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Resumo 

A realização de testes é uma atividade vital para o desenvolvimento de 

software com qualidade. Muitas empresas têm investido alto visando a melhoria 

do desempenho das equipes de testes. Para ajudar na satisfação deste objetivo, 

os modelos de maturidade de testes são ferramentas bastante utilizadas 

atualmente. Porém, segundo James Bach (1994), estes modelos não são 

populares entre empresas desenvolvedoras de software altamente competitivas e 

inovadoras porque, entre outros motivos, encorajam as organizações a 

utilizarem objetivos que realizam uma missão fictícia de "atingir um maior 

nível de maturidade", ao invés de realizar a missão definida pela própria 

organização. O que, segundo ele, geralmente impede que a empresa utilize seus 

recursos da melhor maneira possível. 

Desta forma, esta dissertação propõe o modelo Balanced Testing 

Scorecard (BTSC) para avaliação e melhoria do desempenho de equipes de 

testes, que usa como base o Balanced Scorecard (KAPLAN & NORTON, 2004) 

e modelos de maturidade de testes (ERICSON et al., 1998) (SOGETI, 2008) 

(BURNSTEIN et al., 1996a, 1996b). O BTSC é capaz de alinhar os objetivos da 

organização e dos seus clientes, com os objetivos dos modelos de maturidade de 

testes, a fim de melhorar seu desempenho. O modelo foi refinado por 

especialistas de testes e aplicado em uma equipe de testes. Os resultados 

mostraram resultados concretos para a avaliação do desempenho da equipe, 

além dos benefícios já conhecidos dos modelos de maturidade de testes. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho, Balanced Scorecard, Testes 
de Software. 
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Abstract 

Software Testing is an important activity for a successful software 

development and may demand projects' time and effort. Many companies have 

invested on testing process to improve the test team's performance. Although 

Testing Maturity Models aims to handle this issue, James Bach (1994) points 

that maturity models are unpopular among many of the highly competitive and 

innovative companies producing commercial software because it encourages 

displacement of goals from the true mission of improving process to the 

artificial mission of “achieving a higher maturity level”.  And, for James Bach, 

it generally has the effect of blinding an organization to the most effective use 

of its resources. 

Therefore, this Master thesis defines the Balanced Testing Scorecard 

(BTSC) model that aims to evaluate and improve test team’s performance. The 

model is based on Balanced Scorecard (KAPLAN & NORTON, 2004)  and 

Testing Maturity Models (ERICSON et al., 1998) (SOGETI, 2008) 

(BURNSTEIN et al., 1996a, 1996b). It is capable to align financial and clients 

objectives with testing maturity goals, to improve testing team's performance. 

The BTSC was refined through a survey by testing specialists and was 

deployed in an independent software test team. The results showed that the 

BTSC brought concrete results to evaluate test team's performance, and it made 

use of all testing maturity models' benefits to improve the testing process. 

Keywords: Performance Evaluation, Balanced Scorecard, Software 
Testing. 
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Introdução 

 

Este capítulo tem por finalidades, apresentar e justificar a escolha do 

tema deste trabalho, bem como descrever os seus objetivos e metodologia 

utilizada. Além disto, a estrutura do trabalho é também apresentada. 

1.1 Motivação 

Segundo Hutcheson (2003), a equipe de teste deve não só mostrar provas 

do seu desempenho e produtividade, como também o valor acrescentado ao 

produto para justificar seu orçamento. 

Os modelos de maturidade de testes são as ferramentas mais conhecidas 

atualmente para a avaliação e melhoria do desempenho de equipes de testes. 

Porém, esta abordagem foca suas medições, análises e ações de melhoria no 

processo de testes (ERICSON et al., 1998) (SOGETI, 2008) (BURNSTEIN et 

al., 1996a, 1996b), sem um alinhamento com a missão da organização. Segundo 

James Bach (2004), os modelos de maturidade “cegam” as organizações ao 

substituírem suas reais missões pela missão “atingir um maior nível de 

maturidade”. Isto faz com que a organização não utilize seus recursos da melhor 

maneira possível.  

Segundo (KAPLAN & NORTON, 2004), é comum encontrar em 

organizações indicadores de processo internos, como por exemplo, os derivados 
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de modelos de maturidade de testes, que medem apenas o processo de testes, 

porém estes indicadores na maioria das vezes não são relacionados com a 

proposição de valor para os clientes internos e externos.  

A utilização de um modelo de avaliação e melhoria de desempenho que 

faça o alinhamento de objetivos de diferentes perspectivas (da organização, dos 

clientes, dos processos) pode ser uma boa solução para uma otimização do 

gerenciamento de equipes de testes porque permite que a organização melhore 

seus processos para satisfazer os seus próprios objetivos e dos seus clientes e 

assim aumente o seu desempenho.   

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral definir um modelo de avaliação e 

melhoria do desempenho de equipes de testes de software. 

1.2.1.1 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral a pesquisa visa:  

• Apresentar diversos modelos para medição de desempenho; 

• Identificar o modelo mais adequado à medição do desempenho de 

equipes de testes de software; 

• Adaptar este modelo para utilização em equipes de testes de 

software; 

• Aplicar um questionário para validação qualitativa e refinamento 

do modelo proposto; 

• Realizar uma aplicação e análise crítica do modelo proposto. 

1.3 Metodologia de Trabalho 

Para a realização deste trabalho, algumas atividades foram realizadas: 

• Estudo-da-arte sobre desempenho organizacional; 
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• Análise de diversos modelos de avaliação e melhoria de 

desempenho organizacional; 

• Escolha de um modelo para ser utilizado como base para 

aplicação em equipes de testes de software; 

• Análise dos principais modelos de maturidade de testes de 

software; 

• Criação de um modelo de avaliação e melhoria de desempenho 

para aplicação em equipes de testes de software, baseado em um 

modelo de desempenho organizacional escolhido e um modelo de 

maturidade de testes; 

• Realização de uma pesquisa qualitativa, através de questionários, 

para avaliação do modelo proposto e um posterior refinamento do 

mesmo; 

• Realização de uma aplicação e análise crítica, para avaliação, na 

prática, do modelo. 

1.4 Estrutura do Documento 

Além deste capítulo introdutório, este documento está estruturado da 

seguinte maneira: 

•  No Capítulo 2, serão apresentados conceitos e modelos 

relacionados a desempenho organizacional. Um dos modelos será 

escolhido e então algumas adaptações em TI serão apresentadas; 

• No Capítulo 3, serão apresentados alguns modelos de maturidade 

de testes de software. Um desses será utilizado para adaptar o 

modelo de avaliação de desempenho para equipes de testes de 

software; 

• No Capítulo 4, será apresentada a proposta de um modelo de 

avaliação e melhoria de desempenho de equipes de testes de 

software, o Balanced Testing Scorecard (BTSC); 
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• Em seguida, no Capítulo 5, serão apresentados a avaliação 

qualitativa e o refinamento do Balanced Testing Scorecard.  

• No Capítulo 6, serão apresentadas uma aplicação e uma análise 

crítica sobre o BTSC. 

• No Capítulo 7, as considerações finais, bem como as contribuições 

e trabalhos futuros decorrentes deste estudo serão apresentadas. 

• O Anexo A apresenta os checkpoints do Modelo de Maturidade de 

Testes TPI, que serão utilizados pelo modelo proposto. 

• O Apêndice A apresenta o modelo do questionário utilizado para 

avaliação do BTSC por especialistas de testes. 

• No Apêndice B, o plano de implantação do BTSC em uma equipe 

independente de testes de software é descrito. 

• Por fim, o Apêndice C apresenta o resultado da análise crítica 

sobre a implantação do BTSC em uma equipe independente de 

testes de software. 
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2  
 

Desempenho Organizacional 
 

 
 

Este capítulo tem por finalidades apresentar fundamentos dos estudos 

sobre desempenho organizacional, explanar conceitos e definições relacionados 

ao tema, além de demonstrar e comparar modelos de avaliação de desempenho 

organizacional. 

O capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 2.1 faz uma introdução sobre desempenho e 

produtividade organizacional; 

• A Seção 2.2 mostra a definição de alguns autores sobre conceitos 

relativos a desempenho, efetividade, produtividade, entre outros; 

• A Seção 2.3 aborda a diferenciação entre o conceito de 

desempenho e produtividade; 

• Na Seção 2.4 são apresentados alguns modelos de avaliação de 

desempenho; 

• A Seção 2.5 apresenta um comparativo entre os modelos de 

avaliação de desempenho apresentados anteriormente; 

• A Seção 2.6 descreve algumas adaptações do modelo Balanced 

Scorecard no contexto de TI; 

• Por fim, a Seção 2.7 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 

 



 

6 

 

2.1 Introdução 

A competitividade do mercado exige que as organizações procurem cada 

vez mais o aperfeiçoamento a fim de entregar produtos e serviços com um 

menor tempo e custo e com uma maior qualidade e valor agregado para o 

cliente. 

Para atingir tal objetivo, diversos modelos visam a melhoria do 

desempenho, da produtividade, da eficiência e eficácia ou da qualidade, da 

organização ou dos seus processos. 

Como alguns destes conceitos são bastante relacionados, além de 

utilizados no nosso dia-a-dia, eles acabam perdendo um pouco da sua semântica 

e muitas vezes sendo usados como sinônimos. Por isto, faz-se necessário a 

definição dos termos que serão utilizados ao longo deste trabalho. 

2.2 Conceitos e Definições 

Existe na literatura de administração e engenharia da produção, uma 

grande quantidade de definições para termos como eficiência, eficácia, 

produtividade, desempenho, valor e qualidade. 

Para facilitar o entendimento deste trabalho, alguns conceitos serão 

detalhados a seguir. 

2.2.1 Produtividade 

De acordo com Gaither e Frazier (2002), produtividade representa a 

relação da quantidade de produtos ou serviços produzidos pelos recursos 

utilizados: 

 Produtividade = Quantidade de produtos ou serviços produzidos 

              Quantidade de recursos utilizados 
 

Para Sink (1985), esta definição de produtividade é bastante simplista, 

uma vez que leva em consideração apenas o volume de produtos gerados, a 

eficiência. No seu trabalho ele considera que a definição de produtividade deve 

levar em conta aspectos de eficiência, efetividade, valor, lucratividade, 
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qualidade, inovação e qualidade de vida no trabalho. E, a partir de indicadores 

de tendência (que irão medir esses aspectos listados), será gerado um único 

indicador da produtividade da organização. Este último conceito de 

produtividade, será usado neste trabalho. 

2.2.2 Desempenho 

Na dissertação de Mestrado da UFSC (MELLO, 2004), o desempenho é 

definido segundo a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade como “os 

resultados obtidos dos principais indicadores de processos e de produtos que 

permitem avaliá-los e compará-los em relação às metas, aos padrões, aos 

referenciais pertinentes e a outros processos e produtos. Mais comumente, os 

resultados expressam satisfação, insatisfação, eficiência e eficácia e podem ser 

apresentados em termos financeiros ou não.”  

Os modelos de avaliação de desempenho se utilizam deste conceito para 

desdobrar o planejamento estratégico da organização em indicadores de 

desempenho (tanto do processo, quanto do produto) que serão avaliados em 

relação a metas.  

2.2.3 Eficiência  

A eficiência melhora quando há mais saída úteis por unidade de entrada. 

Segundo Sink (1985), a eficiência mede o quanto se fez “certo” as coisas, é a 

relação entre o que se obteve (output) e o que se consumiu em sua produção 

(input) medidas na mesma unidade. 

2.2.4 Efetividade ou Eficácia 

A efetividade, ou eficácia, é o grau com que a organização atinge seus 

objetivos (PRICE, 1977). Uma empresa será tida como efetiva, se atingir todos 

seus objetivos com menor quantidade de recursos.  

Segundo Jamali (1984), atingir a efetividade implica em alcançar o mais 

alto grau de desempenho com o menor gasto de recursos possível. 
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Para Sink (1985), efetividade é a realização das coisas “certas”, é a 

medida de quão próximo se chegou aos objetivos previamente estabelecidos. 

Sua medida é dada pelo output obtido dividido pelo output esperado, está ligada 

aos resultados esperados.  

Segundo Fitz-enz (1985), a efetividade pode ser a medida final da 

produtividade, pois tem relação direta com a estratégia da organização.  

2.2.5 Valor 

De acordo com o dicionário Merrian-Webster (WEBSTER, 2008), valor é 

um equivalente justo ou adequado a dinheiro, ou a mercadorias, para algo 

vendido ou trocado.  

2.2.6 Qualidade 

Segundo a norma brasileira sobre Gestão da qualidade e garantia da 

qualidade (NBR ISO 8402), qualidade é "a totalidade das características de uma 

entidade, que lhe confere a capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e 

implícitas." A entidade pode ser entendida como o produto ou serviço do qual 

estamos falando. As necessidades explícitas são as próprias condições e 

objetivos propostos pelo cliente. As necessidades implícitas incluem as 

diferenças entre os usuários, a evolução no tempo, as implicações éticas, as 

questões de segurança e outras visões subjetivas (LOBO, 1998).  

Segundo Christopher (1984), qualidade e produtividade são inseparáveis. 

Gaither & Frazier (2002) relatam que a qualidade impulsiona a produtividade. 

Eles defendem que é possível manter a mesma produtividade, ou até aumentá-

la, eliminando desperdícios e diminuindo os custos. Por isto, muitos programas 

de gerência da qualidade são usados como programas de melhoria da 

produtividade.  

2.3 Desempenho versus Produtividade  

As medidas de desempenho podem ser obtidas a partir do desdobramento 

de objetivos estratégicos em índices de desempenho (SILVA, 2003). 
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Já as avaliações sobre a produtividade estão interessadas na relação entre 

o produto gerado e os recursos consumidos. Porém, estas avaliações evoluíram, 

e foram adicionados indicadores de tendências para se ter uma indicação sobre 

como será a produtividade final da organização (SILVA, 2003). 

Segundo Moreira (1998), ao se utilizar medidas de produtividade pode-se 

obter problemas do tipo prático ou conceitual.  

O problema prático acontece quando se produz várias saídas e não é 

possível somá-las para se obter um único valor para uma posterior comparação. 

Por exemplo, quando uma indústria produz vários produtos, uma simples soma 

não seria capaz de definir um índice de produtividade para posterior 

comparação (MOREIRA, 1998). 

O problema conceitual acontece quando não é possível nem mesmo 

definir o que exatamente é a produção. Por exemplo, em qualquer organização 

prestadora de serviço (MOREIRA, 1998). 

Silva (2003) relata que os termos desempenho e produtividade estão 

relacionados. A Figura 2.1 apresenta esta relação. 

 
Figura 2.1 – Relação entre modelos de medição de desempenho e produtividade 

(SILVA, 2003). 
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Do lado esquerdo, a figura mostra uma chave que agrupa os componentes 

pertencentes aos modelos de medição de desempenho organizacional. Os 

indicadores de desempenho são montados a partir de um desdobramento do 

planejamento estratégico da organização. 

Já do lado direito, existe uma chave que agrupa os componentes dos 

modelos de medição da produtividade organizacional. Ele também é 

desenvolvido a partir do desdobramento do planejamento estratégico, que passa 

por indicadores de tendência (equivalentes aos indicadores de desempenho) e 

por fim, termina em uma única medida para a produtividade da organização. 

Silva (2003) defende que, embora os modelos de medição de desempenho 

e de produtividade utilizem nomenclaturas diferentes para os termos utilizados 

nas suas estruturas (indicadores de desempenho e indicadores de tendência), 

todos eles apontam para os mesmos conceitos. Pode-se considerar que a 

avaliação de desempenho é um passo para se chegar à avaliação da 

produtividade. Onde a produtividade final pode ser calculada a partir de pesos 

dados a cada um dos índices de desempenho da organização. 

Por causa do problema conceitual com relação à produtividade de 

organizações prestadoras de serviço, incluindo organizações de testes de 

software, esta dissertação irá utilizar o conceito de desempenho ao invés de 

produtividade. Com base na explicação de Silva (2003), se medirmos e 

melhorarmos os indicadores de desempenho das equipes de testes, iremos obter 

os mesmos efeitos da utilização de indicadores de produtividade, sem o 

problema conceitual da definição sobre qual o produto gerado pela equipe de 

testes.  

2.4 Modelos de Avaliação de Desempenho 

Esta Seção irá apresentar diversos trabalhos sobre modelos de avaliação 

de desempenho, que foram utilizados para seleção da metodologia de avaliação 

do desempenho de equipes de testes. 
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2.4.1 Abordagem de Takashina & Flores 

Takashina & Flores (1997), no livro Indicadores da qualidade e do 

desempenho: como estabelecer metas e medir resultados, definem que 

indicadores são formas de representação quantificáveis das características do 

produto e do processo, utilizados para controlar e melhorar a qualidade e o 

desempenho de ambos ao longo do tempo.  

Segundo eles, os indicadores da qualidade estão associados às 

características do produto julgadas importantes pelo cliente, enquanto os 

indicadores do desempenho são obtidos a partir do desdobramento destas 

características.  

Desta forma, as características da qualidade do produto devem ser 

desdobradas de modo a permitir a identificação e priorização das características 

do desempenho do produto e do processo para atender às necessidades e 

expectativas do cliente. 

Os autores propõem que a apuração de resultados através de indicadores 

permite avaliar o desempenho da organização em relação à meta e a outros 

referenciais dando subsidio às tomadas de decisão e ao replanejamento. Para 

isto, os indicadores da qualidade devem demonstrar níveis, tendências e 

comparações da seguinte forma: 

1. Níveis: patamar em que os resultados se situam no período; 

2. Tendência: variação do nível dos resultados em períodos 

consecutivos; 

3. Comparação: pode ser feita em relação a indicadores compatíveis 

de outros produtos, outras unidades de negócio ou outras 

organizações, visando proporcionar parâmetros de referência para 

os resultados obtidos. 

