Dívida técnica, causas e indicadores do questionário Planejar e Concluir 

A Figura 15 exibe o percentual de concordância referente às DTs, causas e 

indicadores do questionário Planejar e Concluir, pela ordem decrescente de 

concordância que cada item obteve. As causas, diferentemente das DTs, 

apresentaram porcentagens de grau de concordância menores, ficando a maioria, 

com exceção de uma, abaixo de 69%. 
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Figura 15: Análise de DTs, Causas e Indicadores do Questionário “Planejar e Concluir Testes”. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A DT que obteve maior concordância foi “Riscos de teste não 

definidos/inadequados” e a que teve menor grau de concordância foi a DT “Falhas 

sem correções”, com uma diferença considerável para a DT com maior concordância 

(DT3). As demais DTs, apresentaram uma variação de concordância entre 70% e 

90%.  

Entre todos os comentários realizados pelos participantes do questionário 

Planejar e Concluir, a maioria foi direcionada a opiniões referentes às causas e 

indicadores. Os poucos comentários referentes às DTs, apresentam discordância da 

DT em algum contexto, por exemplo, o P6 comenta sua discordância quanto a DT1 

(Cronograma de teste não definido/inadequado) no contexto de sua aplicação em 

projetos ágeis, P6 comenta que “Se o processo de testes é considerado no final do 

desenvolvimento, posso até concordar, mas em um modelo ágil não faz sentido um 

cronograma de testes e sim um cronograma do time como um todo”. Assim, mesmo 

sendo poucos os comentários sobre o conceito das DTs, estes foram analisados com 

objetivo de servirem como entrada para entender possíveis pontos de melhoria das 

DTs.  

As causas, diferentes das DTs, apresentaram porcentagens de grau de 

concordância menores, ficando a maioria, com exceção de uma, abaixo de 69%. As 

causas que obtiveram maior grau de concordância (84,2%) foram as causas 

referentes à DT5 (Equipe de teste não definida/inadequada para projetar e executar 

os testes), são elas: falta de recursos, falta de comunicação dos contratantes com o 

gerente de testes, falta de planejamento e estratégia do projeto, ausência de critério 

para seleção de equipe. Sendo que esta DT foi a segunda que obteve maior 
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concordância entre as DTs. Já as causas que tiveram menor concordâncias foram as 

causas da DT7 (Falhas sem correções), que são: falta de relatório das falhas e falta 

de tempo para as correções. Esta é a mesma DT que obteve menor porcentagem de 

aceite entre as DTs.  

O fato de as causas analisadas terem apresentado um menor grau de 

concordância não significa que os participantes tenham discordado completamente 

delas. Pois, pode-se observar por alguns comentários dos participantes que em 

determinados casos a discordância das causas ocorreu por acharem que mais de uma 

causa da mesma DT tinham o mesmo significado e deveriam ser unificadas. Em outros 

comentários, os participantes sugeriram que o conjunto das causas da DT estavam 

incompletas e era necessário acrescentar novas causas. 

Por exemplo: o Participante P6 sugere acrescentar uma causa "Falta de 

criticidade nas falhas”; o Participante P12 ressalta: “Outra causa: Falta de automação, 

teste unitário no build, etc.”, ambos são comentários referentes à DT6 (Fornecer um 

entragável com falhas). Já o Participante P2 fez um comentário sobre a DT7 (Falhas 

sem correção), com a seguinte frase: “Toda falha deveria entrar na fila de 

desenvolvimento, então não seria um relatório de falhas, mas sim já entrar como 

demanda para o time como uma atividade comum”. Com isso, percebe-se que os 

comentários servem como entrada para entender possíveis pontos de melhoria das 

DTs e suas causas.   

Os indicadores, assim como as causas, tiveram graus de concordância 

menores que as DTs, sendo que os quatro indicadores com maior concordância 

apresentaram o mesmo percentual (78,9%), no qual um destes indicadores pertence 

à mesma DT da causa mais aceita (DT5). A DT5 (Equipe de teste não 

definida/inadequada para projetar e executar os testes) apresenta 2 indicadores: 

“planejar uma quantidade X de pessoas e ter disponível menos pessoas” e “não ter 

todos os perfis mapeados”. Mais um exemplo de indicadores com alto grau de 

concordância são os da DT9 (Problema no software não aceito pelo cliente), os 

indicadores são: Quantidade de criticidades das falhas7 para aquela entrega não 

aceita pelo cliente; % de cobertura dos testes realizados, não aceitos pelo cliente; 

Cliente esperando que sejam feitos testes que não estão sendo aplicados.  

                                                           
7 Quantidade de criticidades das falhas: representa a quantidade de falhas com criticidade acima do 

esperado no critério de aceitação. 
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Já o indicador que obteve o grau de concordância mais baixo (47,37%) 

apresenta o menor grau de concordância de toda a análise. Entretanto, sua DT e as 

causas desta DT apresentaram um maior grau de concordância em relação a este 

indicador (84,2% e 68,4%, respectivamente). Este indicador está relacionado à DT2 

(Ferramentas de teste não utilizadas/aplicáveis no projeto), com os indicadores: 

quantidade de recurso disponível menor que os valores das ferramentas; diversidade 

de ferramentas disponíveis menor do que o esperado para a cobertura dos testes. 

Alguns dos comentários referentes à DT2 indicaram que existem muitas ferramentas 

sem custo e o fator financeiro não seria um indicador. Isto pode refletir a baixa 

concordância para os indicadores da DT2. 

Como ocorreu com as causas, os participantes não necessariamente 

discordavam completamente dos indicadores. Eles concordavam em partes, pediam 

para acrescentar mais indicadores ou retirar algum deles. Dentre os comentários, o 

Participante P8 acrescenta na DT4 (Planejamento de testes não adequados para o 

projeto): “quantidade de falhas detectadas, tanto internamente quanto externamente”. 

Já o Participante P16 ressalta sobre a DT8 (Falta de controle de quais tipos de testes 

estão sendo executados): “Acredito que temos muitos indicadores aí: progressão de 

testes, planejados vs executados, critérios de saída de testes, testes por tipo, entre 

outros para a DT”. Assim, também foram considerados os comentários dos 

indicadores, visando servirem como entrada para entender possíveis pontos de 

melhoria das DTs, causas e indicadores. 

3.4.2 Dívida Técnica, causas e indicadores do questionário Projetar e 

Executar 

A Figura 16 exibe o percentual de concordância referente às DTs, causas e 

indicadores do questionário Projetar e Executar, pela ordem de concordância que 

cada item obteve. O questionário Projetar e Executar contou com 13 DTs e foram 

obtidas 45 respostas.  

A partir da Figura 16 pode-se observar que as DTs tiveram em sua maioria 

mais 90% de aprovação. Isto demostra a alta taxa de concordância adquirida para a 

maioria das DTs deste questionário. As DTs que tiveram as melhores taxas de 

concordância foram: “Falhas encontrados tardiamente” (DT19), “Funcionalidades já 

finalizadas apresentando falhas” (DT22) e “Criação de cenários de testes não 
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finalizados” (DT11). Já a DT com a menor aprovação (73%) foi a DT12: “Falta de 

documentação dos testes que serão executados”.  

Figura 16: Análise de DTs, Causas e Indicadores do Questionário “Projetar e Executar Testes”. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com objetivo de colaborar com a compreensão das possíveis melhorias para 

as DTs deste questionário, alguns participantes descreveram comentários sugerindo, 

por exemplo, agrupar uma DT com outra (sugerindo que elas apresentam mesmo 

significado), o P34 sugeriu, por exemplo, unificar a DT15 (Casos/scripts de teste 

desatualizados na ferramenta de gestão) com a DT14 (Cenários/scripts de testes que 

não representam o estado atual da funcionalidade). Também houve sugestões para 

alterar a nomenclatura de determinada DT, isto ocorreu, por exemplo, com a DT13 

(Necessidade de refatorar os scripts de teste), em que o P31 comentou: “Dívida 

Técnica: creio que pode ser alterado para Scripts de Teste Obsoletos”. 