Para os autores, a partir dos resultados dos indicadores é possível obter a 

taxa de melhoria, sua amplitude e importância. Para isto, a geração dos mesmos 

deve ser criteriosa, de forma a assegurar a disponibilidade dos dados e 

resultados mais relevantes no menor tempo possível e ao menor custo. 
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Assim o estudo sintetiza o processo de gestão dos indicadores em seis 

fases, conforme os Quadros 2.1a e 2.1b. 

Quadro 2.1a – Gestão dos Indicadores (TAKASHINA & FLORES, 1997) 

FASES  DESCRIÇÃO 

1 Preparação • Criar cultura e clima adequados para medições, desafios e 

melhorias. 

• Formar equipe de desenvolvimento: conhecedores de indicadores 

e sistemas de informação, gerentes e pessoal envolvido nos 

processos. 

• Estabelecer os propósitos da organização com relação ao sistema 

de indicadores. 

• Planejar o contato com clientes, com base em diagnósticos e 

ações passadas. 

2 Definição das 

características, 

indicadores e metas 

• Realizar pesquisa orientada para conhecer o mercado e os 

clientes. 

• Traduzir as necessidades e expectativas dos clientes, desdobrar 

as características do produto e do processo, desenvolver os 

indicadores e estabelecer as metas de nível superior, observando 

os objetivos e estratégias da organização e os referenciais de 

comparação. 

• Desdobrar os indicadores e as metas na estrutura organizacional.  

• Selecionar aqueles mais importantes para uso no dia-a-dia. 

3 Desenvolvimento do 

sistema de 

informação 

• Escolher a técnica de medição.  

• Identificar as fontes de dados.  

• Eliminar os indicadores inviáveis ou difíceis de operacionalizar.  

• Desenvolver ou aprimorar as metodologias para coleta e 

processamento, análise e uso dos dados e resultados.  

• Verificar a consistência do sistema. 

4 Medição e análise 

dos dados e 

resultados 

• Coletar e processar os dados.  

• Analisar os dados e os resultados, envolvendo a gerência e sua 

equipe.  

• Procurar reduzir o ciclo de medição e análise dos indicadores. 
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Quadro 2.1b – Gestão dos Indicadores (TAKASHINA & FLORES, 1997) 

FASES  DESCRIÇÃO 

5 Uso dos dados e 

resultados 

• Disponibilizar tabelas, gráficos, relatórios, mapas etc.  

• Analisar criticamente os dados e resultados.  

• Vincular os resultados a decisões e ações.  

• Utilizar os resultados na revisão do planejamento.  

• Medir o uso dos dados e resultados. 

6 Ciclo de avaliação e 

melhoria 

• Avaliar a abrangência dos indicadores com relação aos 

propósitos da organização, e sua aplicação nas tomadas de decisão 

e no planejamento. 

• Aprimorar o sistema de indicadores: o enfoque deve ser primeiro 

na melhoria e depois na medição.  

• Reconhecer os esforços das pessoas que contribuíram com a 

melhoria. 

 

Os autores afirmam que a fase 1 deve ser conduzida pela alta direção da 

organização, as fases 2 e 3 pela equipe de desenvolvimento do sistema, as fases 

4 e 5 pelo órgão responsável pelo processo ou produto e a fase 6 deve ser 

também conduzida pela alta direção da organização. 

2.4.2 Abordagem de Hronec 

Hronec (1994), em sua obra Sinais Vitais, define que indicadores, 

chamados de medidas de desempenho, são “a quantificação de quão bem as 

atividades, dentro de um processo ou de seu output, atingem a meta específica”, 

chamados por ele de ‘sinais vitais da organização’. 

Hronec apresenta o desempenho Quantum como “o nível de realização 

que otimiza o valor e o serviço da organização para seus interessados: clientes, 

empregados, acionistas, ambientalistas, etc.”. Então, o objetivo das 

organizações é atingir a este desempenho Quantum, que irá indicar que o valor 
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entre ao cliente e os serviços da organização estão com um alto grau de 

desempenho. 

O modelo do desempenho Quantum trabalha com três categorias de 

medidas de desempenho: qualidade, tempo e custo. Segundo o modelo, a 

organização pode melhorar o resultado dos seus processos e de seu desempenho 

total quando estas três medidas de desempenho são melhoradas 

simultaneamente.  

Para Hronec, existem ainda duas relações entre as categorias de medidas: 

valor e serviço. Quando o cliente recebe um produto de alta qualidade com um 

baixo custo, ele está recebendo algo de alto valor. Desta forma, o 

relacionamento entre qualidade e custo resulta em valor para o cliente. 

Analogamente, o relacionamento entre qualidade e tempo tem como resultado 

um “bom serviço”. 

Hronec justifica que os indicadores devem ser determinados segundo três 

dimensões de uma organização, através dos níveis: humano, do processo e da 

organização propriamente dita. 

Com essas informações, uma matriz três por três é gerada, conhecida 

como Matriz Quantum de Medição de Desempenho, descrita no Quadro 2.2. 

Estão representados as categorias de medidas Custo, Qualidade e Tempo e os 

relacionamentos entre elas: valor (Custo e Qualidade) e serviço (Qualidade e 

Tempo). Estas medidas são relacionadas com as dimensões da organização para 

definição dos indicadores. 
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Quadro 2.2–Matriz Quantum de Medição de Desempenho (HRONEC, 1994) 

 Desempenho Quantum 
              Valor          |           Serviço 
 Custo Qualidade Tempo 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

Financeiro 
Operacional 
Estratégico 

Empatia 
Produtividade 
Confiabilidade 
Competência 

Velocidade 
Flexibilidade 

Responsabilidade 
Maleabilidade 

P
ro

ce
ss

o
 

Inputs 
Atividades 

Conformidade 
Produtividade 

Velocidade 
Flexibilidade 

P
es

so
as

 

Remuneração 
Desenvolvimento 

Motivação 

Confiabilidade 
Competência 
Credibilidade 

Responsabilidade 
Maleabilidade 

  

A matriz Quantum de medição de desempenho é uma ferramenta para 

equilibrar várias medidas:  

1. Custos: medidas financeiras de desempenho. Mede o lado 

econômico da “excelência” 

2. Qualidade: forma pela qual os clientes a definem. Mede a 

“excelência” do produto ou serviço   

3. Tempo: função de velocidade da organização. Mede a 

"excelência” do processo em vários níveis (organização, processos 

e pessoas). 

Segundo o autor, “em cada caso, a excelência é definida pela parte 

interessada. No caso da qualidade, o interessado é primariamente o cliente; para 

o tempo o interessado é a administração e, para o custo, são diversos 

interessados, incluindo a administração e os acionistas. A matriz permite que a 

administração comece a entender e desenvolver medidas de desempenho que 

equilibram valor e serviço, de forma a irem ao encontro das estratégias, metas e 

processos específicos da empresa. 

Para a geração, medição e análise destes indicadores, de acordo com o 

estabelecido em cada área da Matriz Quantum de Medição de Desempenho, 
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utiliza-se o processo conhecido como Modelo Quantum de Medição de 

Desempenho, chamado simplesmente de Modelo, como mostra a Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Modelo Quantum de Medição de Desempenho (HRONEC, 1994) 

A utilização dos indicadores gerados na Matriz, de acordo com o 

estabelecido no Modelo, resulta na otimização do valor (custo) e do serviço 

(qualidade) da organização por seus clientes. Este resultado é chamado de 

Desempenho Quantum. 

Este modelo associa todos os processos à estratégia da organização, 

dando ao mesmo tempo, às pessoas que executam os processos, as ferramentas 

para melhoria. Portanto, este modelo busca o controle da implementação da 
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estratégia gerencial e a satisfação do cliente, através da melhoria contínua do 

processo. 

2.4.3 Abordagem da Price Waterhouse 

A equipe de Change Integration da Price Waterhouse, autores do livro 

Mudando para Melhor (1997), define que indicadores de desempenho são a 

principal ferramenta para assegurar a implantação de estratégias. O livro aborda 

o excesso de indicadores adotados por boa parte das empresas, por não 

descartarem os já existentes quando criam novos indicadores.  

Os autores afirmam que as empresas devem rever seu sistema de 

indicadores para promover a melhoria do desempenho, pois nenhum indicador é 

totalmente adequado quando implementado isoladamente. Deve-se ter um 

conjunto equilibrado de indicadores, combinando os de desempenho de cunho 

financeiro, não financeiro, relativo a custo, não relativo a custo, interno e 

externo, de processo e de resultados.  

Os indicadores devem ser escolhidos segundo os critérios de: relevância, 

confiabilidade, clareza e disponibilidade de dados. Após a escolha do indicador 

deve-se providenciar que os mesmos sejam bem definidos e corroborados por 

um método de cálculo exato para evitar uma abordagem ambígua no processo 

de seleção dos indicadores.  

Ao elaborar novas medidas de desempenho, a equipe deve obedecer 

cinco princípios básicos: 

1. Reavaliar os indicadores existentes. 

a. Muitas vezes os indicadores sabidamente inúteis 

permanecem em uso por conforto da administração. 

2. Medir processos importantes do negócio, não apenas seus 

resultados 

a. É preciso medir os processos subjacentes para obter pistas 

sobre possíveis falhas que serão detectadas por indicadores 

de resultados. 
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3. Os indicadores devem promover o trabalho em equipe 

a. Indicadores de desempenho compartilhados entre equipes 

ou departamentos diferentes auxiliam o trabalho em equipe, 

pois a avaliação será a partir do resultado gerado pelo 

trabalho de todos. 

4. Os indicadores devem fazer parte de um conjunto integrado com 

aplicação equilibrada 

a. O conjunto de indicadores deve ser selecionado e 

monitorado para garantir que está levando a organização a 

implementar suas estratégias vitais. 

5. Indicadores devem ter um enfoque externo sempre que possível 

a. Indicadores devem, sempre que possível, abranger as 

informações dos clientes e dos concorrentes, a fim de se 

obter um resultado mais realístico. 

Por fim os autores da Price Waterhouse propõem uma lista de 

verificação para se construir os indicadores de desempenho: 

1. Faça o levantamento dos indicadores de sua empresa. 

Compatibilize-os com suas estratégias. Descarte os que não 

servem mais ou que deixaram de ser relevantes, ou ainda que 

existam em duplicidade; 

2. Considere a possibilidade de mudar para outro sistema de 

indicadores no início do ciclo de negócios ou do período de 

avaliação; 

3. Desenvolva indicadores de resultado e indicadores de 

desempenho, que servem como previsões para os indicadores de 

resultado; 

4. Adote indicadores de desempenho de processo e metas para 

motivar equipes a trabalharem em conjunto; 

5. Equilibre o conjunto de indicadores de forma que se tenham 

indicadores financeiros e não financeiros, relativos a custo e não 
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relativos a custos, internos e externos, referentes a processos e a 

resultados; 

6. Compare o desempenho em todas as áreas de medição com o 

benchmark externo; 

7. Meça o desempenho em todos os processos-chave 

interdisciplinares, não se limitando a processos operacionais ou 

financeiros, mas também relativos a produto e desenvolvimento de 

produto;  

8. Utilize indicadores de desempenho para vincular o que as pessoas 

fazem bem no dia-a-dia com os objetivos globais da empresa; 

9. Para ajudar a assimilar os indicadores: 

a. Informações e dados de desempenho devem estar acessíveis 

para a medição; 

b. Os sistemas de recompensa, incentivo e compensação 

devem refletir os novos indicadores; 

c. Teste a utilização do novo sistema de medição de 

desempenho em parte ou na totalidade do ciclo de negócio; 

d. Avise que o sistema de indicadores antigos não será mais 

utilizado; 

e. Utilize nomes simples, fáceis de lembrar a natureza da 

medição. 

2.4.4 Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard, ou BSC, surgiu em 1990 a partir de uma pesquisa 

de David Norton e Robert Kaplan que buscaram novas maneiras de medir o 

desempenho organizacional. Havia a crença de que os métodos existentes para 

avaliação do desempenho das organizações, em geral apoiados nos indicadores 

contábeis e financeiros, estavam se tornando obsoletos (KAPLAN & NORTON, 

1997). 
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Kaplan & Norton recomendaram em seu estudo que as organizações 

preservassem seus indicadores financeiros, mas que também equilibrassem 

esses indicadores de resultados com indicadores não-financeiros, sobre três 

outras perspectivas – dos clientes, dos processos internos e, do aprendizado e 

crescimento. Sendo esse o sustentáculo do Balanced Scorecard (KAPLAN & 

NORTON, 2004). 

É importante perceber que o BSC não é apenas uma lista de medidas, 

mas sim um framework para implementar e alinhar complexos programas de 

mudança, e para gerenciar organizações focadas em sua estratégia. Em resumo, 

o BSC deve ser usado para facilitar a tradução da estratégia em ações (ABRAN 

& BUGLIONE, 2003). 

Segundo Kaplan & Norton (2004), empresas inovadoras estão utilizando 

o BSC como um sistema de gestão estratégica para administrar a estratégia de 

longo prazo. Elas adotaram a filosofia do BSC para viabilizar processos 

gerenciais críticos. Esta filosofia possui quatro pontos principais:  

1. Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia 

2. Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas 

3. Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas 

4. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégicos 

2.4.4.1 Perspectivas do BSC 

As quatro perspectivas do Balanced Scorecard equilibram os objetivos 

de curto e longo prazo, os resultados desejados, as medidas concretas e as 

medidas subjetivas mais imprecisas. Embora a multiplicidade de medidas que o 

Balanced Scorecard contém possa parecer confusa, scorecards bem elaborados, 

se caracterizam pela unidade de propósito, posto que todas as medidas apontam 

para a execução de uma estratégia integrada (KAPLAN & NORTON, 1997). 

Na Figura 2.3, é possível observar as principais perguntas que devem ser 

respondidas quanto ao estabelecimento das quatro perspectivas, bem como o 

foco dessas perspectivas para com a visão e a estratégia. 
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Figura 2.3 – Estrutura do Balanced Scorecard (KAPLAN & NORTON, 1997) 

 

Perspectiva Financeira 

O BSC conserva a perspectiva financeira, visto que as medidas 

financeiras são valiosas para sintetizar as conseqüências econômicas imediatas 

de ações consumadas. As medidas financeiras de desempenho indicam se a 

estratégia de uma empresa, sua implementação e execução estão contribuindo 

para a melhoria dos resultados financeiros. Objetivos financeiros, normalmente, 

estão relacionados à lucratividade sobre o capital empregado ou, mais 

recentemente, o valor econômico agregado. 

 

Perspectiva do Cliente 

Na perspectiva do cliente, o BSC permite que os executivos identifiquem 

os segmentos de clientes e mercado nos quais as unidades de negócio 

competirão e as medidas do desempenho da unidade nesses segmentos-alvos. Os 

resultados obtidos são fatores críticos para que os clientes mudem ou 
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permaneçam fiéis aos seus fornecedores. Por exemplo, os clientes podem 

valorizar a rapidez e a pontualidade da produção ou um fluxo constante de 

produtos e serviços inovadores (KAPLAN & NORTON, 1997). 

Perspectiva dos Processos Internos 

Na ótica do BSC, os executivos devem identificar os processos internos 

críticos para a realização dos objetivos dos clientes e acionistas.  

A perspectiva dos processos internos revela uma diferença básica entre a 

abordagem tradicional e a abordagem do BSC para medição de desempenho 

(KAPLAN & NORTON, 1997) porque as abordagens tradicionais tentam 

monitorar e melhorar os processos existentes e podem ir além das medidas 

financeiras de desempenho, incorporando medidas baseadas no tempo e na 

qualidade. Porém, o foco se mantém na melhoria dos processos existentes 

(KAPLAN & NORTON, 1997).  

Já a abordagem do BSC, todavia, costuma resultar na identificação de 

processos inteiramente novos, nos quais a empresa deve atingir a excelência 

para alcançar os objetivos financeiros e dos clientes. Por exemplo, uma empresa 

pode perceber que precisa desenvolver um processo para prever as necessidades 

dos clientes, ou oferecer novos serviços aos quais os clientes atribuam grande 

valor. Os objetivos dos processos internos do BSC destacam os processos que 

são absolutamente críticos para o sucesso da estratégia da empresa (KAPLAN 

& NORTON, 1997).   

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

A quarta e última perspectiva do BSC, aprendizado e crescimento, 

identifica a estrutura que a empresa deve construir para gerar crescimento e 

melhoria a longo prazo. 

O aprendizado e crescimento organizacionais provêm de três fontes 

principais: pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais. Os objetivos 

financeiros, do cliente e dos processos internos no BSC, normalmente revelam 

grandes lacunas entre as capacidades atuais das pessoas, sistemas e 

procedimentos, e o que será necessário para alcançar um desempenho inovador. 

Para fechar essas lacunas, as empresas terão de investir na reciclagem de 
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funcionários, no aperfeiçoamento da tecnologia da informação e dos sistemas, e 

no alinhamento dos procedimentos e rotinas organizacionais. Esses objetivos 

são explicitados na perspectiva de aprendizado e crescimento do BSC 

(KAPLAN & NORTON, 1997). 

2.4.4.2 Mapas Estratégicos 

A metodologia do Balanced Scorecard defende a construção de um mapa 

estratégico como ponto de partida, para orientar a definição do conjunto de 

indicadores a ser usado na execução da estratégia por toda organização 

(KAPLAN & NORTON, 2004). 