As causas apresentaram uma maior variação de concordância, indo de 62% 

a 91%, diferente das DTs que apresentaram níveis de concordância com menor 

variação e maiores porcentagens. As causas que obtiveram maior concordância foram 

as relacionadas à DT20 (Acúmulo de falhas não corrigidas), com as seguintes causas: 

não corrigir falhas por criticidades; falta de tempo para as correções; equipe de 

desenvolvimento não disponibiliza tempo para corrigir falhas. Já as causas que 

tiveram menor concordância foram as causas presentes na DT12 (Falta de 

documentação dos testes que serão executados), sendo que esta foi a DT com menor 

concordância dentre os participantes do questionário de Projetar e Executar. Suas 
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causas analisadas foram: equipe de teste inexperiente; tempo limite para os testes; 

cronograma de teste não definido/inadequado.  

As causas deste questionário (Projetar e Executar), assim como as do 

questionário anterior (Planejar e Concluir), apresentaram discordâncias que refletem 

a necessidade de acrescentar mais causas ou sugerir novas causas, ou ainda, retirar 

somente uma das causas sugeridas. Por exemplo, referente as causas da DT18 

(Sobrecarga de atividades em determinados períodos do projeto) o Participante P46 

sugere a inclusão de uma nova causa em seu comentário: “Causas: Inexperiência 

deve ser incluído”. Outro exemplo que demonstra a concordância parcial das causas 

pode ser observado na DT22 (Funcionalidades já finalizadas apresentando falhas), 

em que o Participante P17 fala “Não é só por essas 3 causas. Algumas vezes 

acontece de haver 'pequenos' ajustes”. 

Analisando a Figura 16, pode-se observar que os indicadores não 

apresentaram muita variação na porcentagem de concordância e mantiveram a 

maioria dos grupos de indicadores com aceite acima de 80%.  

O grupo de indicadores que apresentou maior concordância pertence à DT19 

(Falhas encontradas tardiamente). Esta DT foi a que apresentou maior concordância 

entre as DTs do questionário Projetar e Executar. Os indicadores da DT19 foram: - 

porcentagem de tipo de testes não sendo executados há tempo ou não sendo 

executados; - porcentagem de falhas encontradas em momentos errados (sem 

término de desenvolvimento). 

Já o grupo de indicadores que tiveram menor aprovação (53,33%, mais de 

20% de distância do penúltimo grupo de indicadores) é associado à DT12 (Falta de 

documentação dos testes que serão executados), que foi a mesma DT e grupo de 

causas que tiveram menor concordância. O indicador da DT12 é: Quantidade de 

documentos. Alguns dos comentários referentes à DT12 indicaram que a quantidade 

de documentos pode não ser uma métrica adequada como indicador, vários 

participantes citam que a qualidade dos documentos reflete diretamente na eficiência 

dos mesmos e seria um indicador mais adequado, isto pode refletir a baixa 

concordância para o indicador da DT12. 

Os comentários sobre os indicadores foram em menor número, porém, 

mantiveram o mesmo padrão observado nos comentários referentes as causas, isto 

é, acrescentando novos indicadores, refutando alguns, ou ainda discordando de um 

ou outro indicador. Por exemplo, na DT17 (Scripts de testes não executados), o P47 
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sugere acrescentar outro indicador, a partir do seguinte comentário: “Um outro 

indicador seria tempo de entrega”. Em outro caso, na DT21 (Falta de cobertura dos 

requisitos do sistema (funcionais e não funcionais)), o P34 sugere a troca de apenas 

um dos indicadores “Mudaria o 1º indicador para: ‘Qtde de falhas não previstas nos 

cenários de testes’”.  

3.4.3 Considerações Finais 

Para concluir esta análise, na Tabela 7 é apresentada uma análise de todas 

as DTs.  

Tabela 7: DT dos questionários Projetar e Executar e Planejar e Concluir.  

  % DT % Causa % Indicador 

DT19 97,78% 82,22% 91,11% 

DT22 97,78% 77,78% 91,11% 

DT11 97,78% 75,56% 82,22% 

DT21 95,56% 73,33% 91,11% 

DT20 95,56% 91,11% 80,00% 

DT10 95,56% 84,44% 80,00% 

DT13 95,56% 86,67% 75,56% 

DT3 94,74% 68,42% 73,68% 

DT16 93,33% 80,00% 91,11% 

DT14 93,33% 73,33% 80,00% 

DT17 91,11% 80,00% 91,11% 

DT5 89,47% 84,21% 78,95% 

DT9 89,47% 68,42% 78,95% 

DT18 88,89% 77,78% 80,00% 

DT15 88,89% 86,67% 77,78% 

DT4 84,21% 68,42% 68,42% 

DT2 84,21% 68,42% 47,37% 

DT6 78,95% 52,63% 78,95% 

DT8 78,95% 63,16% 63,16% 

DT1 73,68% 57,89% 78,95% 

DT12 73,33% 62,22% 53,33% 

DT7 63,16% 52,63% 68,42% 

Fonte: (Elaborada pelo autor) 

A Tabela 7 apresenta as concordâncias das DTs, causas e indicadores dos 

dois questionários em ordem do maior para o menor (ordenado pela coluna % DT). 

Uma forma de demostrar de maneira geral quais DTs tiveram maior concordância 

entre os questionários. As linhas que estão de cor roxa representam as DTs do 

questionário Projetar e Executar e possuem 9 DTs entre as 10 mais aceitas. Isto pode 

ter ocorrido pelo fato da porcentagem dos participantes que tem menos experiência 
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estarem presentes neste questionário. Porém, em contrapartida a penúltima DT 

menos aceita faz parte desde questionário, o que demonstra que mesmo com menos 

experiência, os participantes apresentaram discernimento e até mesmo certa 

homogeneidade em seus conhecimentos. 

Os participantes do questionário Planejar e Concluir, que são as DTs 

representadas pela cor verde, foram mais criteriosos comparados com os outros. 

Quase todas as DTs avaliadas por estes participantes ficaram abaixo das 10 mais 

aceitas. Entretanto, a diferença de porcentagem de concordância do questionário 

Planejar e Concluir em relação ao questionário de Projetar e Executar não apresenta 

uma grande diferença. 

 

3.5 Síntese do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado a identificação das DTs, a partir da literatura 

técnica, no processo de teste de software. A partir deste levantamento foi realizado o 

planejamento de execução de um survey para verificar como engenheiros de teste, 

avaliam as DTs, identificadas na literatura técnica, como relacionadas à área de teste 

de software e ainda se há variações de percepção dentro da população analisada 

quanto ao nível de relevância.  

Após a execução do survey, realizou-se a análise dos resultados, através de 

uma análise quantitativa, a partir de estatística descritiva. Com base nos dados 

quantitativos, foi executada uma análise qualitativa, com objetivo de realizar 

considerações para discutir os achados com relação à questão de pesquisa 

declarada. Ao final, como resultado do survey, notou-se que os profissionais da área 

de teste de software estão de acordo com as DTs identificadas na literatura técnica. 

A partir do resultado do survey validando a DTs com profissionais de teste de 

software, foi criado o Mapa de Apoio para Gestão de DTs, que será apresentado no 

Capítulo 4, a seguir.   
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4. MAPA DE APOIO À GESTÃO DE DÍVIDA TÉCNICA 

NO PROCESSO DE TESTE DE SOFTWARE 

Neste capítulo será apresentado o planejamento do mapa de apoio, o 

acréscimo de soluções para as DTs do mapa, a criação do mapa, a aplicação de um 

questionário para validação do mapa, a apresentação do resultado desta avaliação, e 

por fim, a apresentação da versão final do mapa após a análise dos participantes. 