O mapa estratégico é uma representação visual da estratégia, mostrando 

de forma simples como os objetivos do Balanced Scorecard se relacionam. 

Kaplan e Norton (2004) defendem que, por intermédio da construção de 

um mapa estratégico e da definição de um conjunto de indicadores divididos em 

quatro categorias (financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento), é possível estabelecer um sistema capaz de disseminar a 

estratégia por toda a organização e promover o controle da ação executada. 

No mapa estratégico, é mostrada a lógica da estratégia e todos os 

indicadores, metas e ações estratégicas para o cumprimento desses objetivos.  

A Figura 2.4 apresenta um exemplo do que é um mapa estratégico, 

mostrando as relações entre os objetivos estratégicos nas quatro perspectivas do 

Balanced Scorecard. Este mapa estratégico é de uma empresa de informática 

que presta suporte on-line, de serviços e produtos desenvolvidos pela empresa, 

aos seus usuários (MARQUES, 2005). 
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Figura 2.4 – Mapa Estratégico de Empresa de Informática (MARQUES, 2005) 

 

Cada elipse da Figura 2.4 representa um objetivo que deve ser alcançado 

pela equipe para que se tenha um alto desempenho. Cada seta representa onde 

acontecerá um impacto caso um objetivo seja atingido ou não. Caso a seta 

termine em um objetivo, o impacto será diretamente naquele objetivo em 

questão, caso a seta termine na divisão entre duas perspectivas, o impacto será 

em todos os objetivos da segunda perspectiva.  

Para cada objetivo, temos um indicador ou um conjunto de indicadores 

associados, uma meta a ser atingida e um conjunto de ações de melhorias que 

devem ser tomadas. 

2.4.4.3 BSC Genérico 

Kaplan e Norton (2004) definem que cada organização deve ter um único 

e específico mapa estratégico. Porém, após realizar a implantação do BSC em 

mais de 300 empresas, eles montaram um mapa estratégico genérico para o BSC 

que pode ser usado como guia para a construção de BSCs específicos para cada 

empresa. 

A Figura 2.5 mostra este mapa genérico do BSC. E logo em seguida, 

cada uma das perspectivas será explicada. 
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Figura 2.5 – Mapa Estratégico Genérico do BSC (KAPLAN & NORTON, 2004) 

 

 

Perspectiva Financeira do BSC Genérico 

O objetivo principal da perspectiva financeira é o de aumentar o Valor a 

longo prazo para os acionistas. Para isto, deve-se levar em conta estratégias 

de produtividade e crescimento. De maneira geral, as organizações podem 

executar sua estratégia de produtividade ao Melhorar a estrutura de custos e 

Aumentar a utilização dos ativos. Já para estratégia de crescimento, pode-se 

Expandir as oportunidades de receita e Aumentar o valor para o Cliente. 

 

Perspectiva do Cliente do BSC Genérico 

Como objetivo principal da perspectiva do cliente, temos que aumentar a 

Proposição de valor para o cliente.  Para atingir tal objetivo, deve-se levar em 

conta os atributos do produto/serviço que os clientes acham importantes, entre 

eles preço, qualidade, disponibilidade, seleção, funcionalidade. Além disto, 

os objetivos referentes ao relacionamento com o cliente devem ser observados, 

entre eles os serviços e as parcerias. E por fim, deve-se levar em conta os 
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objetivos referentes à imagem da organização com o cliente, principalmente 

objetivos relacionados à marca. 

 

Perspectiva dos Processos Internos do BSC Genérico 

 Na perspectiva dos processos internos, deve-se descobrir quais os 

principais processos que devem ser modificados ou criados para se atingir os 

objetivos dos clientes e financeiros. Os principais processos listados pelo BSC 

genérico são: 

1. Processo de gestão operacional (Abastecimento, Produção, 

Distribuição e Gerenciamento de riscos) 

2. Processos de gestão de clientes (Seleção, Conquista, Retenção e 

Crescimento) 

3. Processos de inovação (Identificação de oportunidades, Portfólio 

P&D, Projeto/desenvolvimento e Lançamento) 

4. Processos regulatórios e sociais (Meio ambiente, Segurança e 

saúde, Emprego, Comunidade) 

  

Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento do BSC Genérico 

 A perspectiva de aprendizagem e crescimento identifica a estrutura que a 

empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo. Para 

isto, ela possui três grandes áreas de: capital humano, capital da informação e 

capital organizacional.  

Dentro de cada área, devem ser definidos objetivos específicos para a 

organização em questão que dêem subsídios para o crescimento e a melhoria a 

longo prazo. O BSC genérico sugere alguns objetivos para a área de capital 

organizacional. São eles: Cultura, Liderança, Alinhamento e Trabalho em 

equipe. 
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2.4.5 Goal-Question Metrics 

Segundo Dacs (2008), o Goal-Question Metrics (BASILI et al., 2001), ou 

GQM é definido como “um método orientado por objetivos para 

desenvolvimento e manutenção de um programa significativo de métricas que 

se baseia em três níveis: objetivos, perguntas e métricas. Este método utiliza 

métricas para melhorar o processo de desenvolvimento de software (e seus 

produtos resultantes), mantendo o alinhamento com a organização e objetivos 

técnicos”. 

O modelo de medição proposto por Basili apresenta três níveis (BASILI 

et al., 2001): 

• Nível conceitual (Goal): Neste nível um objetivo (goal) é 

estabelecido para um objeto de medição. Cada Goal pode ser 

estabelecida em cima de produtos, processos ou recursos; 

• Nível operacional (Question): No segundo nível, questões são 

elaboradas para caracterizar o objeto de medição a fim de identificar 

os itens e critérios de qualidade desejados; 

• Nível quantitativo (Metric): No nível mais detalhado, um conjunto de 

dados é associado a cada questão a fim de respondê-la 

quantitativamente. Os dados podem ser objetivos (dependem 

unicamente do objeto que está sendo medido) ou subjetivos (depende 

do objeto que está sendo medido e do ponto de vista do qual está 

sendo observado). 

A Figura 2.6 mostra a relação entre os níveis do GQM. 

 

Figura 2.6 – Modelo do GQM (BASILI et al, 2001) 
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A Figura 2.6 ilustra que o objetivo pode ser refinado em diversas 

questões, que por sua vez podem ser refinadas em diversas métricas, que podem 

ser objetivas ou subjetivas. As questões podem ser mapeadas em mais de um 

objetivo e as métricas podem ser relacionadas a mais de uma questão, 

conseqüentemente atendendo a vários objetivos. Este relacionamento entre as 

métricas, questões e objetivos é a principal característica do GQM. 

O Processo do GQM 

Em seu artigo (BASILI et al, 2001), Basili define um processo que deve 

ser seguido para se obter sucesso na abordagem Goal-Question Metrics: 

O processo de escolher os objetivos (goals) é crítico para o sucesso do 

GQM. Basili e outros autores (2001) mostram que os objetivos possuem três 

coordenadas (Problema, Objeto e Ponto-de-vista) e um propósito. 

Para definição dos objetivos podem ser utilizadas três fontes de 

informações: 

• Política e Estratégia da organização; 

• Descrição dos processos e produtos da organização (que se deseja 

medir); 

• Modelo Estratégico da Organização (que irá prover os pontos-de-

vista); 

O próximo passo é a definição das métricas. Em geral serão perguntados 

três grupos de questões. 

• Grupo 1: Como podemos caracterizar os objetos (produto, 

processo ou recurso) em relação ao objetivo geral do modelo 

GQM? 

o Exemplo: Qual a velocidade do processo de gerência de 

mudanças? 

• Grupo 2: Como podemos caracterizar os atributos deste objeto 

que são relevantes em relação ao problema do modelo GQM? 

o Exemplo: Qual o desvio em relação ao planejamento do 

processo de gerência de mudanças? 



 

29 

 

• Grupo 3: Como podemos avaliar estas características? 

o Exemplo: O desempenho atual está sendo satisfatório do 

ponto-de-vista da gerência do projeto? 

Depois de definidas as questões, deve-se associá-las às métricas. Alguns 

fatores devem ser considerados: 

• Quantidade e qualidade dos dados existentes 

• Maturidade dos objetos (instáveis = medidas subjetivas, estáveis = 

objetivas) 

• Processo de aprendizagem (GQM precisará de refinamento e 

adaptação) 

Depois que o modelo do GQM foi desenvolvido, deve-se selecionar as 

técnicas de coleta de dados, ferramentas e procedimentos. Os dados que serão 

coletados, serão mapeados no modelo e interpretados de acordo com os 

esquemas previamente definidos pela organização. 

2.4.6 Abordagem do Practical Software Measurement 

O Practical Software and Systems Measurement: A Foundation for 

Objective Project Management (PSM, 2003), iniciado a partir de um esforço do 

departamento de defesa americano, apresenta uma abordagem para definição e 

execução eficaz de um processo de medição para projetos de software e 

sistema. O objetivo do PSM é prover aos gerentes informações quantitativas 

necessárias para tomar decisões que impactam no custo do projeto, cronograma 

e objetivos técnicos de desempenho.  

Três conceitos-chave definem os fundamentos do PSM (CARD, 2003):  

• Necessidades de informação dos gestores; 

• Modelo medição; 

• Modelo de processo. 
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Necessidades de Informação dos Gestores 

Essas necessidades resultam do esforço dos gestores para influenciar os 

resultados dos projetos e processos e são geralmente provenientes de duas 

fontes: 1) os objetivos que o gerente pretende alcançar, 2) os obstáculos que 

impedem a realização destes objetivos. 

Modelo de Medição 

O modelo de medição define a relação entre as necessidades de 

informação do gerente e os dados objetivos a serem coletados, comumente 

chamados de medidas. Também se estabelece uma terminologia consistente para 

medição de idéias e conceitos, o que é crucial para comunicar a medição da 

informação. 

O modelo de medição define três níveis de medidas, ou quantidades: 1) 

medidas básicas, 2) medidas derivadas, e 3) os indicadores. Como mostra a 

Figura 2.7.  

 

Figura 2.7 – Modelo de Medição do PSM (CARD, 2003) 

 

Processo de Medição 

O processo de medição descreve um conjunto de atividades de medição 

que são geralmente aplicáveis em todas as circunstâncias, independentemente 
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das necessidades específicas de informação. O processo consiste de quatro 

atividades iterativas de medição: Implementar o Processo, Customizar as 

Medidas, Aplicar as Medidas, e Avaliar as Medidas, como mostrado na Figura 

2.8 (PSM, 2003). 

 

Figura 2.8 – Processo de Medição (PSM, 2003) 

A seguir cada uma das tarefas do processo será detalhada: 

Implementar Processo 

A implementação do processo é similar a qualquer nova iniciativa em 

organizações. Três tarefas dão suporte à implementação da medição, conforme 

mostrado na Figura 2.9.  

 

Figura 2.9 – Implementar Processo (PSM, 2003) 
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A primeira tarefa é responsável por obter apoio organizacional. Isso 

inclui gerar apoio para medição em todos os níveis dentro da organização.   

A segunda tarefa consiste em identificar e atribuir responsabilidades 

quanto à medição. As posições-chave que são, em geral, responsáveis pela 

medição incluem os gestores de projeto e organizacionais, analistas de medição, 

e outros membros envolvidos no processo de medição. 

A terceira tarefa, Fornecer Recursos, envolve a aquisição das ferramentas 

e de pessoal necessárias para implementar o processo de medição dentro da 

organização. 

 

Customizar Medidas 

O objetivo desta atividade é definir o conjunto de medidas de software e 

sistema que proporciona o maior conhecimento sobre o projeto com o menor 

custo. A Figura 2.10 ilustra as sub-tarefas desta atividade. 

 

Figura 2.10 – Customizar Medidas (PSM, 2003) 

 

A primeira tarefa é a Identificar e Priorizar as Questões (Issues) do 

Projeto que têm o maior potencial de impacto sobre o mesmo. A segunda tarefa 
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seleciona e define medidas específicas do projeto. A última tarefa integra as 

medidas para a gestão técnica e de processos.  

 

Aplicar Medidas 

A Figura 2.11 expande a atividade Aplicar Medidas. Durante esta 

atividade, as Medidas são analisadas para fornecer o feedback necessário para 

tomadas de decisões eficazes. 

 

Figura 2.11 – Aplicar Medidas (PSM, 2003) 

 

A coleta e processamento de dados da medição é um pré-requisito para 

analisar as questões de projeto. Obter bons dados é a base de qualquer processo 

medição. Durante a tarefa de Analisar Problemas, os indicadores da medição 

são gerados a partir dos dados. Um indicador é uma medida ou combinação de 

medidas que fornece uma visão sobre uma questão (issue) de um sistema ou 

software. A tarefa de fazer Recomendações inclui duas etapas: reportar a 

medição e identificar ações alternativas. O gestor é responsável por tomar 

medidas apropriadas com base nessa informação. 

Avaliar Medidas 

A última grande atividade no processo de medição envolve a avaliação 

do processo identificando melhorias. A Figura abaixo ilustra esta atividade 

dividida em quatro tarefas. 
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Figura 2.12 – Avaliar Medidas (PSM, 2003) 

A primeira tarefa consiste em avaliar as medidas, indicadores e 

resultados da medição. Idealmente, esta avaliação é baseada em critérios de 

sucesso que foram desenvolvidos durante a atividade de Customização das 

Medidas.  

A segunda tarefa consiste em avaliar o processo de medição. Isto envolve 

três dimensões: avaliação quantitativa do desempenho do processo, avaliação da 

conformidade do processo de medição ao plano, e uma avaliação da capacidade 

de medição em relação a um padrão.  

A terceira tarefa consiste em atualizar a experiência em medição com 

lições aprendidas. O âmbito das lições aprendidas deverá incluir tanto o 

processo de medição, como as medidas e indicadores.  

A última tarefa nesta atividade consiste em identificar mudanças 

(melhorias) para o processo de medição. Estas alterações podem apontar 

gargalos, aproveitar as oportunidades de melhoria, ou adotar as lições 

aprendidas. 

2.4.7 Abordagem do Gerenciamento pelas Diretrizes 

O gerenciamento pelas diretrizes, ou GPD, é um sistema administrativo 

praticado por todos os empregados, que visa garantir a sobrevivência da 

empresa. Ele é conduzido pela alta administração e tem como objetivo 
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direcionar a caminhada eficiente do controle da qualidade para a sobrevivência 

da empresa (CAMPOS, 1996). 

Este sistema surgiu no Japão, na década de 1960, a partir do 

gerenciamento por objetivos. O seu nome original é Hoshin Kanri, onde Ho 

significa método e Shin significa bússola. Dessa forma, Hoshin pode ser 

considerado como o método para estabelecer a direção estratégica. Kanri, por 

sua vez, significa controle ou gerenciamento. Apesar de ser menos utilizado por 

empresas ocidentais, o gerenciamento pelas diretrizes é amplamente utilizado 

em companhias japonesas para integrar as estratégias da empresa com as 

atividades executadas por todos os seus funcionários (RIBEIRO, 2007). 

A Figura 2.13 mostra como o gerenciamento pelas diretrizes pode ser 

dividido em duas vertentes: gerenciamento inter-funcional e gerenciamento 

funcional (ou da rotina do trabalho do “dia a dia”). O gerenciamento inter-

funcional é responsável pelo estabelecimento, desdobramento e controle das 

diretrizes. O gerenciamento funcional estabelece, mantém e melhora os padrões 

de qualidade (RIBEIRO, 2007). 

 

Figura 2.13 - Gerenciamento pelas Diretrizes (RIBEIRO, 2007) 
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Para que a implantação do gerenciamento seja bem sucedida é necessário 

que algumas pré-condições sejam atendidas. Assim, deve haver (REDI, 2003): 

• Firme comprometimento da alta gerência; 

• Bom sistema de coleta e análise de informações; 

• Elevada competência no método de solução de problemas; 

• Sólido gerenciamento funcional. 

O processo de implantação do GPD deve ser acompanhado por educação 

e treinamento dos funcionários. Cada empregado deve compreender o 

relacionamento entre seus trabalhos e as metas da empresa (RIBEIRO, 2007). 

Para facilitar a compreensão do seu funcionamento, o gerenciamento 

pelas diretrizes propõe as seguintes definições (CAMPOS, 1996): 

• Objetivo Gerencial: É o elemento da visão escolhido como 

prioritário; 

• Meta: Objetivo gerencial com valor e prazo definidos; 

• Medida: Meio ou estratégia para se atingir uma meta; 

• Diretriz: Composto por uma meta e uma medida; 

• Meta anual: É a meta que inicia o gerenciamento pelas diretrizes. 

A partir desta meta é que deve ser definida a diretriz anual;  

• Item de controle: Um indicador que mede se o objetivo gerencial 

está sendo alcançado; 

• Item de verificação: Um indicador que verifica as medidas e 

ações para identificar problemas e necessidades de adaptação.  

Atividades do GPD 

No gerenciamento pelas diretrizes existe uma divulgação metódica das 

orientações da alta direção através do desdobramento das diretrizes. O 

desdobramento das diretrizes permite a sua tradução em atividades concretas 

que serão conduzidas em cada posto de trabalho (RIBEIRO, 2007).  
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A Figura a seguir exibe os estágios básicos do gerenciamento pelas 

diretrizes. 

 

Figura 2.14 - Estágios do gerenciamento pelas diretrizes (RIBEIRO, 2007) 

 

Estabelecimento das Diretrizes Anuais 

Neste estágio as metas anuais são estabelecidas a partir do planejamento 

estratégico, das mudanças do meio e da análise dos resultados do ano anterior. 

As metas estabelecidas são valores possíveis de serem alcançados e devem ser 

baseadas em fatos e dados. Após o estabelecimento das metas é conduzida uma 

análise de processo para determinar as medidas necessárias para atingir as 

metas propostas. O conjunto de metas e suas medidas constituem as diretrizes 

anuais (RIBEIRO, 2007). 

Desdobramento das Diretrizes 

No estágio de desdobramento das diretrizes uma diretriz é refinada de 

maneira a atingir todos os níveis de funcionários. Inicialmente o chefe de 

departamento estabelece sua meta em função das diretrizes anuais, depois ele 

executa uma análise para determinar algumas medidas prioritárias que afetarão 

diretamente o resultado final obtido pelo seu trabalho. O gerente de projeto 

deve estabelecer suas metas baseando-se nas medidas do chefe de departamento 

e, após uma análise do processo, ele também determina as suas medidas e 

repassam para seus subordinados (RIBEIRO, 2007). 
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Estabelecimento de Itens de Controle 

Durante este estágio são definidos indicadores que possibilitem executar 

o controle. Os itens de controle devem ser construídos para todos os níveis de 

hierarquia das diretrizes, podendo-se utilizar um mesmo item para avaliar várias 

diretrizes ao mesmo tempo (RIBEIRO, 2007). 

Controle 

No estágio de controle é utilizado o ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Checar 

e Agir, em inglês). O controle é um ciclo iterativo onde, em cada iteração, são 

estabelecidas e implementadas diretrizes. Em cada iteração também é feita uma 

avaliação com o intuito de verificar o desempenho das medidas planejadas e 

implementadas. Os desvios encontrados durante esta verificação devem ser 

tratados e os processos de rotina devem ser replanejados para evitar que os 

problemas continuem nas outras iterações. O objetivo final deste controle é que 

todas as ações devem ser necessariamente padronizadas e absorvidas pelo 

processo (RIBEIRO, 2007). 

Revisão Anual 

No último estágio, todo o esforço do gerenciamento pelas diretrizes deve 

ser relatado para realimentar o planejamento seguinte de tal forma a não deixar 

esquecida nenhuma meta ou medida do passado. A chave do sucesso para o 

gerenciamento pelas diretrizes é uma perfeita análise dos resultados passados 

(RIBEIRO, 2007). 

2.5 Comparativo entre os Modelos de Desempenho 

Esta Seção apresentará um comparativo entre os modelos de avaliação de 

desempenho apresentados anteriormente. A construção deste comparativo 

utilizou as seguintes premissas: 

1. Foram pesquisados modelos conhecidos a partir da literatura 

especializada; 

2. Foram consideradas as características próprias, as necessidades e 

a realidade específica de testes de software; 
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3. A análise destes modelos foi realizada segundo critérios de 

análise, gerados a partir das considerações das características de 

testes de software; 

4. O resultado da pesquisa foi sumarizado em um Quadro 

comparativo, mostrando suas similaridades e diferenças, conforme 

apresentado no Quadro 2.3.  

Os critérios utilizados neste comparativo foram adaptados da dissertação 

de Silva (2003): “Avaliação da Implantação de um Sistema de Medição da 

Produtividade no Ambiente de Engenharia de Manutenção em Usinas 

Hidrelétricas”. Uma breve descrição de cada critério de análise é apresentada a 

seguir. Após cada descrição, serão feitas considerações sobre os valores que 

serão dados a cada critério. Os valores podem variar de critério para critério, 

baseado nas suas características e importância.  

1. O critério do propósito primário visa identificar se o objetivo 

principal do modelo é a Melhoria do Desempenho, Melhoria de 

Processo, ou apenas a Medição. Caso o propósito primário seja 

Melhoria de Desempenho o modelo irá receber (+1), caso 

contrário irá receber (0).  

2. O critério do alinhamento dos indicadores aos objetivos 

estratégicos da organização busca constatar se os indicadores dos 

modelos são alinhados com os objetivos estratégicos. Caso o 

modelo promova este alinhamento irá receber (+1), caso contrário 

irá receber (0). 

3. O critério de nível de detalhamento tem como objetivo identificar 

se os modelos de avaliação possuem um detalhamento alto ou 

baixo. Caso o modelo possua um detalhamento alto irá receber 

(+1), caso contrário irá receber (0). 

4. O critério de indicadores pré-definidos visa verificar se as 

métricas e indicadores dos modelos são livres ou se são pré-

definidos pelo próprio modelo. Caso o modelo possua indicadores 

pré-definidos irá receber (-1), caso os indicadores sejam 

parcialmente pré-definidos (permitindo alguma customização, 
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mas com restrições, irá receber (0), caso permita qualquer tipo de 

customização irá receber (+1). 

5. O critério da eficiência e eficácia verifica se os indicadores de 

desempenho são obtidos sob a ótica das medições de eficiência e 

eficácia, para cada modelo. Caso o modelo possua indicadores 

obtidos sob a ótica da eficiência e eficácia irá receber (+1), caso 

contrário irá receber (-1). 

6. O critério de facilidade de entendimento verifica se o nível de 

detalhamento do modelo não dificulta o seu entendimento. Caso o 

modelo permita uma facilidade de entendimento irá receber (+1), 

caso contrário irá receber (0). 

7. O critério de facilidade de implantação verifica se o modelo é de 

fácil implantação e divulgação para outros membros. Caso o 

modelo permita uma facilidade de implantação irá receber (+1), 

caso permita uma facilidade parcial irá receber (0), caso seja 

bastante complexo, irá receber (-1). 

8. O critério de aplicação para serviços verifica se o modelo é 

aplicável para operações de serviços, neste caso mais 

especificamente Testes de Software. Caso o modelo seja aplicável 

para operações de serviços irá receber (+1), caso contrário irá 

receber (-1). 

9. O último critério sobre se a abordagem já foi utilizada em 

projetos de TI verifica se foram encontradas bibliografias que 

comprovam a utilização de cada uma em projetos de Tecnologia 

da Informação. Caso o modelo já tenha sido aplicado em projetos 

de TI irá receber (+2), caso contrário irá receber (-1). 

No Quadro 2.3 será apresentado o resultado do comparativo entre os 

modelos de avaliação de desempenho organizacional. De acordo este estudo 

comparativo, o modelo de avaliação de desempenho Balanced Scorecard (BSC) 

foi o que obteve a maior pontuação, sendo, desta forma, escolhido para ser 

implantado em equipes de testes. Os fatores que tiveram o maior impacto na 
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decisão foram o nível de detalhamento do modelo e a sua utilização em projetos 

de TI. 
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Quadro 2.3 – Comparativo entre Modelos de Avaliação de Desempenho 

  Takashina Hronec Price BSC GQM PSM GPD 

1. Propósito 
Primário 

Melhoria de 
Desempenho 

(+1) 

Melhoria de 
Desempenho 

(+1) 

Melhoria de 
Desempenho 

(+1) 

Melhoria de 
Desempenho 

(+1) 

Melhoria de 
Processo 

(0) 

Medição para 
Projetos de SW 

(0) 

Gestão da 
Qualidade 
Total (0) 

2. Alinhamento 
com Estratégia 

Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) 

3. Nível de 
detalhamento 

Alto (+2) Simples (0) Alto (+2) Alto (+2) Simples (0) Alto (+2) Simples (0) 

4. Indicadores 
pré-determinados 

Não (+1) Sim (-1) Não (+1) Parcial (0) Não (+1) Não (+1) Não (+1) 

5. Eficiência e 
Eficácia 

Sim (+1) Não (-1) Sim (+1) Sim (+1) Não (-1) Não (-1) Não (-1) 

6. Facilidade de 
Entendimento 

Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) 

7. Facilidade de 
Implantação 

Parcial (0) Parcial (0) Sim (+1) Parcial (0) Sim (+1) Parcial (0) Sim (+1) 

8. Aplicação para 
Serviços 

Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) Sim (+1) 

9. Já utilizado em 
TI 

Não (-1) Não (-1) Não (-1) Sim (+2) Sim (+2) Sim (+2) Sim (+2) 

Pontuação 7 1 8 9 6 7 6 
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2.6 Adaptações do Balanced Scorecard em TI 

Esta Seção irá apresentar algumas adaptações do Balanced Scorecard 

para utilização no contexto de TI. 

As três primeiras experiências foram feitas para utilização em projetos de 

desenvolvimento de software, e a última especificamente para projetos de testes 

de software. 

2.6.1 Balanced IS Scorecard 

Martinsons entre outros (MARTINSONS et al, 1999 apud VALVERDE, 

2005, p. 23) apresentaram um modelo – Balanced IS Scorecard – para avaliar o 

desempenho de projetos de TI, baseado na adaptação das perspectivas originais 

do BSC às particularidades desses projetos. 

Em relação ao modelo original, proposto por Kaplan & Norton, são 

sugeridas mudanças, como a inclusão de novas perspectivas:  

• Orientação ao usuário: Ao contrário de outros negócios, o cliente 

dos departamentos de Sistemas de Informação são usuários 

internos. Portanto, idéias como o crescimento de mercado e 

porcentagem de mercado não são aplicáveis. No entanto, é 

importante desenvolver uma boa relação com os usuários finais. 

Portanto, a satisfação dos clientes e confiança que eles possuem 

na equipe de TI são fatores-chave.  

• Valor de negócio: O artigo identifica várias abordagens para 

mensurar o valor. A mais tradicional usa orçamentos. Outra 

abordagem utiliza Benchmarking. Os autores também observam 

que o valor de um projeto de TI está comumente interligado com 

outros projetos complementarem. E que, ambos precisam ser 

realizado para o valor ser criado.  

• Processos internos: Processos internos concentra-se no 

planejamento e priorização de projetos, desenvolvimento de novas 
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aplicações de TI, e na operação e manutenção das aplicações TI. O 

seu objetivo é alta qualidade e baixo custo.  

• Inovação e aprendizado: Existem três componentes para essa 

perspectiva. Eles incluem: melhoria das habilidades do 

empregado, atualizando aplicativos, e pesquisa de tecnologias 

emergentes.  

2.6.2 Balanced IT Scorecard 

Um segundo modelo é o Balanced IT Scorecard – também conhecido 

como BITS. Ele faz uma adaptação das quatro perspectivas originais do BSC 

voltada para organizações intensivas em software (ABRAN & BUGLIONE, 

2003 apud VALVERDE, 2005, p. 27). 

O Balanced IT Scorecard está estruturado sob cinco perspectivas 

ilustradas no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 – Descrição das Perspectivas do BITS (VALVERDE, 2005) 

Perspectiva Questionamento  

Financeira 
Como nossos processos de software e iniciativas de melhoramento 

acrescem valor à Organização?  

Do Cliente 
Como saberemos se nossos clientes (internos e externos) estão 

satisfeitos com nossos produtos?  

Do Processo 
Os nossos processos de desenvolvimento de software estão ocorrendo 

em níveis de performance suficientes para atender à demanda dos 
clientes?  

De Pessoal  
O nosso pessoal desenvolveu a habilidade necessária para executarem 

seus trabalhos e eles estão satisfeitos?  

Da Infra-
estrutura e 
Inovação 

Os processos de tecnologia e infra-estrutura organizacionais estão 
sendo conduzidos com uma visão para implementar um programa de 

melhoramento sustentável?  

2.6.3 Abordagem de Hikage para Balanced Scorecard em TI 

Hikage e seus colegas (HIKAGE et al, 2003 apud VALVERDE, 2005, 

p.28) propõem a utilização do BSC como ferramenta de medição de 

desempenho em TI. Porém, os autores utilizam as mesmas perspectivas do BSC, 

sugerindo mudanças apenas nos indicadores das perspectivas. 
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Os objetivos de TI relacionados às perspectivas do BSC identificados na 

pesquisa, foram:  

• Perspectiva financeira: redução de custos gerados na área de TI; 

aumento na lucratividade; 

• Perspectiva dos clientes: satisfação dos usuários, medido pela 

qualidade do atendimento e rapidez na resolução das ocorrências; 

melhorar a imagem de TI em relação a outros departamentos; 

• Perspectiva processos internos: aumentar a eficiência das 

respostas na resolução dos problemas via prazos adequados e 

resolução satisfatória; processos de resolução eficazes; diminuição 

dos índices de ocorrências; 

• Perspectiva de aprendizado e crescimento: treinamento e 

conscientização para obter melhor desempenho nas atividades de 

resolução das ocorrências; melhorar e criar um alto nível de força 

de trabalho, clima interno, recrutar, desenvolver e reter pessoas 

mais talentosas.   

2.6.4 Abordagem de Evans para Balanced Scorecard em Testes de Software 

No seu artigo (EVANS, 2006), Isabel Evans adapta a abordagem do BSC 

para testes de software. Segundo ela, com a estratégia e metas de uma 

organização, é possível construir um Balanced Scorecard para medir a 

qualidade em projetos de TI, ao balancear a visão da qualidade sobre as outras. 

Assim, Evans propõe a mudança das perspectivas do Balanced Scorecard, de 

acordo com a Figura a seguir. 
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Figura 2.15 – BSC para Testes de Software (EVANS, 2006) 

 

Para a perspectiva Financeira, são abordadas as questões da qualidade 

baseada em valor. Na perspectiva do cliente são abordadas questões da 

qualidade orientada ao usuário. A perspectiva dos processos internos foi 

dividida em duas, uma aborda questões da qualidade orientada ao produto e a 

outra aborda a qualidade orientada ao processo. Por fim, a perspectiva 

aprendizagem e inovação leva em conta as questões da melhoria contínua. 

A medida sobre aceitabilidade aparece em dois lugares: na medida 

interna dos atributos do produto e na medida do cliente sobre aceitabilidade 

baseado na completude das tarefas do usuário – se o usuário consegue ou não 

terminar as tarefas de maneira eficiente e eficaz. 

A primeira medida acontece em relação a atributos como eficiência da 

área de TI, manutenibilidade, segurança, interoperabilidade do software, etc. O 

usuário provavelmente não estará interessado nesses atributos internos, a menos 
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que estes afetem a sua habilidade de executar suas tarefas de maneira eficiente 

e eficaz.  

Por fim, Isabel Evans relata que a sua abordagem do BSC para testes 

ainda está em evolução, e que deverá ter outros refinamentos. E que, se 

levarmos em conta o BSC utilizado para área de negócios, dificilmente irá 

existir um único BSC para testes. Ao invés disto, cada grupo de teste deve 

observar os objetivos estratégicos do seu negócio (EVANS, 2006). 

2.7 Considerações Finais 

Neste capitulo foram apresentados e discutidos diversos conceitos 

ligados à produtividade e desempenho organizacional. Após a apresentação, o 

conceito de desempenho foi escolhido para utilização na dissertação. 

Após a escolha do conceito, diversos modelos de avaliação de 

desempenho foram apresentados e comparados para se definir qual o modelo 

mais adequado para utilização em equipes de testes de software. O modelo 

escolhido foi o Balanced Scorecard, e alguns trabalhos com adaptações do 

mesmo dentro do contexto de TI foram descritos. Apenas um destes trabalhos 

foi relacionado à disciplina de testes de software (Evans, 2006). Porém, esta 

abordagem não é detalhada o bastante, nem demonstra resultados práticos que 

dêem embasamento para ser utilizada por equipes de testes de software. O 

Balanced Scorecard possui uma estrutura com Indicadores, Metas, Ações de 

Melhoria, entre outras entidades que não foram detalhadas no artigo. Isto gera a 

necessidade da criação de uma nova abordagem para a melhoria do desempenho 

de equipes de testes de software utilizando o Balanced Scorecard. 

No próximo capítulo serão apresentados os Modelos de Maturidade de 

Testes, os quais também serão utilizados para montar o modelo proposto de 

avaliação e desempenho de equipes de testes de software, o BTSC. 
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3  
 

Modelos de Maturidade de 
Testes de Software 

 

Este capítulo tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre os 

Modelos de Maturidade de Testes de Software e realizar uma análise 

comparativa para definição do modelo que será utilizado no Balanced Testing 

Scorecard.  

Os seguintes modelos de maturidade de testes são avaliados: 

• Test Improvement Model - TIM (ERICSON et al., 1998); 

• Test Process Improvement - TPI (SOGETI, 2008); 

• Test Maturity Model – TMM (BURNSTEIN et al., 1996a, 1996b); 

 

O capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 4.1 apresenta o modelo Test Improvement Model – TIM; 

• A Seção 4.2 aborda o modelo Test Process Improvement – TPI; 

• A Seção 4.3 descreve o modelo Test Maturity Model – TMM; 

• Na Seção 4.4 é feita a análise comparativa entre os modelos; 

• Finalmente, a Seção 4.5 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 
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3.1 Test Improvement Model – TIM 

O Test Improvement Model (TIM) foi baseado no CMM (SEI, 2008), e 

tem como intenção guiar as funções de testes no seu processo de melhoria 

(ERICSON et al., 1998). 

Segundo seus autores existem dois principais propósitos para seu uso; 

1. A identificação do estado atual das práticas das áreas-chave; 

2. Sugestão de boas práticas na implementação dos pontos fortes e na 

remoção dos pontos fracos. 

Para melhor entender o funcionamento do TIM é preciso entender sua 

estrutura e suas áreas-chave. 

3.1.1 Estrutura do TIM 

O TIM é um modelo em quatro níveis, de 1 a 4, onde todos eles possuem 

nomes os quais representam seus objetivos gerais. Um objetivo só poderá ser 

atendido se seus sub-objetivos forem também atendidos.  