4.1 Concepção do Mapa de Apoio 

Após a análise do resultado do survey que avaliou a concordância dos 

profissionais de teste de software quanto as DTs (suas causas e indicadores), foi 

elaborado um mapa com propósito de apresentar os itens de uma maneira que 

pudesse facilitar os engenheiros de software durante a busca pelas DTs, causas e 

indicadores.  

A Figura 17 apresenta a estrutura que foi definida para apresentação do Mapa 

de Apoio à Gestão de DTs. As DTs identificadas na literatura técnica, que são 

apresentadas no Capítulo 3, foram definidas a partir de sua relação com as fases do 

processo de teste de software, baseado na norma ISO/IEC 29119 (2013). Assim, as 

DTs foram categorizadas nas seguintes fases do processo: Planejar Teste, Projetar 

Teste, Executar Teste, Analisar Resultados e Concluir Testes. 

Ainda considerando a estrutura do mapa apresentada na Figura 17, depois de 

definir a apresentação das DTs de acordo as fases do processo de teste e software, 

foi definido que as causas e indicadores seriam apresentados individualmente com a 

DT a qual pertenciam, mostrando desta maneira individualmente as causas e os 

indicadores da DT selecionada.  

No processo de planejamento do mapa, notou-se a necessidade de buscar na 

literatura técnica possíveis soluções para as DTs com objetivo de colaborar na gestão 

delas. Assim, este item (solução) também foi incorporado ao mapa de apoio proposto, 

sendo associado a DTs identificadas. A seção a seguir apresenta como foi realizada 

a pesquisa destas soluções.  
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Figura 17: Estrutura do Mapa de Apoio. 

 

Fonte: (Elaborada pelo autor) 

4.1.1 Identificações das Soluções 

Para identificar as soluções das DTs na literatura técnica, foram realizadas 

novas pesquisas manuais em diversas bibliotecas digitais, tais como: ACM Digital 

Library, IEEEXplore, Scopus, ScienceDirect e Google Scholar. Estas buscas foram 

feitas buscas primeiramente nas referências das DTs já encontradas e validadas 

anteriormente e depois buscou-se mediante as causas que as dívidas possuíam. 

As soluções foram identificadas de acordo com as causas que eram 

apontadas nas DTs. Vale ressaltar que no decorrer da pesquisa foi identificada a 

necessidade de acrescentar algumas novas causas, juntamente com suas soluções 

(Tabela 8).  

Tabela 8: Soluções a serem associadas às DTs e suas causas.  

Soluções Fonte 

[S1] Prover um plano de capacitação (treinamento) para os recursos 
humanos.  

(AMLAND, 2000; NAIK e 
TRIPATHY, 2008) 

[S2] Identificar e estimar os diferentes tipos de recursos (equipamentos, 
recursos humanos, etc) e conhecimentos necessários para cumprir 
cada tarefa  

(NAIK e TRIPATHY, 2008) 

[S3] Planejar um cronograma para as atividades de teste.  (NAIK e TRIPATHY, 2008) 

[S4] Planejar e mitigar eventuais riscos que possam ocorrer durante os 
testes (ex: atrasos devido acontecimentos imprevistos, como 
doenças, férias, treinamentos, reuniões).  

(NAIK e TRIPATHY, 
2008) 

[S5] Algumas tarefas podem ser totalmente eliminadas mediante a 
redução do escopo e profundidade dos testes. 

(NAIK e TRIPATHY, 
2008) 
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[S6] Realizar o planejamento antecipado dos testes, antes de iniciar sua 
execução, pois a presença de um plano para testar os requisitos 
básicos pode reduzir a dívida associada à falta de planejamento.  

(DUSTIN, 2003; 
SHAH, 2014; 
(KASURINEN; 
TAIPALE; 
SMOLANDER, 2009) 

[S7] Orçamento adequado para a aquisição de ferramentas de software.  (NAIK; TRIPATHY, 2008) 

[S8] Desenvolver ferramentas internas para apoio ao teste de software.  (NAIK; TRIPATHY, 2008) 

[S9] A equipe deve avaliar as funções críticas e elementos de alto risco 
identificados no sistema, e considerar estas informações ao 
determinar a ordem de prioridade dos requisitos de teste.  

(DUSTIN, 2003; 
ROBINSON, 2011; 

JIANGA; ZHANGB; CHAN, 

2012 2012) 

[S10] Definir os aspectos relacionados com a estratégia dos testes, 
utilização de recursos, responsabilidades, riscos, prioridades de 
testes, orçamento e cronograma.  

(SHAH et al, 2014) 

[S11] Requisitos do sistema devem ser conhecidos antes de qualquer 
estratégia de teste.  

(QUADRI; FAROOQ, 
2010) 

[S12] Testar estratégia para evitar testes desnecessários.  
(KASURINEN; 
TAIPALE; 
SMOLANDER, 2009) 

[S13] Realizar o planejamento no início do processo, com a equipe que 
projeta os testes, para definir as expectativas apropriadas para o tipo 
de teste e o nível de rigor que é esperado.  

(RITTINGHOUSE, 2004) 

[S14] Equipe de teste deve ser composta por pessoas com experiências 
diferentes.  

(QUADRI; FAROOQ, 
2010) 

[S15] Fazer um planejamento para correções.  (SHAH, 2014) 

[S16] Planejar o tempo para executar testes de regressão antes da entrega, 
com objetivo de garantir uma entrega sem falhas.  

(NAIK; TRIPATHY, 2008) 

[S17] Executar testes rigorosos (tipos de testes diferentes, testes funcionais 
e não funcionais)  

(QUADRI; FAROOQ, 
2010) 

[S18] Realizar testes em versões estáveis.  
(RITTINGHOUSE, 2004; 
NAIK; TRIPATHY, 2008) 

[S19] Documentar e comunicar todas as partes envolvidas sobre falhas no 
produto antes da entrega final ser realizada.  

(RITTINGHOUSE, 2004; 
DUSTIN, 2003) 

[S20] Todas as exigências de mudanças devem ser abertamente avaliadas, 
acordadas e comunicadas a todos os interessados.  

(DUSTIN, 2003) 

[S21] Concentrar testes sobre as funcionalidades mais utilizadas e as partes 
que causam maiores problemas em vez de tentar abranger todo o 
sistema (por exemplo, em atrasos de desenvolvimento).  

(ROBINSON, 2011; 
DUSTIN, 2003; ARANHA; 

BORBA, 2007) 

[S22] Verificar com um representante do cliente se o número de falhas 
presentes na entrega é aceitável.  

(DUSTIN, 2003) 

[S23] Os testadores devem estar cientes quando ocorrerem mudanças de 
requisitos, para que eles possam ajustar os procedimentos e casos 
de teste.  

(DUSTIN, 2003) 

[S24] Quando muitos novos casos de teste têm que ser concebidos, a 
equipe de teste do sistema deve tentar entender o que deu errado na 
fase de planejamento de teste. Assim, deve-se aumentar a 
quantidade de dias para criação dos cenários.  

(NAIK e TRIPATHY, 
2008) 

[S25] Deixar alguém responsável para garantir a documentação.  (RITTINGHOUSE, 2004) 

[S26] O teste de regressão deve ocorrer idealmente mais tarde. Os esforços 
de teste de regressão podem ser automatizados, para que os 
engenheiros de teste possam se concentrar nas áreas mais recentes.  

(DUSTIN, 2003) 

[S27] Gerentes de teste devem garantir que as atividades estão sendo 
realizadas, inclusive manutenções de tarefas específicas.  

(DUSTIN, 2003) 

[S28] Dar importância na regressão em testes das funcionalidades mais 
utilizadas em vez de tentar abranger todo o sistema. 

(ROBINSON, 2011) 
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[S29] Gerente de teste deve saber o esforço necessário para executar um 
determinado conjunto de testes (suíte de teste) a fim de justificar os 
pedidos de mais recursos ou para prazos que se estendem.  

(ARANHA; BORBA, 2007) 

[S30] Investir tempo na análise dos requisitos, pois para reparar as falhas 
encontradas nesta etapa é necessário alterar e rever os textos dos 
requisitos.  

(DUSTIN, 2003) 

[S31] É necessário comunicar à equipe de desenvolvimento que as falhas 
estão impedindo o teste de continuar. Assim, para a reparação dessas 
falhas pode ser concedida a prioridade mais elevada.  

(DUSTIN, 2003) 

[S32] Acordar com todos da equipe os tipos de testes que serão 
executados.  

(DUSTIN, 2003) 

[S33] Um profissional de teste de software menos experiente poderia ser 
encarregado de testar funcionalidades de baixo risco e um testador 
mais experiente, funcionalidades complexas.  

(DUSTIN, 2003) 

[S34] A equipe de desenvolvimento de software precisa cumprir o prazo de 
entrega, para que a equipe de teste tenha tempo para realizar testes 
e ampliar a possibilidade de descobrir a maioria das falhas, e também 
verificar se as correções estão funcionando e não resultaram em 
novas falhas.  

(NAIK; TRIPATHY, 2008) 

[S35] Realizar avaliação/revisão da documentação a fim de verificar a 
precisão técnica e legibilidade dos documentos do projeto.  

(NAIK; TRIPATHY, 2008) 

[S36] Os testadores devem determinar a cobertura de testes, considerando 
os recursos, cronogramas, ferramentas, tarefa em mãos e os riscos 
de não testar um item. No início, os testadores devem documentar o 
que os testes irão cobrir e o que eles não irão.  

(DUSTIN, 2003) 

[S37] Todas as exigências de mudanças devem ser comunicadas através 
da equipe de controle de mudanças.  

(DUSTIN, 2003) 

[S38] Os desenvolvedores devem ter a prática de efetivar as modificações 
frequentemente nos repositórios do projeto (commit), pois a demora 
na integração pode gerar falhas difíceis de serem resolvidas  

(FOWLER, 2013) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Tabela 9 apresenta todas as DTs com suas causas, indicadores e soluções, 

em que as causas em “itálico” representam as novas causas acrescentadas, os 

números no final de cada causa são os identificadores das soluções.  

Tabela 9: Relacionamento entre DT, Causas e Soluções 

Dívidas Técnicas Causas Solução 

Cronograma de teste 
não definido/ 
inadequado. 

(C1) Falta de experiência da equipe de teste [S1][S2] 

(C2)Tempo limitado para os testes como premissa do 
projeto 

[S3][S4][S5] 

(C3) Não saber quando iniciar os testes [S3][S6] 

(C4) Não saber quando terminar os testes [S3][S6] 

Ferramentas de teste 
não utilizadas 
/aplicáveis no 

projeto. 

(C1) Falta de experiência da equipe de teste [S1] 

(C5) Falta de recurso [S7] 

(C6) Indisponibilidade de ferramentas no mercado [S8] 

Riscos de teste não 
definidos/ 

inadequados. 

(C7) Ausência de critérios para seleção dos testes [S36] 

(C8) Não avaliar os riscos por requisitos [S9] 

(C9) Falta de priorizar os ricos de testes [S9] 

(C10) Não entendimento do projeto (requisitos)  [S11] 
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Planejamento de 
testes não 

adequados para o 
projeto. 

(C11) Não buscar entender melhor o projeto  [S11] 

(C12) Falta de planejamento e estratégia do projeto  [S6] 

(C13) Cronograma de teste não definido/inadequado [S10] 

(C14) Falta de estratégia para testar  [S12] 

(C15) Falta de definir os tipos de testes apropriados 
para o projeto  

[S13] 

Equipe de teste não 
definida/inadequada 

para projetar e 
executar os testes. 

(C5) Falta de recurso  [S2] 

(C16) Falta de comunicação dos contratantes com o 
gerente de testes  

[S37] 

(C12) Falta de planejamento e estratégia do projeto  [S6] 

(C7) Ausência de critérios para seleção de equipe  [S6][S14] 

Fornecer um 
entregável com 

falhas. 

(C17) Falta de regressão  [S16] 

(C18) Falta de tempo para corrigir  [S15] 

(C15) Falta de definir os tipos de testes apropriados 
para o projeto 

[S17] 

(C19) Testes executado em momentos inadequados 
(versões instáveis)  

[S18] 

Falhas sem 
correções. 

(C20) Falta de relatório de falhas [S19] 

(C18) Falta de tempo para correção [S15][S20] 

(C21) Pouco tempo para executar os testes  [S9] 

Falta de controle de 
quais tipos de testes 

são executados. 

(C22) Falta de relatório de execução  [S19] 

(C23) Falta de tempo de fazer relatórios [S3] 

Problemas no 
software não aceito 

pelo cliente. 

(C24) Cliente não ter conhecimento da estratégia 
(critérios de aceitação e saída)  

[S19][S22] 

(C25) Equipe de teste não checando a documentação 
do projeto (ex: caso de uso, ux-guide) 

[S35] 

Scripts de teste não 
implementados 

(C2) Tempo limitado para os testes [S3] 

(C1) Equipe de teste inexperiente [S1] 

(C26) Entrega do desenvolvedor atrasada [S34] 

(C13) Cronograma de teste não definido/inadequado [S3] 

(C27) Sistema instável [S18] 

Criação de cenários 
de testes não 
finalizados. 

(C2) Tempo limitado para os testes [S3][S24] [S6] 

(C1) Equipe de teste inexperiente [S1] 

(C28) Falta de definição dos requisitos [S23] 

(C13) Cronograma de teste não definido/inadequado [S3] 

(C29) Falta de planejamento para criação de cenários 
para a quantidade de funcionalidade 

[S24] 

Falta de 
documentação dos 
testes que serão 

executados. 

(C1) Equipe de teste inexperiente [S1] 

(C2) Tempo limitado para os testes [S3] 

(C13) Cronograma de teste não definido/inadequado [S3] 

(C30) Não exigência da documentação [S25] 

Necessidade de 
refatorar os scripts 

de testes. 

(C1) Equipe de teste inexperiente [S1] 

(C1) Falta de conhecimento técnico [S1] 

(C31) Falta de organização na hora de iniciar os scritps [S3] [S26] 

(C32) Alteração na funcionalidade [S23][S26] 

Cenários/scripts de 
testes que não 
representam o 
estado atual da 
funcionalidade. 

(C33) Não realizar manutenção nos casos de testes e 
scripts de testes 

[S23][S27] 

(C1) Equipe de teste inexperiente  [S1] 

(C2)Tempo limite para os testes [S3] 
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Casos/scripts de 
testes 

desatualizados na 
ferramenta de 

gestão. 

(C13) Cronograma de teste não definido/inadequado [S3] 

(C34) Falta de manutenção [S3][S23][S27] 

(C35) Falta de incluir como atividade a atualização da 
ferramenta 

[S27] 

Casos de testes não 
executados. 

(C26) Atraso na liberação da versão para teste [S34] 

(C2)Tempo curto para execução dos testes [S3][S21] 

(C35) Execução apenas de testes automatizados [S21] 

(C13) Cronograma de teste não definido/inadequado [S3] 

(C17) Regressão não executada  [S21][S28] 

Scripts de Teste não 
executados. 