Outro componente do TIM são as áreas-chave. Existem cinco ao todo e 

cada uma delas cobre partes importantes da disciplina de teste. Para atender 

uma área-chave por completo é necessária a execução de algumas atividades e a 

identificação de alguns checkpoints (ERICSON et al., 1998). 

Na Figura 3.1 pode-se observar como o TIM está estruturado. Uma área-

chave possui um objetivo geral, vários sub-objetivos e várias atividades. Ao se 

executar as atividades se atinge um sub-objetivo que por sua vez, ao se executar 

os sub-objetivos se completa o objetivo geral da área-chave de um determinado 

nível, chamado de Escada das Áreas-chaves, que irá influir no nível de 

maturidade dos testes, chamado de Escada TIM. 
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Figura 3.1 - Estrutura do Nível / TIM (ERICSON et al., 1998) 

 

Os níveis de maturidade do TIM e as estratégias para atingi-los estão 

listados nos Quadros 3.1a e 3.1b. 

Quadro 3.1a – Níveis e estratégias para atingi-los (ERICSON et al., 1998) 

Níveis Estratégias para alcançar os objetivos gerais de cada nível 

1.Definição da linha de 

partida (Baselining) 

- Documentação dos padrões, métodos e políticas. 

- Análise e classificação dos problemas do produto.  

2. Custo-benefício                

(Cost-effectiveness) 

- Detectar bugs desde o início do projeto. 

- Informatizar a gerência dos Testes. 

- Treinamento. 

- Reuso. 

3.Redução dos riscos 

(Risk-lowering) 

- Envolvimento dos testes no início do projeto. 

- Justificação dos gastos. 

- Análise de problemas do produto e do processo. 

- Métricas de produtos, processos e recursos. 

- Análise e gerenciamento dos riscos. 

- Comunicação com todas as partes dos projetos. 
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Quadro 3.1b – Níveis e estratégias para atingi-los (ERICSON et al., 1998) 

Níveis Estratégias para alcançar os objetivos gerais de cada nível 

4. Otimização 

(Optmising) 

- Conhecimento e entendimento através de experimentação e 

modelagem. 

- Melhoria contínua. 

- Análise da causa raiz. (Root cause analysis) 

- Balanceamento do teste com as necessidades do produto e a 

política de qualidade da organização. 

- Cooperação com todas as partes do projeto e em todas as fases 

do ciclo de desenvolvimento.  

3.1.2 Áreas-chave do TIM 

O modelo TIM define cinco áreas-chave que devem ter suas atividades 

realizadas para se obter um processo de testes maduro. Elas estão listadas nos 

Quadros 3.2a e 3.2b, juntamente com as atividades que devem ser realizadas em 

cada nível de maturidade. 
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Quadro 3.2a – Áreas-chave, Níveis e Atividades (ERICSON et al., 1998) 

Área-chave / 
Níveis Atividades 

Organização   

Nível 1 

 - Organizar os papéis para executar as atividades básicas de teste.  
 
 - Elaborar um Plano de Melhoria, requisito principal para alcançar o 
próximo nível. 

Nível 2 

 - Independência da Equipe de Testes.  
 
 - Busca da estabilidade dos procedimentos, rotinas e métodos dos 
testes 

Nível 3 

 - Aumento da interação entre as equipes de desenvolvimento e a 
equipe de teste.  
 
 - A equipe de teste deve conhecer mais sobre o desenvolvimento 
do produto e sobre as regras de negócio. 
 
 - A disciplina de teste deve começar na fase dos requisitos, 
finalizando na homologação. 

Nível 4 

 - Testadores fazem parte do time de desenvolvimento e possuem 
conhecimento em várias disciplinas.  
 
 - Devem ser estabelecidos grupos com o objetivo de avaliar 
continuamente o processo. 

   
Planejamento e  
Rastreabilidade   

Nível 1  - Planejamento básico: critérios de entrada e saída, resultados dos 
testes documentados, processados e distribuídos.  

Nível 2 

 - Planejamento e rastreabilidade são auxiliados por ferramentas, 
alguns planos genéricos são utilizados.  
 
 - A escolha dos estágios e métodos de testes é alinhada de acordo 
com os objetos dos testes.  

Nível 3 

 - A análise dos riscos é realizada durante o planejamento, além de 
afetar os objetivos dos testes.  
 
 - Neste nível existe um maior monitoramento do cumprimento dos 
critérios e dos objetivos planejados. 

Nível 4 

 - O planejamento e a rastreabilidade são melhorados 
continuamente baseados na análise de métricas.  
 
 - Reuniões de lições aprendidas são realizadas e os resultados 
armazenados e distribuídos. 
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Quadro 3.2b – Áreas-chave, Níveis e Atividades (ERICSON et al., 1998) 

Área-chave / 
Níveis Atividades 

Casos de Teste   

Nível 1 
 - Casos de testes são elaborados baseados nos requisitos.  
 
 - Quando os requisitos mudam os casos testes são revisados. 

Nível 2 

 - Casos de testes são projetados de acordo com técnicas 
documentadas.  
 
 - Com armazenamento dos casos de testes a reusabilidade se 
torna possível. 

Nível 3  - Com o armazenamento dos casos de testes no nível anterior é 
possível selecioná-los de acordo com a criticidade. 

Nível 4  - Medições, revisões e melhorias são realizadas sobre os casos de 
testes 

   
Testware   

Nível 1  - Problemas são reportados e computados. A gerência de 
conFiguração é feita através de sistemas de informação. 

Nível 2 

 - Se caracteriza pelo uso de ferramentas de cobertura, banco de 
dados para gerenciar a testware.  
 
 - Realiza-se sempre uma avaliação, antes da aquisição de 
ferramentas. 

Nível 3 

 - Análise de risco é realizada com uso de ferramentas.  
 
 - O testware e o software estão sobre uma rígida gerência de 
conFiguração.  
 
 - Testes de regressão são realizados quando o código sofre 
alteração. 

Nível 4 

 - Ambiente de Teste é Integrado. 
 
 - Projeto de testes suportado por ferramentas 
 
 - Experimentação com ferramentas 

   
Revisões   

Nível 1 
 - Técnicas de revisão são fornecidas através de treinamento.  
 
 - Padrões de revisões de documentos são utilizados. 

Nível 2 

 - Alguns Checklists são utilizados, cenários são personalizados e 
usados para facilitar as revisões.  
 
 - Os projetos e os códigos são documentados e revisados através 
de técnicas de revisão escolhidas pela organização. 

Nível 3 
 - Técnicas de revisão e inspeção são constantemente evoluídas.  
 
 - Todo o testware, o processo e produtos são revisados e medidos. 

Nível 4 
 - Um time e técnicas são selecionados baseados em fatos. 
 
 - Técnicas de Revisões são melhoradas continuamente. 
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3.2 Test Process Improvement – TPI 

O modelo Test Process Improvement (SOGETI, 2008), ou TPI, se baseia 

em diferentes pontos de vista do processo de testes de software, aqui chamadas 

de áreas-chave (do inglês, Key Areas), que devem ser observadas para realizar o 

acompanhamento e a melhoria do processo de testes (KOOMEN & POL, 1998). 

Cada área-chave por sua vez, é classificada em níveis de maturidade. 

Porém, nem todas as áreas possuem igual importância para o desempenho geral 

do processo de testes, além disto, algumas dependências entre diferentes áreas-

chave e níveis devem ser observadas através da Matriz de Maturidade de Testes 

(KOOMEN & POL, 1998). 

Para se determinar os níveis de cada área-chave, o modelo TPI dá suporte 

a uma importante ferramenta de medição chamada Checkpoints. Quando for 

identificado, através dos checkpoints, que área-chave do processo de testes não 

está no nível adequado, é possível se obter dicas e sugestões de melhorias de 

processo através das sugestões de melhoria definidas no TPI (KOOMEN & 

POL, 1998). 

A Figura 3.2 apresenta a estrutura do TPI e o relacionamento dos seus 

componentes que serão detalhados logo abaixo: 

 

Figura 3.2 - Estrutura do TPI (KOOMEN & POL, 1998) 

3.2.1 Áreas-chave 

O TPI define 20 áreas-chave apresentadas nos Quadros 3.3a, 3.3b, 3.3c e 

3.3d. 
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Quadro 3.3a – Descrição das Áreas-chave do TPI (TORNQUIST, 2008) 

Número Áreas-chave Descrição 

1 Estratégia de 
Testes 

A estratégia de testes deve focar em encontrar as falhas 
mais importantes de forma mais rápida e barata.  
 
Deve definir quais requisitos e quais riscos serão cobertos 
pelos testes.  
 
Quanto melhor cada nível de testes definir a sua própria 
estratégia e, quanto mais ajustadas forem essas 
estratégias, maior a qualidade da estratégia global de 
teste. 
 

2 Modelo de Ciclo de 
Vida 

O processo de testes deve ter um modelo de ciclo de vida 
definido.  
 
Neste modelo devemos definir fases como planejamento, 
preparação, especificação, execução e finalização.  
 
Em cada fase, várias atividades são executadas. Para 
cada atividade, os seguintes aspectos devem ser 
definidos: finalidade, input, processo de produção, 
dependências, técnicas e ferramentas, equipamentos 
necessários, documentação, etc.  
 
É importante utilizar um modelo de ciclo de vida de forma a 
permitir melhor previsibilidade e o nível de controle do 
processo de teste, porque as diferentes atividades podem 
ser planejadas e controladas de forma coesa. 
 

3 
Momento do 

envolvimento no 
teste 

Apesar de normalmente o processo de teste começar após 
o sistema ficar pronto, ele deveria começar muito antes.  
 
Quanto mais cedo é o envolvimento do teste, mais cedo e 
mais facilmente são localizadas e prevenidas as falhas.  
 
Isto permite ajustes entre o esforço dos testes e o esforço 
total do projeto, para que a atividade de teste fique o 
mínimo possível no caminho crítico do projeto. 

4 Estimativa e 
Planejamento 

Aqui devem ser definidas quais atividades devem ser 
executadas e quais recursos (humanos) são necessários. 
 
Bons planejamentos e estimativas são muito importantes, 
pois são a base para alocação de recursos.  

5 
Técnicas de 

Especificação dos 
Testes 

A definição de Técnicas de Especificação de Testes 
permite "uma forma padronizada de descobrir casos de 
testes a partir de fontes de informação (entrevistas, 
documentações, etc.)".  
 
A aplicação destas técnicas nos levam a idéias (do inglês 
“insights”) sobre a qualidade e profundidade dos testes, 
além de tornar o teste reutilizável (padronização).  
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Quadro 3.3b – Descrição das Áreas-chave do TPI (TORNQUIST, 2008) 

Número Áreas-chave Descrição 

6 Técnicas de Teste 
Estático 

Nem tudo pode ou deve ser testado dinamicamente, isto é, 
através da execução de programas/sistemas.  
 
Inspecionar um produto sem rodar nenhum programa ou 
avaliá-lo de acordo com certo grau de qualidade é 
chamado de Teste Estático.  
 
Checklists são bastantes úteis. 
 

7 Métricas 

Métricas são observações quantitativas sobre 
características de um produto ou processo.  
 
Para o processo de teste, métricas do progresso do 
processo e do progresso da qualidade do produto são 
muito importantes.  
 
Elas são utilizadas para controlar o processo de testes, 
para fundamentar o teste e também para tornar possível 
comparar sistemas ou processos.  
 
Especificamente para a melhoria do processo de teste, 
métricas são importantes para avaliar as ações de 
melhoria, comparando os dados antes e depois da sua 
realização. 
 

8 Automação de 
testes 

Automação em processos de teste existe de várias formas 
e tem, em geral, um ou mais dos seguintes objetivos:  
-diminuir tempo de teste,  
-aumentar a flexibilidade do teste,  
-realizar testes mais profundos,  
-aumentar a quantidade de combinações,  
-aumentar a motivação dos testadores. 
 

9 Ambiente de testes 

A execução dos testes ocorre em um ambiente de testes.  
 
Este ambiente é composto principalmente pelos seguintes 
componentes: hardware, softwares de apoio, formas de 
comunicação, facilidade de montar ou utilizar banco de 
dados, etc.  
 
O ambiente tem uma grande influência sobre a qualidade, 
tempo e custo do processo de teste.  
 
Aspectos importantes do ambiente são: responsabilidades, 
gestão, disponibilidade, representatividade e flexibilidade. 
 

10 Local de trabalho 
dos testadores 

O local de trabalho dos testadores também é muito 
importante (salas, móveis, PCs, impressoras, telefones, 
etc.).  
 
Um ambiente adequado, agradável e disponibilizado a 
tempo motiva as pessoas e facilita a comunicação interna 
e externa, tornando o trabalho mais eficiente. 
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Quadro 3.3c – Descrição das Áreas-chave do TPI (TORNQUIST, 2008) 

Número Áreas-chave Descrição 

11 Comprometimento 
e motivação 

Comprometimento e motivação das pessoas envolvidas 
são muito importantes para um bom andamento do 
processo de teste.  
 
Devem estar envolvidos, além dos testadores, o gerente 
do projeto e o gerente do produto, por exemplo.. Estes 
últimos são importantes para criarem boas condições de 
trabalho para o time. 
 
O processo de testes assim recebe tempo, dinheiro e 
recursos (quantitativo e qualitativo) suficientes para 
realizar um bom teste, onde a cooperação e a boa 
comunicação com o resto do projeto resultam em um 
processo com máxima eficácia 
 

12 Funções de teste e 
treinamento 

Num processo de testes a composição correta do "time" de 
testadores é muito importante.  
 
Diferentes formações, conhecimentos e habilidades são 
fundamentais.  
 
Além de expertise em testes e do conhecimento sobre o 
negócio, a instituição e conhecimentos gerais sobre TI são 
necessários. Aptidões sociais são também importantes.  
 
Para adquirir estas habilidades, uma boa formação 
(treinamento) é necessária. 
 

13 Escopo da 
Metodologia 

Para cada processo de teste na organização, uma certa 
metodologia de trabalho é utilizada, incluindo atividades, 
procedimentos, regulamentos, técnicas e etc. 
 
Metodologias muito diferentes ou muito genéricas têm 
efeitos negativos neste processo. 
 
O objetivo é que a organização utilize uma metodologia 
que seja suficientemente genérica para ser aplicável em 
todas as situações, mas que contenha detalhes suficientes 
para que não seja necessário repensar os mesmos itens 
cada vez que se for utilizar. 

14 Comunicação 

Num processo de teste, comunicação com todas as 
pessoas envolvidas é muito importante, tanto com o time 
de testadores, como com os desenvolvedores, usuários, 
clientes e etc.  
 
A forma de comunicação é importante não apenas para 
criar boas condições de trabalho e para otimizar a 
estratégia de teste, mas também para comunicar sobre o 
progresso e a qualidade. 
 
 

15 Relatórios 

Testes não devem se restringir a "documentar falhas", mas 
oferecer uma visão sobre o nível de qualidade do produto.  
 
O foco dos relatórios deve ser dar recomendações e 
avisos bem fundamentados sobre o produto e até sobre o 
processo de desenvolvimento. 
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Quadro 3.3d – Descrição das Áreas-chave do TPI (TORNQUIST, 2008) 

Número Áreas-chave Descrição 

16 Gerenciamento de 
falhas 

Apesar do gerenciamento das falhas ser de 
responsabilidade do projeto, e não especificamente dos 
testadores, este está muito ligado à Equipe de Testes.  
 
Um bom gerenciamento deve ser capaz de mostrar o ciclo 
de vida das falhas e suportar a análise de tendência dos 
defeitos. 
 

17 
Gerenciamento do 

Testware 
(Artefatos de teste) 

Os produtos dos testes devem ser gerenciados para que 
possam ser passíveis de manutenção e de reutilização.  
 
Os artefatos de teste, como plano de testes, 
especificações e massa de dados devem ser bem 
gerenciados, pois o processo de teste pode ser 
interrompido se existirem versões erradas dos artefatos.  

18 Gerenciamento do 
processo de teste 

Para gerenciar cada atividade e cada processo, os quatro 
passos do ciclo de Deming (PDCA) são essenciais: 
planejar, fazer, verificar e agir.  
 
O gerenciamento tem importância vital na otimização dos 
testes que geralmente são realizados num processo 
turbulento. 
 

19 

Avaliação dos 
produtos 

intermediários do 
desenvolvimento 

Avaliar significa verificar os produtos intermediários do 
desenvolvimento, como os requisitos ou as definições 
funcionais.  
 
A importância da avaliação está em achar as falhas o mais 
cedo possível durante o desenvolvimento. Isto faz o 
retrabalho custar menos.  
 
Além disso, a avaliação pode ser conFigurada com mais 
facilidade porque não há necessidade de executar 
programas ou de criar um ambiente de testes.  
 

20 

Testes de baixo 
nível (testes 

realizados pelos 
desenvolvedores) 

Os testes de baixo nível são aqueles quase sempre 
realizados pelos desenvolvedores.  
 
Os mais conhecidos são o teste unitário e o testes de 
integração.  
 
Assim como a avaliação, estes testes detectam falhas 
mais cedo, ainda durante o desenvolvimento. Sendo mais 
eficientes, pois requerem menos comunicação e porque 
muitas vezes quem encontrou o erro foi quem o produziu, 
bem como aquele que irá corrigir o defeito 
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3.2.2 Níveis 

A forma como as áreas-chave são organizadas dentro de um processo de 

testes determina a "maturidade" do processo. Cada área-chave é satisfeita de 

melhor ou de pior forma no processo de testes (KOOMEN & POL, 1998). 