(C26) Atraso na liberação da versão de teste [S34] 

(C2)Tempo curto para execução dos testes [S3] 

(C13) Cronograma de teste não definido/inadequado -  [S3] 

(C17) Regressão não executada [S21][S28] 

Sobrecarga de 
atividades em 
determinados 

períodos do projeto. 

(C13) Cronograma de teste não definido/inadequado  [S10] 

(C36) Falta de divisão de atividades [S2] 

(C26) Atraso na liberação da versão para teste [S21] 

(C37) Falta de definir quando cada atividade deve ocorrer  [S29] 

Falhas encontradas 
tardiamente. 

(C13) Falta de Cronograma [S10] 

(C45) Falta de integração contínua [S38] 

(C26) Desenvolvimento atrasado [S34] 

(C38) Testes iniciados tardiamente [S3] 

(C39) Falta de analisar os requisitos para levantamento 
de problemas iniciais  

[S30] 

Acúmulo de falhas 
não corrigidas. 

(C40) Não corrigir as falhas por criticidade  [S31] 

(C18) Falta de tempo para correções [S15] 

(C41) Equipe de desenvolvimento não disponibiliza 
tempo para corrigir falhas 

[S15] 

Falta de cobertura 
dos requisitos do 

sistema (funcionais e 
não funcionais); 

(C1) Inexperiência dos testadores [S1] 

(C42) Execução de somente um tipo de teste [S32][S33] 

(C32) Alteração na funcionalidade  [S23][S26] 

Funcionalidades já 
finalizadas 

apresentando falhas. 

 

(C2) Pouco tempo para executar os testes [S9] 

(C43) Testes não fazem mais sentido (funcionalidade 
alterada) 

[S18][S23] 

(C17) Não executar testes de regressão [S9] 

(C44) Falta de definições de responsabilidades na hora 
de realizar os testes  

[S33] 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A seção a seguir apresenta os passos realizados para criação do mapa de 

apoio. 

4.1.2 Criação do Mapa de Apoio 

Para a criação do mapa, foi utilizado o software de apresentação PREZI8, 

sendo hospedado no link: http://www.icomp.ufam.edu.br/experts/tech-debts/. Quando 

                                                           
8 https://prezi.com 

http://www.icomp.ufam.edu.br/experts/tech-debts/
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acessado, o mapa permite a visualização das DTs organizadas pela fase do processo 

de TS, como mostra a Figura 18. 

Figura 18: Mapa de Apoio a Gestão de DT. 

 

Fonte: (Elaborada pelo autor) 

Como pode ser observado na Figura 18, as DTs são exibidas de forma 

agrupada pela fase do processo de teste de software a que ela pertence. Por exemplo, 

a DT “Cronograma de Teste não definido/inadequado” foi identificada na fase 

“Planejar Teste”. Além disso, cada fase do processo de teste de software foi 

apresentada com uma cor diferente, com objetivo de facilitar sua visualização e ainda 

foi incluída uma linha azul na vertical entre cada fase do processo, para fazer a divisão 

de uma fase para outra.  

Já a visualização das causas, indicadores e soluções da DT é realizada 

clicando dentro do quadrado que está abaixo do nome de cada DT na Figura 18. 

Depois de clicado, este irá se expandir e apresentar as informações adicionais da DT, 

como mostra a Figura 19. 
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Figura 19: Exemplo da exibição das Causas, Indicadores e Soluções da DT. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Conforme apresentado na Figura 19, no topo da imagem é apresentado o 

nome da DT selecionada e abaixo do nome são apresentadas as referências que 

originaram a DT. Seguindo a apresentação da organização dos itens da esquerda 

para a direita (Figura 19), são apresentadas possíveis soluções para a DT, em que 

cada solução está associada a um identificador (por exemplo: S1, S2, S3). Vale 

destacar que as soluções são relacionadas às causas. Assim, no final de cada causa 

é apresentado o identificador da(s) solução(ões) que pode(m) ser aplicada(s) a ela. 

Ao lado das soluções são apresentadas causas e os indicadores da DT utilizando uma 

notação de uma espinha de peixe com ilustrações. Cada causa, assim como as 

soluções, também apresenta identificadores, sendo que tanto as causas quanto as 

soluções podem aparecer em outras DTs. Por fim, no canto inferior direito é 

apresentado um quadrado que quando clicado exibe as referências das DTs e das 

soluções (Figura 20). 

As referências (Figura 20) apresentam os identificadores das soluções e a 

nomenclatura DT, a qual está referenciando. Por fim, em cada quadrado clicado 

(Figura 19 e Figura 20), é apresentado no canto superior esquerdo uma seta que 

permite o usuário voltar para o passo anterior. 

Na seção a seguir é apresentado o planejamento referente a avaliação da 

solução do mapa de apoio. 
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Figura 20: Exemplo de referências das soluções de uma DT. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.2 Avaliação do Mapa de Apoio 

Para verificar se o Mapa de Apoio que foi criado nesta pesquisa é um 

instrumento que apoia engenheiros de software na busca por DTs e seus itens, 

associadas ao processo de contribuindo na prevenção/solução de DTs, foi realizada 

uma pesquisa de caráter qualitativo em forma da técnica de revisão por pares para 

avaliar a apresentação do conteúdo e a importância do mapa de apoio à gestão de 

DTs. A revisão por pares busca identifica defeitos e sugerir correções ou recomenda 

mudanças nos conteúdos revisados (CMMI Product Team, 2010). A revisão foi 

realizada com profissionais experientes da área de TS. Segundo Trovão (2014) vários 

profissionais estão utilizando a técnica de revisão em pares em várias dissertações e 

teses da área de Engenharia de Software, para avaliar as abordagens propostas 

nestes trabalhos. Na subseção a seguir são apresentados os instrumentos utilizados 

na avaliação do mapa de apoio. 

4.2.1 Instrumentos para Avaliação do Mapa de Apoio 

Para avaliação do mapa de apoio, foram elaborados alguns instrumentos. 

Inicialmente foi criada uma apresentação em forma de slides explicando o que era o 

mapa e como utilizá-lo.  
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Após esta apresentação, foi criado um documento com tarefas para o 

participante executar, em que as respostas são retiradas de dentro do mapa, com o 

objetivo de fazer o participante navegar por todos os tipos de informações contidos no 

mapa de apoio. Por último, foi elaborado um questionário composto por questões 

fechadas e abertas, permitindo ao entrevistado expor suas opiniões e argumentos. 

Este questionário foi planejado considerando a apresentação e o conteúdo. 

As questões referentes à apresentação tiveram como objetivo, avaliar se todos os 

itens necessários para utilização do mapa foram especificados, estão definidos 

corretamente, de forma clara e coerente e possuem uma sequência lógica. Já o 

conteúdo teve como objetivo, avaliar se os itens inseridos no mapa e o seu conteúdo 

são adequados, relevantes e suficientes para o apoio na gestão de DTs. Para coleta 

dos dados, os participantes deverão seguir passo apresentados na Figura 21. 

Figura 21: Passos para coleta de dados da avaliação do mapa de apoio.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nas subseções a seguir são apresentados os instrumentos usados em cada 

passo para avaliação do mapa de apoio descrito na Figura 21. 

4.2.1.1 Convite 

Para convidar os participantes, profissionais experientes da área de teste de 

software, foi enviado um convite via email, como apresentado na Figura 22. 

  

1. Convite via 
email com 

documentos em 
anexo

2. Visualizar o 
Documento: 

Apresentação -
Mapa de 

Apoio.PPTX

3. Responder o 
documento. 
Tarefa.doc

4. Responder o 
documento: 

Questiónário.doc

5. Enviar os 
Documentos: 

Tarefa e 
Questionário, de 

volta para os 
pesquisadores 
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Figura 22: Convite para participar da Avaliação.ss 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

A subseção a seguir apresenta o formulário de caracterização dos 

participantes da avaliação do mapa de apoio. 

4.2.1.2 Caracterização dos Participantes 

Para caracterização dos participantes, foi inserido um pequeno formulário no 

documento que contém as tarefas, como apresentado na Tabela 10. Este formulário 

foi inserido com o intuito de saber o grau de experiência de cada participante e que 

atividade ele exerce dentro da empresa que trabalha, além de saber em qual Estado 

ele atua dentro do país. 

Tabela 10: Formulário de Caracterização do Participante.  

Nome do Entrevistado:  Data da Entrevista: 

  

Empresa que trabalha: Cargo: 

  

Tempo de experiência na 

área de Teste: 

Cidade/Estado: 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na subseção a seguir é apresenta o instrumento referente à apresentação do 

mapa de apoio e as instruções para a participação da avaliação do mapa. 

4.2.1.3 Apresentação do Mapa de Apoio 

Com objetivo de deixar os participantes cientes de como o Mapa de Apoio 

estava organizado, foi enviado uma apresentação em forma de slides com explicações 

sobre o mapa, além de instruções referentes a quais documentos o participante 
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deveria responder em seguida. A Figura 23 apresenta a apresentação enviada para 

os participantes. 

Figura 23: Documento apresentando o Mapa de Apoio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na subseção a seguir é apresentado o instrumento referente ao documento 

contendo as tarefas que os participantes deveriam executar para poder responder o 

questionário de avaliação do mapa de apoio. 

4.2.1.4 Tarefa para Navegar no Mapa de Apoio 

Com propósito de certificar que os participantes navegaram por todos os tipos 

de informações contidas no mapa, foi criado um documento com tarefas para que eles 

respondessem com informações extraídas do mapa (DTs, causas, indicadores e 
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soluções). A Tabela 11 apresenta como ficaram as perguntas do documento. Vale 

destacar que no início do documento foi apresentado o seguinte enunciado “Responda 

às perguntas deste documento referentes ao Mapa de Apoio à Gestão de Dívida 

Técnica (DT) do link: http://www.icomp.ufam.edu.br/experts/tech-debts/ (Abrir no 

navegador Chrome)”.  

Tabela 11: Perguntas do Documento Tarefa enviadas aos participantes. 

1. Cite ao menos uma Dívida Técnica de uma das fases do processo de teste 

apresentadas no Mapa de Apoio à Gestão de Dívidas Técnicas, disponível no link 

acima. 

FASE TÍTULO DA DÍVIDA TÉCNICA 

Planejar Teste  

Projetar Teste  

Executar Teste  

Analisar Resultados e Concluir Testes  
 

 

2. Acesse o Mapa de Apoio à Gestão de DT no link acima. Identifique a DT “Criação 

de cenários de testes não finalizados”, pertencente à fase “Projetar Teste”, e cite duas 

causas associadas a esta DT. 

 

ID da Causa (Ex: C1) TÍTULO DAS CAUSAS 

  

  

 

3. Acesse o Mapa de Apoio à Gestão de DT no link acima. Identifique a DT 

“Planejamento de testes não adequados para o projeto”, pertencente à fase  

“Planejar Teste”, e cite uma das soluções associadas à esta DT. 

 

ID DA SOLUÇÃO: (EX: S1) TÍTULO DA SOLUÇÃO 

  

 

4. Acesse o Mapa de Apoio a Gestão de DT no link acima e cite uma das soluções 

para a causa “C2 –Tempo Curto para Execução dos Testes”, associadas à Dívida 

Técnica “Casos de testes não executados”. 

 

ID DA SOLUÇÃO: (EX: S1) TÍTULO DA SOLUÇÃO 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A subseção a seguir apresenta o questionário para utilizado na avaliação do 

mapa de apoio. 

http://www.icomp.ufam.edu.br/experts/tech-debts/
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4.2.1.5 Questionário de Avaliação 

Por último, os participantes responderam o documento que tinham 20 

questões que foram divididas em blocos de perguntas. As perguntas do bloco gerais 

eram sobre: a navegação do mapa, sobre a importância do mapa para os gestores e 

também sobre como foram apresentadas as informações. Os blocos de perguntas 

referentes as DTs, causas, indicadores e soluções, foram feitas questionando como 

os itens estavam sendo apresentados, as cores na divisão do processo, sobre as 

causas e indicadores em formato de ilustração, causas e soluções com IDs.  

O objetivo era ter um diagnóstico de como está sendo apresentado este mapa 

e poder melhorá-lo. A Figura 24 exibe o enunciado e como os participantes poderiam 

responder o questionário, com as possibilidades de concordar ou discordar, baseada 

na escala ordinal de cinco opções de Likert.  

Figura 24: Questionário de Avaliação do Mapa de Apoio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na subseção a seguir é apresentada a execução do teste piloto dos 

instrumentos elaborados para a avaliação do mapa de apoio. 
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4.2.2 Teste Piloto 

Após o planejamento do estudo, foi aplicado um teste piloto com três 

participantes a fim de saber se os documentos estavam entendíveis e se 

apresentavam uma ou mais melhorias que deveriam ser corrigidas antes de enviar 

para os participantes finais.  

Foram enviados três convites para profissionais de teste de software para 

realização do teste piloto. Destes, apenas um participante respondeu corretamente 

todos os documentos e sugeriu algumas poucas melhorias textuais nos textos das 

soluções. Porém, os outros dois participantes responderam o documento que 

continham as tarefas com respostas pessoais (sendo que as repostas deveriam ser 

retiradas do mapa de apoio). Isto levou ao entendimento de que o documento de 

tarefas não estava claro, fazendo com que os dois participantes não entendessem que 

o documento inteiro deveria ser respondido com respostas do mapa.  

Após este primeiro teste piloto, uma reformulação no título de cada pergunta 

do documento que continha as tarefas foi realizada, pois, na primeira versão do 

documento somente no enunciado havia a informação de que o participante deveria 

responder as perguntas referentes ao mapa. A Figura 25 mostra um exemplo do antes 

e o depois das alterações.   
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Figura 25: Antes e o Depois das correções do documento Tarefa. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em seguida, o questionário foi enviado para mais um profissional de teste para 

um segundo teste piloto a fim de certificar que as alterações feitas ficaram claras. Por 

fim, o documento do questionário sobre as opiniões do participante quanto ao mapa 

sofreu alteração em uma pergunta, deixando ela mais clara, sendo que nenhum 

participante nos dois testes pilotos apresentaram dificuldades em relação a este 

documento. Já no documento de apresentação, foi acrescentado no slide 5 ( 

Figura 23) uma seta apontando o ID das soluções e das causas, deixando 

mais claro cada item da imagem, sendo que não foi apresentado nenhum comentário 

pelos participantes dos testes piloto.  

A seção a seguir apresenta os resultados obtidos a partir da avaliação do 

mapa de apoio. 

4.3 Resultados da Avaliação do Mapa de Apoio 

O mapa de apoio à gestão de DT no processo de teste de software representa 

o resultado final desta dissertação. Para realizar a avaliação do mapa foram 

escolhidos três avaliadores experientes em teste de software. Além da experiência, 

foi considerado, também, que todos os avaliadores tivessem papel de liderança nas 
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empresas as quais trabalham. Vale ressaltar que este dado foi coletado anteriormente 

e confirmado no formulário de caracterização. 

As entrevistas foram realizadas no mês de dezembro de 2015. Elas foram 

iniciadas a partir do envio de um e-mail contendo os documentos citados na Seção 

4.2.1. A Tabela 12 apresenta os dados de caracterização dos participantes. 

Tabela 12: Caracterização dos Participantes.  