Para permitir a visão do estado das áreas-chave, o modelo fornece níveis 

que representam a maturidade de uma determinada área-chave (A, B, C e D), 

onde um nível mais elevado (C mais elevado do que B e B mais elevado do que 

A) é melhor do que o seu nível anterior em termos de tempo, dinheiro e/ou de 

qualidade (KOOMEN & POL, 1998).  

Cada nível representa um conjunto de requisitos que devem ser 

satisfeitos para uma área-chave. Os requisitos de certo nível compreende 

também as exigências dos níveis mais baixos: para um processo de testes ser 

considerado nível B deve preencher os requisitos dos níveis A e B. Se um 

processo de testes não satisfaz os requisitos de nível A, considera-se ser 

classificado no nível indefinido (abaixo de A) (KOOMEN & POL, 1998). 

Abaixo segue o Quadro mostrando alguns exemplos da relação entre os 

níveis e suas áreas-chave . 

Quadro 3.4 – Relação entre Área-chave e seus Níveis (TORNQUIST, 2008) 

Área-chave Descrição dos Níveis 

1.A Estratégias individualizadas para os testes "high-level" 

1.B Estratégias coordenadas para testes "high-level" 
1.C Estratégias coordenadas para testes "high-level" mais 

testes "low-level", ou testes "high-level" mais "avaliação" 
1. Estratégia de Testes 

1.D Estratégias coordenadas para todos os testes ("high-
level" + "low-level") e níveis de "avaliação" 

   
2.A Fases de Planejamento, Especificação, Execução 

2. Modelo de Ciclo de 
Vida 2.B Fases de Planejamento, Preparação, Especificação, 

Execução, e Conclusão 
    

3.A Conclusão da documentação que serve de  base para o 
teste 

3.B Início na elaboração da documentação que serve de base 
para o teste 

3.C Início na definição dos requisitos  

3. Momento do 
envolvimento no teste 

 

3.D Início do projeto 
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3.2.3 Checkpoints 

Para determinar o nível de cada área-chave, o TPI é suportado por um 

instrumento de avaliação objetiva. Requisitos são definidos para cada nível, sob 

a forma de Checkpoints: questões que precisam ser respondidas positivamente 

para classificar no determinado nível (KOOMEN & POL, 1998).  

Com base nesta verificação um processo de testes pode ser avaliado, e 

definido um nível para cada área-chave (KOOMEN & POL, 1998).  

Quadro 3.5 – Exemplo dos Checkpoints do TPI (TORNQUIST, 2008) 

Área-chave Nível Checkpoints Subdivisões dos Checkpoints 
Estratégia de Testes   

Estratégias individualizadas para os testes "high-level" 

1.A.1 Os riscos do produto são considerados. Para isso, 
o conhecimento sobre o sistema, o seu uso e o seu 
gerenciamento operacional são essenciais. 

1.A.2 Existe uma diferenciação na profundidade dos 
testes dependendo dos riscos e, se existirem, 
também dos critérios de aceitação: nem todos os 
subsistemas são testados igualmente e nem todas 
as características de qualidade são testadas 
igualmente nos sistemas 

1.A.3 Uma ou mais técnicas de especificação de testes 
são usadas, adaptadas à profundidade exigida para 
o teste. 

1 
1.A 

1.A.4 Para retestes existe uma estratégia "simples" e 
substanciada para decidir entre testar "somente os 
problemas solucionados" ou "retestar tudo". 

3.2.4 Matriz de Maturidade de Testes 

Após a determinação dos níveis para cada área-chave, as atenções 

deverão ser dirigidas para quais ações de melhorias tomar. Isto porque nem 

todas as áreas-chave e os níveis são igualmente importantes. Por exemplo, uma 

boa estratégia de teste (da área-chave de Escopo da Metodologia) é mais 

importante do que a descrição da metodologia utilizada (também da área-chave 

Escopo da Metodologia).  

Além destas prioridades, existem dependências entre os níveis de 

diferentes áreas-chave (KOOMEN & POL, 1998). Assim, antes de se poder 

colher os dados sobre defeitos encontrados (da área-chave Métricas), o processo 

de teste tem que ser classificado como nível B para a área-chave de Gestão de 

Defeito. Essas dependências podem ser encontradas entre os vários níveis e 
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áreas-chave, e são documentadas na Matriz de Dependência em (TORNQUIST, 

2008). 

Por isso, todos os níveis e áreas-chave estão relacionados uns aos outros 

em uma Matriz de Maturidade de Testes. Isso foi feito como uma forma de 

ilustrar as prioridades internas e dependências entre os níveis e áreas-chave. O 

eixo vertical da matriz indica as áreas-chave, o eixo horizontal mostra a escala 

de maturidade. E cada nível da matriz está relacionado com uma escala de 

maturidade (KOOMEN & POL, 1998). 

Ao todo, são usadas 13 escalas de maturidade de testes. As células 

abertas entre os diferentes níveis não têm qualquer significado, mas indicam 

que a obtenção de uma maior maturidade para uma área-chave está relacionada 

com a maturidade de outras áreas-chave. Não há qualquer gradação entre os 

níveis: se um processo de testes não é totalmente classificado no nível B, 

permanece no nível A (KOOMEN & POL, 1998). 

O Quadro 3.6 apresenta uma ilustração da Matriz de Maturidade de 

Testes do modelo TPI. A matriz deve ser usada para se identificar qual o nível 

de maturidade de cada área-chave. Para cada linha temos uma área associada, e 

para cada coluna temos um nível que a área pode ser classificada (podendo ser 

usados apenas o 0 e os níveis associados a alguma letra).  

As letras apresentadas nas células internas estão associadas aos 

checkpoints de uma área. Como cada área possui características diferentes umas 

das outras, a quantidade de letras e o nível de maturidade associado a cada uma 

delas pode variar.  

A área-chave “1. Estratégia dos Testes” deve ser classificada como 

níveis: 0, 1, 6, 10 ou 12. De acordo com a avaliação feita pelos seus 

checkpoints. Já na área-chave “2. Modelo de Ciclo de Vida”, pode ser 

classificada com os níveis de maturidade: 0, 1 ou 4. 
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Quadro 3.6 – Exemplo da Matriz de Maturidade de Testes (TORNQUIST, 2008) 

  Inicial Controlado Eficiente Otimizado 

 Escala   

   Áreas-chave 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Estratégia dos Testes   A         B       C   D   

2 Modelo de Ciclo de Vida   A     B                   

3 
Momento do Envolvimento 
no Teste 

    A       B       C   D   

4 Estimativa e Planejamento       A             B       

5 
Técnicas de Especificação 
dos Testes 

  A   B                     

6 
Técnicas de Teste 
Estático 

        A   B               

7 Métricas           A     B     C   D 

8 Automação de Testes       A       B     C       

9 Ambiente de Teste       A       B           C 

10 
Local de Trabalho dos 
Testadores 

      A                     

11 
Comprometimento e 
Motivação 

  A       B           C     

12 
Funções de Teste e 
Treinamento 

      A     B     C         

13 Escopo da Metodologia         A           B     C 

14 Comunicação     A   B             C     

15 Reporte   A     B   C         D     

16 Gerenciamento de Falhas   A       B   C             

17 

Gerenciamento do 
Testware (Artefatos do 
teste) 

    A     B       C       D 

18 
Gerenciamento do 
Processo de Teste 

  A   B               C     

19 

Avaliação dos Produtos 
Intermediários do 
Desenvolvimento 

            A     B         

20 

Testes de baixo nível 
(testes realizados pelos 
desenvolvedores) 

        A   B   C           

 

O principal objetivo da matriz é mostrar os pontos fortes e fracos do 

atual processo de teste para apoiar a priorização das ações de melhoria. A 

matriz preenchida nos oferece uma visão clara da situação atual do processo de 

teste. Além disto, a matriz auxilia na definição e seleção das propostas de 

melhoria (KOOMEN & POL, 1998). 

A matriz é preenchida da esquerda para a direita, de forma que as 

maturidades mais baixas são melhoradas primeiro. Como conseqüência das 
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dependências entre os níveis e áreas-chave, Koomen e Pol (1998) ensinam que 

áreas-chave com alto grau de maturidade, rodeadas por áreas com média ou 

baixa maturidade dão pouco retorno sobre o investimento. Por exemplo, qual é 

a utilidade de um gerenciamento de defeitos muito avançado, caso não seja 

utilizado para a análise e elaboração de relatórios? 

3.2.5 Sugestões de Melhoria 

Ações de melhoria podem ser definidas baseadas nos níveis de 

maturidade desejados. Para cada checkpoint, o modelo propõe as sugestões de 

melhoria, em forma de diferentes tipos de dicas e idéias, que ajudam a atingir 

um determinado nível de maturidade de testes. Ao contrário da utilização de 

checkpoints, a utilização de sugestões de melhoria não é obrigatória (KOOMEN 

& POL, 1998).  

3.3 Test Maturity Model – TMM 

O Testing Maturity Model, ou apenas TMM, foi desenvolvido pelo 

Illinois Instituty of Tecnology com o objetivo de melhorar os processos de testes 

e é apresentado como um complemento ao modelo CMM. (BURNSTEIN et al., 

1996a, 1996b)  

Por ser baseado no CMM, o TMM também usa o conceito de níveis de 

maturidade para avaliação e melhoria de processos. Além disso, áreas de 

processos, objetivos dos níveis e boas práticas também são definidos pelo 

modelo. Os objetivos de cada nível são os mais detalhados pelo modelo 

(BURNSTEIN et al., 1996b)  

Na Figura 3.3 é possível observar o Meta-modelo do TMM.  
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Figura 3.3 - Meta-modelo do TMM / Estrutura do Nível (BURNSTEIN et al.,1999) 

 

Cada nível do TMM implica em uma maturidade de testes específica e, com 

exceção do nível 1, possuem vários objetivos de maturidade que identificam uma área-

chave de processo. Estes objetivos identificam objetivos de melhoria de testes que 

devem ser realizados para se atingir a maturidade em um determinado nível. Para ser 

classificado como em um nível, a organização deve satisfazer o objetivo de maturidade 

daquele nível.  

Cada objetivo de maturidade é suportado por um ou mais sub-objetivos. Os sub-

objetivos especificam objetivos menos abstratos e definem o escopo, fronteira e 

necessidades para alcançar um determinado nível. 

Os sub-objetivos são alcançados através de um grupo de atividades, tarefas e 

responsabilidades (ATR).  Os ATRs levam a questões sobre adaptação organizacional e 

da implementação. Atividades e tarefas são definidas em termos de ações que devem ser 

executadas em um determinado nível para melhorar a capacidade dos testes. 

Responsabilidades são atribuídas para as atividades e tarefas para um dos três grupos de 

participantes do processo de testes, que possuem diferentes visões críticas: Gerentes, 

Desenvolvedores e Testadores e, Usuários e Clientes. 
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3.3.1 Níveis de Maturidade do TMM 

Nesta Seção, serão descritos os cinco níveis de maturidade definidos pelo 

TMM de acordo com (BURNSTEIN et al., 1996b). 

 

Nível 1 : Inicial (Initial) 

No nível 1, o processo de testes é caótico e indefinido, é realizado como 

parte da depuração do código do sistema. Neste nível, o objetivo dos testes é 

mostrar que o produto é executado sem maiores falhas. O processo é executado 

de forma ad-hoc e dessa forma não se tem garantia da qualidade do produto 

lançado e de sua isenção de riscos de falhas. 

 

Nível 2 : Definição (Phase Definition) 

Neste nível, o processo de testes é definido e claramente separado da 

depuração, através da definição de objetivos e políticas que esclarecem os 

deveres de cada uma dessas atividades. Planos e estratégias de testes são 

definidos a fim de se atingir os objetivos estabelecidos. Além disso, são 

utilizadas técnicas para derivação de casos de testes a partir da especificação 

dos requisitos. Entretanto, o processo de testes ainda se inicia relativamente 

tarde no ciclo de vida de desenvolvimento. Outro detalhe importante é que 

apesar dos processos de testes e depuração serem claramente separados, eles 

podem ser executados pelos próprios desenvolvedores, afinal neste nível de 

maturidade não é obrigatória a existência de uma equipe independente de testes. 

É importante salientar também que neste nível o principal objetivo dos testes é 

demonstrar que o sistema está de acordo com os requisitos. 

 

Nível 3 : Integração (Integration) 

No nível 3, o processo de testes é totalmente integrado ao ciclo de vida 

do software. O planejamento dos testes tem inicio logo no começo do projeto, 

onde é elaborado um Plano de Testes Master.  A estratégia de testes é elaborada 

com base na especificação dos requisitos do sistema e em técnicas de 

gerenciamento de riscos. Uma característica importante deste nível é a 
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existência de uma equipe independente de testes e de um programa de 

treinamento. Outro ponto importante é que o objetivo dos testes está focado em 

demonstrar que o produto não funciona. 

 

Nível 4 : Gerenciamento e Medição (Management and Measurement) 

Neste nível, testar é um processo completamente definido, bem 

fundamentado e mensurável.  As revisões e as inspeções ocorrem durante todo o 

ciclo de vida do software e são consideradas partes das atividades de teste.  Os 

produtos de software são avaliados usando componentes da qualidade como a 

confiabilidade, a usabilidade e a manutenibilidade.  Os casos de teste são 

recolhidos, armazenados e gerenciados em repositório compartilhado a fim de 

promover reuso dos testes e para testes de regressão.  Um programa de coleta de 

métricas de testes fornece informações e visibilidade a respeito do processo de 

testes e da qualidade de produto de software. Testar consiste de todas as 

atividades do ciclo de vida que verificam a corretude do produto de software e 

dos demais artefatos relacionados. 

 

Nível 5: Otimização (Optimisation) 

Com base nos objetivos de melhoria dos níveis precedentes, testar é 

agora um processo completamente definido e unicamente capaz de controlar os 

custos e a eficácia dos testes.  No nível 5 os métodos e as técnicas são 

otimizados e existe um foco contínuo na melhoria do processo de testes através 

de coleta e análise de métricas de qualidade. Ferramentas que suportem o 

gerenciamento e o projeto de testes, execução de testes, testes de regressão 

entre outras são avaliadas e implantadas.  Testar é um processo com o objetivo 

de impedir defeitos. 
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3.3.2 Objetivos e Áreas de Processo do TMM 

Nesta Seção, serão descritos os objetivos de cada nível de maturidade 

definidos pelo TMM. Estes objetivos serão desdobrados em áreas de processo 

de testes (BURNSTEIN et al., 1996b). São eles: 

 

Nível 1 : Inicial (Initial) 

Não há objetivos nem áreas de processo para este nível. 

 

Nível 2 : Definição (Phase Definition) 

Objetivos: 

• Desenvolver objetivos e políticas para testes e depuração: 

o Uma organização deve diferenciar claramente entre os 

processos de teste e depuração. As metas, tarefas, 

atividades e instrumentos de cada um devem ser 

identificados. 

• Iniciar um processo de planejamento de testes 

o O planejamento dos testes deve definir objetivos, analisar 

riscos, definir estratégias, documentar as especificações 

dos casos de testes e os casos de teste. Além disso, o plano 

de teste deve abordar a alocação de recursos e as 

responsabilidades para os testes de unidade, integração, 

sistema e aceitação. 

• Institucionalizar técnicas e métodos básicos de testes 

o Para melhorar o processo de testes, técnicas e métodos de 

testes devem ser institucionalizados. São exemplos de 

técnicas e métodos básicos: Testes caixa-preta, caixa-

branca, uso de matriz de validação de requisitos, divisão da 

execução de testes em subfases como unidade, integração, 

sistema e aceitação. 
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Nível 3 : Integração (Integration) 

Objetivos: 

• Estabelecer um grupo de testes organizacional 

o Um grupo de testes deve ser criado para toda a organização 

com cargos de liderança, suporte técnico e financeiro da 

alta gerência. 

• Estabelecer um programa de treinamento técnico 

o Deve-se desenvolver um programa de treinamento para a 

equipe de testes para assegurar que a equipe possa executar 

seu trabalho com eficiência e eficácia. 

• Integrar testes no ciclo de vida do software 

o A fase de testes deve ser dividida em subfases para que ela 

possa ser executada em paralelo ao ciclo de vida do 

software.   

• Controlar e monitorar o processo de testes 

o A organização deve desenvolver políticas para planejar, 

acompanhar e controlar o processo de testes. Um conjunto 

de medições básicas, ações corretivas e planos de 

contingência devem ser utilizados. 

 

Nível 4 : Gerenciamento e Medição (Management and Measurement) 

Objetivos: 

• Estabelecer uma equipe de revisão 

o Neste nível, a atividade de testes deve ser integrada no 

ciclo de desenvolvimento do software. Esta integração será 

aumentada com um programa de revisão. As revisões 

devem ser conduzidas em todas as fases do ciclo de vida. 

• Estabelecer um programa de métricas de testes 
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o As métricas de testes devem ser utilizadas para se verificar 

a qualidade e efetividade do processo de testes, a 

produtividade dos testadores e para se melhorar o processo 

de testes. 

• Avaliar a Qualidade do Software 

o A avaliação da qualidade do software envolve a definição 

de atributos mensuráveis de qualidade e a definição de 

objetivos sobre a qualidade do software. 

 

Nível 5: Otimização (Optimisation) 

Objetivos: 

• Prevenir defeitos 

o Organizações no nível mais alto do TMM devem armazenar 

os defeitos, analisar seus padrões, e analisar as causas raiz 

do problema. Planos de ações devem ser desenvolvidos, as 

ações devem ser tomadas para impedir que os erros 

recorrentes aconteçam, além de obter um sistema de 

acompanhamento do progresso destas ações. 