Participante Cargo Atual Tempo de experiência 
na área de Teste 

Cidade/Estado 

P1 Líder de Teste de Software Pouco mais de 10 anos Manaus/AM 

P2 
Consultor de qualidade e 

Teste de Software 
8 anos Recife/PE 

P3 
Consultor de Teste de 

Software 
10 anos Recife/PE 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como pode ser observado na Tabela 12, todos os participantes possuem 

papéis de liderança, com experiência maior que 8 anos, o que atende às necessidades 

da avaliação, no que tange a profundidade da contribuição esperada na avaliação do 

mapa. 

O documento com as tarefas a serem realizadas pelos participantes para que 

navegassem por todos os tipos de itens do mapa (apresentado na Seção 4.2.1.4) foi 

respondido corretamente por todos. Isso reforça que os participantes de fato 

navegaram corretamente pelo mapa e, a partir do questionário de avaliação, puderam 

contribuir de forma efetiva na avaliação do mapa.  

O documento contendo o questionário de avaliação (Seção 4.2.1.5) obteve 

todas as respostas concluídas com sucesso. Além disso, os avaliadores realizaram 

alguns comentários sobre o mapa. A Tabela 13 apresenta as respostas das questões 

gerais sobre o Mapa de Apoio, sendo apresentada na frente de cada questão a 

quantidade de vezes que uma das respostas foi escolhida pelos avaliadores. 

  



95 
 

 

Tabela 13: Questões Gerais do Mapa de Apoio. (Elaborada pelo autor) 

Questões Escala 

(1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não tenho opinião 
formada (4) Concordo (5) Concordo totalmente 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1. Os textos das DTs são claros e coerentes    1 2 

2. Os textos das causas são claros e coerentes    2 1 

3. Os textos dos indicadores são claros e coerentes  1  1 1 

4. Os textos das soluções são claros e coerentes    1 2 

5. O mapa de apoio é pertinente para auxiliar os gestores 
em teste de software na prevenção de DTs e/ou 
identificação de soluções para sanar DTs. 

   2 1 

6. Eu recomendaria o mapa de apoio a gestão de DT em 
teste de software para organizações de software que 
apliquem o processo de teste de software 

  1 1 1 

7. Eu consegui navegar sem dificuldades por todo o 
Mapa de apoio 

  2 1  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As respostas foram, em geral, satisfatórias (Tabela 13), em que a maioria dos 

participantes concordou com as afirmações feitas ou concordaram totalmente 

(considerando as 5 opções de Likert). Assim, os participantes identificaram a clareza 

e coerência do conteúdo do mapa, e principalmente expressaram interesse no mapa 

de apoio, afirmando que acham o mapa pertinente para auxiliar profissionais na 

gestão das DTs (que é o objetivo principal desta dissertação). Além disto, os 

participantes também recomendariam o mapa para organizações que apliquem o 

processo de teste de software, sendo que apenas um dos participantes não 

apresentou opinião formada sobre isso. 

Vale ressaltar que neste bloco duas questões apresentaram ressalvas. Na 

questão 3, que fala sobre a clareza e coerência dos textos dos indicadores, um dos 

participantes sugeriu “Começar com um verbo de ação” para deixar o texto mais 

formal. Na questão 7, sobre a facilidade de navegação no mapa, dois participantes não 
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tiveram opinião formada sobre o assunto. Umm deles citou que pelo fato de não mexer 

no Prezi e por não achar o Prezi uma ferramenta popular, teve um pouco de dificuldade.  

Ainda sobre os comentários gerais do mapa, um dos participantes fez um texto 

citando que geralmente a equipe de teste realiza todas as atividades, mas a qualidade 

muitas vezes não é levada em conta, pois não é vista como prioridade. Além disso, o 

mesmo participante cita que “o mapa pode ajudar as equipes de teste ou dos gerentes 

de projeto a mapear os problemas, mas penso que o principal é o processo de QA 

estar maduro e apoiado nas empresas, e isso é muito raro”. Na Tabela 14 são 

apresentadas as respostas das questões específicas sobre as DTs no mapa. 

Tabela 14: Questões sobre as DTs do Mapa de Apoio.  

Questões 
Escala 

[1] [2] [3] [4] [5] 

8. A forma que as DTs foram apresentadas no mapa de apoio 

facilitou a visualização delas. 
   1 2 

9. A forma que as DTs foram apresentadas no mapa de apoio 

facilitou a identificação da fase do processo de testes na qual elas 

estão associadas 

  1  2 

10. A apresentação das DTs com cores diferentes de acordo com 

a fase do processo de testes que pertence facilitou a sua 

visualização 
  2  1 

11. Agrupar as causas, os indicadores e as soluções de cada DT 

facilitou o entendimento e análise de cada DT 
   1 2 

12. Apresentar primeiro as DTs e após clicar em cada DT para 

saber mais informações ficou adequado quanto à organização 

das informações.  

    3 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As questões do bloco referente às DTs tiveram boa aceitação, apresentando 

em quatro (das cinco) questões repostas positivas (concorda ou concorda totalmente). 

Na questão 9 deste bloco, um dos participantes sugeriu que no momento em que se 

entrar em uma DT, deveria especificar de forma textual a qual fase do processo de 

teste a DT pertence e não ser somente a cor para identificar isto. Outro participante 

citou que tendo ou não uma cor para identificar a qual fase do processo a DT pertence, 

ele conseguiria ter o mesmo resultado. Já na questão 11 um dos participantes 
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comentou que as soluções poderiam ter uma apresentação parecida com as causas 

e indicadores.  

Na Tabela 15 serão apresentadas questões referentes ao bloco focado nas 

causas e indicadores no mapa. Neste bloco com as questões referentes às causas e 

indicadores, todas as questões apresentaram respostas positivas (concorda ou 

concorda totalmente), não apresentando nenhum comentário sobre estes itens. Isso 

seria um indício de que a apresentação das causas e indicadores foi elaborada de 

maneira satisfatória e a princípio não necessitam de melhorias.  

Tabela 15: Questões sobre causas e indicadores do Mapa de Apoio. 

Questões 
Escalas 

[1] [2] [3] [4] [5] 

13. A ilustração com as causas e indicadores de cada DT 
foram apresentadas de forma clara. 

   2 1 

14. A partir da forma que as causas e indicadores foram 
apresentados fica claro quais causas e indicadores são 
pertencentes a determinada DT. 

   1 2 

15. A numeração das causas facilita identificar que 
algumas causas se repetem em DTs diferentes. 

   2 1 

16. Os indicadores não serem numerados faz sentido, 
pois, eles não tendem a repetir entre as DTs já que 
utilizam métricas muito específicas a cada DT 

   2 1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Tabela 16 apresenta o bloco contendo as questões sobre as soluções. As 

questões referentes as soluções das DTs apresentaram boa concordância, o que 

demonstra a disposição eficiente das informações, o que facilita a análise das DTs a 

partir da relação das soluções com as causas. Somente um dos participantes não 

concordou com o item 20 (referente à questão que afirma ser natural soluções 

repetirem para causas diferentes). No entanto, este participante não apresentou 

nenhum comentário quanto a isto. 
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Tabela 16: Questões sobre as soluções do Mapa de Apoio.  

Questões 
Escalas 

[1] [2] [3] [4] [5] 

17. As causas com números das soluções foi uma forma 
intuitiva de representar a relação entre as causas e suas 
respectivas soluções 

   2 1 

18. As soluções ao lado da ilustração das causas e 
indicadores da DT, facilitaram suas análises 

   2 1 

20. Algumas soluções se repetem em causas diferentes 
e isto é natural dependendo da causa 

 1  1 1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

De maneira geral, o mapa de apoio proposto foi avaliado positivamente e as 

considerações feitas acima são de grande colaboração para a realização de possíveis 

melhorias no mapa. Após todas as considerações, os seguintes ajustes para o mapa 

de apoio à gestão de DTs foram realizados: 

 Colocar os indicadores começando com um verbo de ação; 

 Colocar a fase do processo de teste de software a qual a DT pertence na tela 

que apresenta os itens da DT (suas causas, indicadores e soluções); 

 Melhorar a apresentação das soluções; 

 Colocar no canto inferior direito do mapa uma explicação dos conceitos 

envolvidos; 

 Indicar que as fases dos processos foram retiradas da ISO/IEC 29119 (2013); 

 Colocar uma breve explicação sobre a navegação do mapa; 

A Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30, apresentam as alterações feitas 

no Mapa de Apoio de acordo com os itens acima mencionados. Sendo que as duas 

últimas imagens foram telas novas que foram acrescentadas. 
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Figura 26: Nova Apresentação de Mapa de Apoio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 27: Nova apresentação dos itens do mapa de apoio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 28: Conceitos que abordam o Mapa de Apoio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 29: Explicação da navegação da Home do Mapa de Apoio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 30: Tela dos itens da DT. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.4 Síntese do Capitulo 

Neste capítulo foi apresentado a concepção do mapa de apoio a gestão de DT 

no processo de teste de software. Esta concepção foi efetuada a partir das DTs 

validadas no survey aplicado nesta pesquisa. Após esta etapa foi realizado um 

planejamento para aplicação de uma revisão em pares, com propósito de verificar, 

com especialistas da área analisada, a apresentação e relevância do mapa para 

empresas que aplicam o processo de teste de software. 

A partir da avaliação realizada, foram identificadas e aplicadas as sugestões de 

melhoria do mapa. Após a realização das alterações sugeridas pelos participantes da 

revisão em pares, a partir dos resultados identificados nesta pesquisa, foi realizada 

uma análise com propósito de verificar as contribuições alcançadas para a 

comunidade de engenharia de software. O Capítulo 5, a seguir, apresenta esta 

análise, além de possíveis trabalhos futuros identificados para continuidade desta 

pesquisa. 
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5. CONCLUSÃO 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões e as contribuições desta 

pesquisa, além de propostas de trabalhos futuros. 

5.1. Considerações Finais 

DT é um tema recente em Engenharia de Software e apresenta a maioria dos 

trabalhos com ênfase na fase de codificação. Assim, são poucos os trabalhos 

relacionados diretamente a DT na área de Teste de Software. Esta dissertação buscou 

mapear possíveis dívida técnicas no processo de TS com objetivo de servir como 

instrumento para facilitar a identificação delas e ajudar no entendimento de suas 

possíveis origens, por meio de um mapa de apoio à gestão de DTs na fase de teste 

de software. Para isto, no mapeamento proposto foram relacionados indicadores, 

causas e soluções à cada DT. Os indicadores se apresentaram como recursos 

interessantes para que o gestor possa assumir medidas preditivas ao identificar um 

indicador de surgimento eminente de uma dívida. Já as causas buscam colaborar no 

mapeamento da origem da DT, com propósito de facilitar o monitoramento e gestão 

das dívidas. Por fim, as soluções relacionadas às causas buscam ajudar na 

identificação de como sanar as dívidas. 

Esta dissertação apresentou, a partir das DTs identificadas na literatura 

técnica, um survey no qual profissionais da área de teste de software concordaram 

com estas dívidas. O trabalho apresentou 22 DTs com suas causas e indicadores. 

Após a análise da concordância das dívidas técnicas, foram identificadas soluções na 

literatura técnica, para ajudar a enriquecer o mapa de apoio. Com as soluções 

acrescentadas às DTs, criou-se o mapa, que foi avaliado por profissionais experientes 

na área de teste de software com objetivo de colaborarem apresentando suas opiniões 

e considerações no resultado final do mapa. Obtiveram-se considerações importantes 

que foram acatadas e feitas para melhoria do Mapa de Apoio.  

5.2. Limitações 

Esta dissertação apresenta algumas limitações que foram identificadas no 

decorrer da pesquisa, são elas: 
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 Podem existir outros itens (DTs, causas ou identificadores) que não foram 

identificados para serem avaliados;  

 O mapa de apoio à gestão de DTs com seus elementos (DTs, indicadores, 

causas e soluções), apesar de terem sido identificados na literatura técnica, 

não foi aplicado em organizações de software, com propósito de checar seu 

apoio efetivo durante a gestão de um processo de teste de software; 

 A avaliação do mapa de apoio, a partir da revisão por pares, contou com poucos 

participantes, devido à baixa disponibilidade de profissionais com experiência 

para responder uma avaliação deste tipo e também pelo tempo escasso para 

conclusão desta dissertação. 

A partir destas limitações, foram levantados possíveis trabalhos futuros 

considerados importantes para continuidade desta pesquisa.  

5.3. Trabalhos Futuros 

Como pesquisa desta dissertação, buscou-se criar um mapa de apoio que 

ajude na gestão de DTs que possam ocorrer durante a execução do processo de teste 

de software. Entende-se que outras contribuições importantes podem ser aplicadas 

para dar continuidade e melhoria deste trabalho. São elas: 

 Identificar mais DTs na literatura técnica relacionadas ao processo de 

teste de software: neste trabalho foram identificadas 22 DTs. No entanto, pode 

haver outras dívidas que não foram identificadas. Este levantamento tornaria o 

mapa proposto mais rico, podendo ampliar a contribuição para comunidade de 

ES.  

 Identificar DTs, que não foram citadas pela literatura técnica, com 

profissionais de teste de software: além das DTs identificadas na literatura 

técnica, pode-se também levantar novas dívidas técnicas a partir da 

experiência de profissionais da área de teste de software que apresentariam 

problemas que aparecem no dia-a-dia e que eles considerem como DTs. 

 Levantar novas causas e Indicadores para as DTs avaliadas pelo survey: 

existe a necessidade de se identificar mais causas e indicadores em algumas 

DTs. Por exemplo, quando foi realizada a pesquisa pelas soluções das DTs, 

foram encontradas mais causas para as dívidas que foram incluídas. Então, 
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realizando um trabalho para identificação de novas causas e indicadores, as 

DTs deverão ficar mais completas, facilitando mais ainda na identificação e 

prevenção das dívidas. 

 Propor soluções para as novas DTs pelos profissionais de teste de 

software: à medida que forem acrescentadas mais DTs ao mapa, soluções 

também terão de ser acrescentadas. Isso é importante para manter um padrão 

do mapa e ajudar a sanar as dívidas técnicas; 

 Melhor a apresentação do mapa de apoio e seus itens quando o número 

de DTs aumentar: ao acrescentar mais DTs, a forma que o mapa é 

apresentado hoje deve ser alterado, com propósito de buscar otimizar a 

visualização e navegação das informações.  

 Levantar fatores que fazem as DTs não serem priorizadas: além das DTs 

terem suas causas, indicadores e soluções, seria importante apresentar, 

também, fatores que fazem com que as dívidas técnicas não sejam priorizadas, 

como: financeiros, de tempo, dentre outros. 

 Levantar fatores que ajudam a priorizam as DTs: levantar fatores que 

ajudem na priorização das dívidas técnicas para que sejam sanadas. Isto 

ajudaria a identificar as DTs que devem ser solucionadas a curto prazo. 

 Aplicar a avaliação do mapa com uma maior população: aumentar o 

número de participantes ajudaria em uma melhor validação da solução, 

principalmente se a população estiver distribuída geograficamente. 

 Traduzir o mapa de apoio: traduzindo para língua inglesa terá um alcance 

maior de profissionais, que quiserem utilizar o mapa de fora do país.  

 Aplicar o mapa de apoio na indústria: realizando este experimento será 

possível identificar os impactos gerados pela aplicação do mapa em cenários 

reais com profissionais de teste de software. 
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