• Controle da Qualidade 

o Neste nível as organizações devem usar amostragem 

estatística, medições com níveis confiáveis e metas para 

guiar o processo de testes. 

• Otimizar o processo de testes 

o O processo de testes está sujeito a melhoria contínua em 

todos os projetos e na organização. O processo de testes 

está quantificado e pode ser objeto de ajustes a fim de que 

a capacidade de crescimento seja um processo contínuo. 

Uma infra-estrutura organizacional existe para apoiar esse 

crescimento contínuo, como: políticas, normas, formação, 

equipamentos, ferramentas e estruturas organizacionais. 
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O Quadro 3.7 mostra o relacionamento entre as áreas de processo e o 

nível relacionado: 

Quadro 3.7 – Relação entre Áreas de Processo e Níveis do TMM  

Nível Área de Processo 

1. Inicial 
N/A 
Políticas e Objetivos de Testes 
Planejamento de Testes 
Técnicas e Métodos de Testes 

2. Definição 

Ambiente de Testes 

Equipe de Testes 
Programa de Treinamento de Testes 
Ciclo de Vida dos Testes e Integração 

3. Integração 

Controle e Monitoramento 
Revisões por pares 
Métricas de Testes 

4. Gerenciamento 
e Medição 

Avaliação da Qualidade de Software 
Prevenção de Defeitos 
Controle da Qualidade 5. Otimização 

Otimização do Processo de Testes 

 

Como é possível observar na Figura 3.4, os cinco níveis do TMM 

mostram a evolução de um processo de testes caótico e não definido até um 

processo controlado e otimizado.  
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Figura 3.4 – Relação entre níveis e áreas de processo (BURNSTEIN et al., 

1999)  

3.4  Análise Comparativa entre os Modelos de Maturidade de 
Testes 

Uma análise comparativa entre os três modelos de maturidade foi 

realizada para selecionar o modelo que mais se adequasse a proposta do modelo 

proposto, Balanced Testing Scorecard. 

3.4.1 Critérios de Avaliação 

Foram selecionados os critérios mais relevantes para se decidir qual 

modelo seria utilizado para definição do Balanced Testing Scorecard. São eles: 
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Propósito do Modelo 

Este critério define qual o objetivo do modelo avaliado. Se o objetivo é 

apenas de avaliação de processo, ou também de sugestão de melhoria. E se é 

melhoria de processo de testes, melhoria de processo de software ou melhoria 

de processos organizacionais.  

Neste critério, caso o modelo seja de avaliação de processos de testes irá 

receber (+1). Caso seja de sugestão de melhoria, (+2). Caso contrário, irá 

receber (0). 

 

Completude do Modelo 

Este critério define se as informações existentes sobre o modelo são 

suficientes para uma adaptação e implantação.  

Caso o modelo possua informações suficientes receberá (+1), caso 

contrário não receberá nenhum (0). 

 

Áreas-chave 

Neste critério, a quantidade de áreas-chave definidas pelos modelos serão 

listadas. A quantidade de áreas-chave pode facilitar ou dificultar o 

gerenciamento da atividade de testes. Caso a quantidade seja muito pequena, o 

conceito de cada área-chave poderá não ficar claro. Caso haja um excesso de 

áreas, o relacionamento entre elas será dificultado.  

Caso o modelo possua menos de dez ou mais de trinta áreas-chave 

receberá (-1), caso contrário não receberá nenhum ponto (0). 

 

Atividades/Checkpoints 

O número de atividades ou checkpoints (no caso do TPI) serão listados 

neste critério.  A quantidade de atividades, da mesma forma que as áreas-chave, 

tem impacto no gerenciamento da atividade de testes. Caso a quantidade seja 

muito pequena, o conceito de cada atividade poderá não ficar claro. Caso haja 

um excesso de atividades, o seu gerenciamento será dificultado.  
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Caso o modelo possua menos de cinqüenta ou mais de trezentas 

atividades receberá (-1), caso possua entre cinqüenta e uma e, cento e cinqüenta 

receberá (+1). Caso ficasse entre cento e cinqüenta e duzentos e noventa e nove, 

não receberá nenhum ponto (0). 

 

Sugestões de Melhorias 

Neste critério serão avaliadas a qualidade e a forma como as sugestões de 

melhoria são utilizadas no modelo. 

Caso o modelo utilize as sugestões de melhoria para cada sub-objetivo ou 

atividade de modo compatível ao Balanced Scorecard receberá (+1). Caso não 

fosse compatível, não receberá nenhum ponto (0), e se não possuir sugestões de 

melhoria receberá (-1). 

 

Facilidade de Implantação 

Este critério diz respeito à quantidade de informações disponíveis sobre a 

implantação do modelo. Caso o modelo possua muitas informações sobre 

implantação do modelo receberá (+1), caso possua poucas informações não 

receberia nenhum ponto (0). 

3.4.2 Avaliação 

Seguindo os critérios definidos na Seção 3.4.1 foi desenvolvida uma 

matriz que relaciona cada modelo de maturidade com cada um dos critérios, 

dando um peso para essa relação. 

A matriz abaixo apresenta o resultado da análise comparativa. 
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Quadro 3.8 – Avaliação dos Modelos de Maturidade de Testes 

  TIM TPI TMM 

Propósito do Modelo Avaliação do 
Processo de Testes 

e Sugestão de 
Melhorias (+2) 

Avaliação do 
Processo de 

Testes e 
Sugestão de 

Melhorias (+2) 

Avaliação do 
Processo de 

Testes e 
Sugestão de 

Melhorias (+2) 
Completude do Modelo Simples (0) Satisfatória (+1) Satisfatória (+1) 

Áreas-chave 5 (-1) 20 (0) 13 (0) 

Atividades/Checkpoints 79 (+1) 169 (0) 384 (-1) 

Sugestões de 
Melhorias 

Parcial (-1) Aderente ao BSC 
(+1) 

Satisfatória (0) 

Facilidade de 
Implantação 

Parcial (0) Sim (+1) Sim (+1) 

Pontuação 1 5 3 

3.5 Considerações Finais 

O objetivo deste capítulo foi apresentar os modelos de maturidade de 

testes escolhidos para a análise comparativa. Para cada um dos modelos foram 

citadas e descritas as principais características, estrutura do modelo, áreas-

chave do processo e seus níveis de maturidade.  

Por fim, uma análise comparativa foi realizada levando em consideração 

as características dos modelos que eram relevantes para a sua utilização no 

Balanced Testing Scorecard. A conclusão desta análise comparativa foi que o 

modelo TPI é o que possui as melhores características para utilização no BTSC. 
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4  
 

Balanced Testing Scorecard: 
Um Modelo para Avaliação e 
Melhoria de Desempenho de 

Equipes de Testes de 
Software 

 

 

 

Este capítulo apresenta o modelo para avaliação e melhoria de 

desempenho de equipes de testes de software, o Balanced Testing Scorecard 

(BTSC).  

O BTSC foi baseado no Balanced Scorecard – BSC – de Kaplan & 

Norton (2004) e em modelos de maturidade de testes, em especial o Test 

Process Improvement – TPI – da SOGETI (2008).  

A seguir será especificado cada um dos elementos do modelo e serão 

feitas algumas considerações sobre sua implementação. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 5.1 apresenta uma introdução sobre o BTSC; 

• A Seção 5.2 mostra a estruturação do BTSC; 

• A Seção 5.3 aborda as perspectivas do modelo proposto; 
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• Na Seção 5.4, o mapa estratégico do BTSC é apresentado; 

• A Seção 5.5 aborda o processo para customização do BTSC; 

• Por fim, a Seção 5.6 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 

4.1 Introdução 

A definição do Balanced Testing Scorecard foi baseada no Balanced 

Scorecard genérico de Kaplan e Norton, definido na Seção 2.4.4.3 desta 

dissertação (KAPLAN & NORTON, 2004). 

O modelo BTSC fornece indicadores de diferentes visões (Financeira, do 

Cliente, Processos Internos e, Aprendizagem e Crescimento) ao gerenciamento 

de equipes de testes.  

Para o gerenciamento das atividades internas, perspectivas de Processos 

Internos e, Aprendizagem e Crescimento, um modelo de maturidade de testes é 

utilizado. Neste trabalho, foi escolhido o modelo TPI - Test Process 

Improvement (SOGETI, 2008), mas não há nenhum problema em utilizar outro 

modelo que mais se adapte às necessidades de uma equipe de testes específica. 

4.2 Estruturação do BTSC 

Muitas customizações do BSC alteraram suas perspectivas originais para 

adequar o modelo original às especificidades de sua área. Inclusive, tal 

iniciativa é indicada por Kaplan & Norton (1997, p.35), ao afirmarem que as 

quatro perspectivas originais do BSC devem ser usadas como “modelo, não uma 

camisa-de-força”.  

Em relação ao Balanced Testing Scorecard, decidiu-se utilizar as 

perspectivas definidas por Kaplan & Norton por se considerar que estas eram 

suficientes para uma estruturação inicial do modelo. 

O que precisou ser feito foi uma customização das perguntas-chave de 

cada perspectiva, onde temos os seguintes questionamentos, como demonstrado 

na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Balanced Testing Scorecard (adaptado de Martisons et al., 1999)  

4.3 Perspectivas do BTSC 

Dentro de cada perspectiva do BTSC iremos definir objetivos para serem 

alcançados por qualquer equipe de testes. Esses objetivos genéricos têm como 

finalidade orientar a construção de scorecards específicos para cada 

organização ou projeto de testes. 

A seguir será mostrado uma visão geral do modelo e um detalhamento de 

cada uma das quatro perspectivas do BTSC. 

4.3.1 Visão Geral 

A Figura 4.2 mostra a visão geral do BTSC. Cada uma das suas quatro 

perspectivas serão detalhadas a seguir.  

Com base no que foi explicado na Seção sobre Balanced Scorecard, cada 

elipse da Figura 4.2 representa um objetivo que deve ser alcançado pela equipe 

de testes para que se tenha um alto desempenho. Cada seta representa onde 

acontecerá um impacto caso um objetivo seja atingido ou não. Caso a seta 
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termine em um objetivo, o impacto será diretamente naquele objetivo em 

questão, caso a seta termine na divisão entre duas perspectivas, o impacto será 

em todos os objetivos da segunda perspectiva.  

DesenvolvimentoUsuários

Menos Bugs Menos Bugs 

Falsos

Feedbacks mais rápidos 

sobre Qualidade do Software

Mais Funcionalidades 

Testadas Funcionando

Perspectiva 

Financeira

Perspectiva dos 

Processos 

Internos

Perspectiva do 

Cliente

Perspectiva de 

Aprendizado e 

Crescimento

Reduzir o Custo de 

Desenvolvimento

Reduzir o Custo de 

Manutenção

Valor a Longo Prazo 

para Acionistas

Aumentar o Valor 

para o Cliente

Gerência da 

Comunicação

-Comunicação com 

Usuários

-Comunicação com 

Desenvolvimento

-Comunicação Interna

-Relatórios para o 

Desenvolvimento

Gerência do Processo 

de Testes

-Planejamento e 

Estimativa

-Estratégia de Testes

-Metodologia

-Métricas

-Modelo do Ciclo de Vida

Gerência de 

Defeitos

-Reportagem dos 

Defeitos

-Rastreabilidade 

dos Defeitos

-Histórico dos 

Defeitos

-Métricas sobre os 

Defeitos

Gerência do Ambiente 

de Testes

-Gerência dos Dados

-Gerência dos 

Hardwares

-Gerência dos 

Softwares

-Gerência de 

Versionamento do 

Software e da 

Testware

Operações de Testes

-Técnicas de Testes 

Estáticos

-Técnicas de Testes 

Dinâmicos

-Avaliação dos produtos 

Intermediários

-Testes Realizados 

pelos Desenvolvedores

-Automação de Testes

Capital Humano

Capital da Informação

Capital Organizacional
Ambiente de 

Trabalho

Comprometimento 

e Motivação

Papéis da Equipe 

de Testes
Treinamento

Gerência da 

Testware

Momento do 

Envolvimento no 

Teste
 

Figura 4.2 – Visão Geral do BTSC 

 

4.3.2 Perspectiva Financeira 

A Perspectiva Financeira indica como os processos de testes de software 

e iniciativas de melhoria contribuirão para agregar mais valor à instituição.  

Para atingir o principal objetivo da Perspectiva Financeira do BTSC, 

temos que obter Valor a Longo Prazo para Acionistas.  

A fim de atingir este objetivo, temos três outros objetivos que devem ser 

atingidos. O primeiro é Reduzir o Custo de Manutenção do software, o 
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segundo Reduzir o Custo de Desenvolvimento do software e Aumentar o 

Valor para o Cliente do software entregue. 

Os objetivos “valor a longo prazo para acionistas” e “aumentar o valor 

para o cliente” foram baseados no BSC Genérico (KAPLAN & NORTON, 

2004). Os dois outros objetivos, foram definidos baseados nos impactos 

financeiros dos objetivos dos clientes, que serão vistos a seguir.  

A Figura 4.3 ilustra a Perspectiva Financeira do BTSC. 

 
Figura 4.3 – Perspectiva Financeira do BTSC 

 

4.3.3 Perspectiva do Cliente 

Sob a Perspectiva do Cliente, o BTSC possibilita que se identifique o que 

os clientes internos e externos esperam da equipe de testes. 

Como primeira atividade, é necessário definir quem são os clientes de 

uma equipe de testes. 

Segundo Kaner e outros autores (2001, p. 3), uma equipe de testes possui 

vários clientes internos e externos. São eles: Gerente de Projetos, 

Programadores, Escritores Técnicos1, Suporte Técnico, Gerência Sênior, área de 

Marketing e o Usuário Final.  

É possível perceber que Gerente de Projetos, Programadores, Escritores 

Técnicos, Suporte Técnico e Gerência Sênior estão todos relacionados a uma 

equipe de desenvolvimento de software. Então, por questões de simplificação, 

os cinco primeiros clientes serão agrupados e chamados de Equipe de 

Desenvolvimento. 

                                                
1 Escritor profissional que concebe, cria, mantém e atualiza documentação técnica, incluindo 
ajuda on-line, guias do usuário, especificações técnicas, entre outros documentos 
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Ainda segundo Kaner e outros autores (2001), a área de marketing 

precisa saber quando algum problema irá afetar uma funcionalidade vital para 

os usuários finais. Desta forma, pode-se considerar que a área de marketing 

possui os mesmos interesses dos usuários finais. Sendo assim, ambos serão 

considerados como um único cliente: Os Usuários. 

Desta forma, os clientes utilizados pelo BTSC foram: Usuários e Equipe 

de Desenvolvimento. 

Após definidos os clientes da Equipe de Testes, precisou-se definir quais 

as suas expectativas em relação aos testes. Representados como objetivos na 

Figura 4.4. 

Segundo Gupta e Aggarwal (2005, p. 4), o objetivo que uma equipe de 

testes deve perseguir para satisfazer seu usuário final é entregar um software 

com Menos Bugs possível. Segundo eles, o número de defeitos em produção, é 

uma métrica bastante importante para determinar a efetividade geral do 

processo de testes. Desta forma, temos que quanto Menos Bugs existirem em 

produção, maior será a possibilidade de Reduzir o Custo de Manutenção do 

software, um objetivo da Perspectiva Financeira do BTSC. 

Ainda no mesmo trabalho, Gupta e Aggarwal (2005, p. 4) definem que 

além dos defeitos entregues, o trabalho de uma equipe de testes será 

considerado improdutivo caso ocorra uma grande quantidades de reportagem de 

bugs pela equipe de testes para a equipe de desenvolvimento que não eram bugs 

de verdade. Isto irá gastar o tempo do time de desenvolvimento e encarecer o 

desenvolvimento do software. A quantidade de Bugs Falsos identificados pela 

equipe de testes deve diminuir para que se consiga Reduzir o Custo do 

Desenvolvimento do software. 

Segundo Kaner e outros autores (2001, p. 5), outro desejo da equipe de 

desenvolvimento de software é um aumento na velocidade do Feedback sobre a 

Qualidade do Software pela equipe de testes. Quando um software é alterado, 

deve-se testar essa alteração rapidamente para ajudar os programadores a se 

tornarem mais eficientes e para que os testes não se tornem um “gargalo” para o 

projeto. 
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Por fim, o objetivo que tanto os desenvolvedores como os usuários finais 

de um software desejam é que o software tenha cada vez Mais Funcionalidades 

Testadas Funcionando. Segundo Jeffries (2004), Funcionalidades Testadas 

Funcionando (do inglês, Running Tested Features) pode ser explicada como: 

1. Funcionalidade diz respeito às funcionalidades dadas pelo 

usuário final, e não a funcionalidades técnicas como "Instalar o 

Banco de dados" ou "Obter o Web Server Funcionando". 

2. Testada significa que os recursos são testados e aprovados 

continuamente a partir dos requisitos dados. 

3. Funcionando significa que as funcionalidades foram entregues 

em um único produto integrado.  

A Figura 4.4  ilustra os objetivos do BTSC na perspectiva do Cliente. 

 
Figura 4.4 – Perspectiva do Cliente do BTSC 

 

4.3.4 Perspectiva dos Processos Internos 

A Perspectiva dos Processos Internos preocupa-se em identificar as 

atividades mais críticas para a realização dos objetivos dos clientes da equipe 

de testes e dos objetivos financeiros.  

Como o BTSC utiliza-se dos modelos de maturidade de testes para 

representar seus processos internos, foram utilizadas algumas áreas-chave do 

TPI, descritas na Seção 4.3.1 deste trabalho, relacionadas aos Processos 

Internos de uma equipe de testes.  



 

82 

 

As áreas-chave dos processos internos foram organizadas em cinco 

grandes áreas para obter uma representação igual ao do BSC genérico. Esta 

representação se faz necessária pois a definição detalhada dos processos 

internos será feito pela equipe de testes que for utilizar o BTSC. 

As cinco grandes áreas dos processos internos do BTSC são: 

• Gerência da Comunicação; 

• Gerência do Processo de Testes; 

• Operações de Testes; 

• Gerência dos Defeitos; 

• Gerência do Ambiente de Testes. 

Dentro de cada grande área, estão agrupadas as áreas-chave do BTSC, de 

acordo com o Quadro a seguir:  

Quadro 4.1 – Relação entre Grandes Áreas dos Processos Internos do BTSC e 
das Áreas-chave do TPI 

Grandes Áreas Áreas-chave do TPI 
Gerência da Comunicação 14. Comunicação 
  15. Relatórios 
    
Gerência do Processo de Testes 1. Estratégia de Testes 
  2. Modelo de Ciclo de Vida 
  4. Estimativa e Planejamento 
  7. Métricas 
  13. Escopo da Metodologia 
  18. Gerenciamento do processo de teste 
    
Operações de Testes 5. Técnicas de Especificação dos Testes 
  6. Técnicas de Teste Estático 
  8. Automação de testes 
  19. Avaliação dos produtos intermediários do desenvolvimento 

  
20. Testes de baixo nível (testes realizados pelos 
desenvolvedores) 

    
Gerência dos Defeitos 16. Gerenciamento de falhas 
    
Gerência do Ambiente de Testes 9. Ambiente de testes 
    

 

A Figura 4.5 ilustra os objetivos da Perspectiva dos Processos Internos 

do BTSC. 
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Figura 4.5 – Perspectiva dos Processos Internos do BTSC 

4.3.5 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

A última perspectiva do BTSC, Aprendizado e Crescimento, identifica a 

estrutura que a equipe de testes deve construir para gerar crescimento e 

melhoria a longo prazo. 

Para definição desta estrutura foram utilizadas algumas áreas do TPI, 

descritas na Seção 3.3.1 deste trabalho, relacionadas ao Aprendizado e 

Crescimento da equipe de testes, são elas: 

Quadro 4.2 –Áreas-chave do TPI relacionadas a Aprendizado e Crescimento 

Áreas-chave do TPI 
3. Momento do envolvimento no teste 
10. Local de trabalho dos testadores 
11. Comprometimento e motivação 
12. Funções de teste e treinamento 
17. Gerenciamento do Testware (Artefatos de teste) 

 

A seguir, a Figura 4.6 ilustra a Perspectiva Aprendizado e Crescimento. 

 
Figura 4.6 – Perspectiva do Aprendizado e Crescimento do BTSC 
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4.4 Mapa Estratégico do BTSC 

Além das perspectivas do BTSC, o mapa estratégico deve conter os 

indicadores, metas e ações estratégicas de melhoria do processo de testes.  

A seguir cada um destes elementos serão apresentados e detalhados. 

4.4.1 Indicadores 

Para cada objetivo definido, deve-se ter um conjunto de indicadores que 

irá demonstrar se um objetivo foi atingido ou não.  

O BTSC sugere indicadores próprios para os objetivos das perspectivas 

Financeira e do Cliente, e usa os checkpoints do modelo TPI para as 

perspectivas dos Processos Internos e de Aprendizado e Crescimento. 

O processo de customização do BTSC, na Seção 4.5, prevê a alteração 

dos indicadores de cada objetivo, para que seja colocado um indicador mais 

próximo da realidade do processo seguido pela equipe de testes. 

A Figura 4.7 mostra a relação dos objetivos com seus respectivos 

indicadores para as perspectivas Financeira e do Cliente. 

 

Figura 4.7 – Indicadores Financeiros e do Cliente do BTSC 
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Os indicadores financeiros e do cliente sugeridos pelo BTSC serão 

detalhados a seguir: 

Financeiros: 

• Valor a Longo Prazo para Acionistas: Considerando o contexto 

que a área de testes está inserida, o benefício a longo prazo que os 

acionistas esperam ao implementar uma área de testes é a melhoria 

da percepção do cliente sobre a qualidade e desempenho do 

projeto como um todo. Para verificar tal objetivo, podemos medir 

através de pesquisas a percepção do cliente em relação à qualidade 

e desempenho do projeto como um todo.  

• Custo de Manutenção por mês: Para gerenciar os benefícios que 

estão sendo gerados diretamente pela equipe de testes, o custo (ou 

o tempo) que está sendo gasto com manutenção do software por 

mês deve ser medido. 

• Custo de Desenvolvimento por ponto de função: Já para medir a 

melhoria nos processos internos da equipe de testes. O custo (ou o 

tempo) que está sendo gasto com desenvolvimento do software 

como um todo dividido pela quantidade de ponto de função (ou 

alguma outra medida de tamanho do software) deve ser 

gerenciado. 

• Quantidade de problemas reportados pelos clientes: Para saber 

se o software que está sendo entregue está agregando valor para o 

cliente, deve-se medir a quantidade de problemas (bugs) 

reportados pelos clientes. Esta medida por ser obtida tanto a partir 

da ferramenta de controle de mudanças (caso os usuários tenham 

acesso), como a partir da área de suporte. 

 

Do Cliente: 

• Métrica RTF (Funcionalidades Testadas Funcionando): 

Segundo (JEFFRIES, 2004), a quantidade de funcionalidades 

testadas que estão funcionando no cliente ao longo do tempo deve 
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ser acompanhada para garantir que o time se encontra ágil e 

produtivo. 

• Quantidade de bugs abertos em produção: Para se medir a 

qualidade do software em produção, é preciso gerenciar a 

quantidade de bugs encontrados pelo cliente e que continua sem 

correção. 

• Número de bugs falsos: Ao se medir para cada build a quantidade 

de bugs encontrados pela equipe de testes que não eram realmente 

bugs, permite-se verificar a qualidade das reportagens da equipe 

de testes. Este indicador tem grande influência sobre o 

desempenho do desenvolvimento do software como um todo 

(GUPTA & AGGARWAL, 2005). 

• Feedbacks mais rápidos: Para se medir a eficiência do esforço 

gasto para se dar um feedback sobre a qualidade do software, 

podemos medir a quantidade de tempo gasto pela execução dos 

testes (estáticos ou dinâmicos), multiplicado pela quantidade de 

testadores envolvidos, dividido pela quantidade de 

funcionalidades que foram testadas. 

 

Os indicadores dos processos internos e de aprendizado e crescimento 

utilizados pelo BTSC são os checkpoints do TPI, retirados de (TORNQUIST, 

2008) e estão descritos no Anexo A. 

4.4.2 Metas 

Para utilização completa dos indicadores de cada objetivo, metas devem 

ser definidas para que se possa gerenciar o andamento das atividades de testes. 

Como o BTSC é um modelo genérico de avaliação de desempenho, a 

definição de metas ficará a cargo da implementação específica do BTSC na 

equipe de testes. 
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4.4.3 Ações Estratégicas 

De acordo com o Balanced Scorecard, quando algum objetivo não está 

sendo atingido, pois a sua meta não está sendo alcançada, ações estratégicas 

devem ser tomadas. 

O BTSC usa as ações definidas no modelo TPI para melhorar os 

processos internos e o aprendizado e crescimento da equipe de testes, de modo 

a levar a equipe a atingir os objetivos financeiros e dos clientes. 

As ações estratégicas definidas pelo BTSC são baseadas nos checkpoints 

definidos no TPI (TORNQUIST, 2008) e podem ser extraídas da própria 

definição dos checkpoints encontradas no Anexo A. Por exemplo, para se obter 

melhores testes feitos pelos desenvolvedores temos os seguintes checkpoints no 

Quadro 4.3. 

Quadro 4.3 – Checkpoints do objetivo Estratégia de testes de baixo nível 
(TORNQUIST, 2008) 

Estratégia de testes de baixo nível (estratégia para testes realizados pelos 
desenvolvedores) 

20.C.1 Os riscos do produto são considerados. Para isso, o conhecimento 
sobre o sistema, o seu uso e o seu gerenciamento operacional 
são essenciais. 

20.C.2 Existe uma diferenciação a respeito da área em consideração 
(área a ser testada) e da profundidade dos testes dependendo dos 
riscos e também dos critérios de aceitação, se existirem: nem 
todos os programas são testados igualmente e nem todas as 
características de qualidade são testadas igualmente. 

20.C.3 Uma ou mais técnicas de especificação de testes (formais ou 
informais) são usadas, adaptadas à profundidade desejada para o 
teste. 

20.C.4 Para retestes também existe uma estratégia "simples" e 
substanciada para decidir entre testar "somente os problemas 
solucionados" ou "retestar tudo". 

20.C.5 A estratégia é definida e em seguida executada, verificando-se se 
a execução dos teste está de acordo com a estratégia. Se for 
necessário, são feitos ajustes (no caso de desvios da estratégia 
definida).   

 

A partir dos checkpoints, podemos extrair as seguintes ações de 

melhoria: 

1. Testes realizados pelos desenvolvedores devem levar em conta os 

riscos do produto (extraído do checkpoint 20. C.1) 
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2. A profundidade de testes de cada módulo do sistema deve levar 

em conta os riscos e os critérios de aceitação, além das 

características de qualidade a serem testadas. (20. C.2) 

3. Uma ou mais técnicas devem ser usadas para especificar os testes, 

adaptadas à profundidade desejada (20. C.3) 

4. Deve existir uma estratégia para decidir entre testar apenas os 

problemas solucionados ou retestar tudo (20. C.4) 

5. A estratégia dos testes realizados pelos desenvolvedores deve ser 

melhorada continuamente (20. C.5).  

 

4.5 Customização do BTSC 

Por ser um modelo genérico, o BTSC precisa ser customizado para ser 

utilizado. Para isto, um processo de customização foi definido, o qual será 

detalhado a seguir. 

O processo para customização do BTSC foi baseado no processo de 

customização do BSC apresentado em (KAPLAN & NORTON, 1997) e 

(AMARATUNGA et al., 2002) e será divido nas seguintes etapas: 

• Etapa 1: Definição da Arquitetura do Programa de Medição 

• Etapa 2: Definição dos Objetivos Estratégicos 

• Etapa 3: Escolha e Elaboração dos Indicadores 

• Etapa 4: Elaboração do Plano de Implementação 

Cada etapa possui suas tarefas específicas que podem ser definidas de 

acordo com a Figura abaixo: 
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Figura 4.8 – Processo de Definição do BTSC, adaptado de (KAPLAN & NORTON, 
1997) e (AMARATUNGA et al., 2002) 

 

A seguir, cada etapa bem como suas atividades serão detalhadas. 

Etapa 1 – Arquitetura do Programa de Medição: 

O grande objetivo desta etapa é promover uma compreensão e uma 

análise crítica dos direcionadores de negócio e da visão de futuro da equipe de 

testes.  

Esta etapa será dividida nas seguintes atividades: 

1. Definir a Visão de Futuro da Equipe de Testes: A primeira 

atividade para iniciar o planejamento estratégico é a definição da 

visão de futuro da equipe de testes.  

2. Estabelecer as Perspectivas: Após definida a visão de futuro, é 

necessário definir quais perspectivas devem ser utilizadas para ter 

um gerenciamento global das atividades da equipe de testes. O 
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BTSC sugere 4 perspectivas: Financeira, do Cliente, dos 

Processos Internos e de Aprendizagem e Crescimento. Porém, 

estas perspectivas podem ser removidas, alteradas ou estendidas. 

 

Etapa 2 – Definição dos Objetivos Estratégicos: 

As atividades desta etapa irão alocar os objetivos estratégicos nas 

perspectivas do Balanced Scorecard, correlacionando-as entre si.  

Para se realizar esta etapa, as seguintes atividades devem ser realizadas: 

3. Desdobrar a visão dentro de cada perspectiva para definir 

objetivos gerais: Para definição dos objetivos estratégicos, uma 

primeira entrevista pode ser realizada, para levantamento de 

objetivos estratégicos de equipes de testes de software.  

4. Selecionar quais são os objetivos do BTSC que precisarão ser 

atingidos dentro de cada perspectiva para que a visão seja 

bem sucedida: Depois de levantados os objetivos gerais, podem 

ser adicionados a esses, objetivos secundários retirados do 

próprio BTSC. 

 

Etapa 3 – Escolha e Elaboração dos Indicadores 

Nesta etapa ocorre a identificação de indicadores do BTSC que serão 

usados para medir se um determinado objetivo estratégico foi alcançado.  

Esta etapa compreende as seguintes atividades: 

5. Escolha e Elaboração de Indicadores: Para cada objetivo 

estratégico, deve-se identificar o indicador ou indicadores que 

melhor captam e comunicam sua intenção. Para cada indicador 

proposto, deve-se realizar seu detalhamento e identificar as fontes 

das informações necessárias e as ações para tornar essas 

informações acessíveis. E, para cada perspectiva, identificar as 

relações críticas entre seus indicadores, bem como entre esta 

perspectiva e as outras perspectivas do Scorecard. 
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Etapa 4 - Elaboração do Plano de Implementação. 

Uma vez definidos os indicadores associados aos diferentes objetivos 

estratégicos, definem-se metas, planos de ação e responsáveis, a fim de 

direcionar a implementação da estratégia. 

6. Escolha e Elaboração de Metas: Metas devem ser definidas para 

cada indicador, uma vez que a organização necessita verificar se 

um objetivo foi atingido ou se é necessário tomar medidas 

corretivas (Ações de Melhoria)  

7. Escolha e Elaboração das Ações de Melhoria: Para ajudar na 

melhoria do processo, o BTSC possui diversas sugestões de 

melhorias que podem ser utilizadas ou novas sugestões podem ser 

adicionadas. Com base nos objetivos escolhidos para cada 

perspectiva, ações de melhoria devem ser documentadas de forma 

a tornar mais fácil suas iniciativas. 

8. Desenvolver Plano de Implementação: Nesta atividade será 

desenvolvido um plano de implementação para o BTSC. Deve-se 

levar em conta as dificuldades de implantação desse novo modelo 

de gestão, que visa a avaliação e melhoria do desempenho de 

equipes de testes de software. 

4.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado o Balanced Testing Scorecard, um modelo 

de avaliação e melhoria de desempenho de equipes de testes. Este modelo 

possui os benefícios do Balanced Scorecard, entre eles, o alinhamento das 

atividades da equipe de testes com sua visão de futuro, com a perspectiva do 

cliente e com aspectos financeiros da empresa, além das melhorias de processo 

propostas pelos modelos de maturidade de testes.  

No capítulo a seguir, será realizada uma pesquisa qualitativa através de 

um questionário com diversos especialistas de testes de software para validação 

e um posterior refinamento do BTSC. 
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5  
 

Avaliação e Refinamento do 
Balanced Testing Scorecard 

 

Neste capítulo, será apresentada a avaliação qualitativa do BTSC feita a 

partir da aplicação de um questionário (modelo disponível no Apêndice B) que 

teve como objetivo identificar pontos forte e fracos do BTSC e gerar uma 

versão refinada do mesmo. 

A avaliação foi realizada com 21 especialistas em testes, todos possuindo 

pelo menos 2 anos de experiência na área, além do perfil de gerência ou 

liderança de equipes de testes. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 5.1 descreve o perfil dos entrevistados; 

• A Seção 5.2 aborda os resultados obtidos da avaliação qualitativa 

do BTSC; 

• Na Seção 5.3, o refinamento do modelo BTSC é apresentado; 

• Por fim, a Seção 5.4 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 

5.1 Perfil dos Entrevistados 

A primeira parte do questionário teve como objetivo traçar um perfil dos 

entrevistados. Para isto, foram elaboradas perguntas sobre os papéis exercidos 

pelo entrevistado, grau de conhecimento em testes, conhecimento e experiência 
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na utilização de modelos de maturidade de testes e, experiência em testes de 

software (em anos e quantidade de projetos). A seguir, serão mostrados os 

resultados da primeira parte do questionário.   

5.1.1 Papel do Entrevistado 

A Figura 5.1 mostra quais papéis são exercidos pelos entrevistados na 

organização onde trabalham. Cada participante pôde escolher mais de uma 

alternativa, além de adicionar algum papel que não estivesse listado. Como 

podemos observar, a maioria dos entrevistados são gerentes de testes (12), 

analistas de testes (6) e gerentes de projetos (8).   

 

Figura 5.1 – Papel do Entrevistado 

 

Além dos perfis pré-definidos também foram listados perfis de consultor 

em processo e automação de teste de software, coordenador de time de testes, 

analista de sistemas e desenvolvedor. 
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5.1.2 Conhecimento em Testes 

A Figura 5.2 mostra o resultado sobre a percepção dos entrevistados 

sobre o próprio conhecimento sobre testes de software. Como podemos 

observar, os entrevistados consideram ter um conhecimento bom (15) ou muito 

bom (6), o que aumenta a confiabilidade nos resultados. 

 

Figura 5.2 – Conhecimento em Testes 

5.1.3 Conhecimento sobre Modelos de Maturidade de Testes 

Na Figura 5.3, temos informações sobre o conhecimento dos 

entrevistados sobre Modelos de Maturidade de Testes de Software. A grande 

maioria dos entrevistados conhece o modelo TMM (18). Já sobre o modelo TPI, 

9 pessoas o conheciam previamente e apenas 5 conheciam o modelo TIM.  

Durante a consolidação, foi percebido que apenas uma pessoa 

entrevistada não conhecia nenhum modelo de maturidade de testes.  

Além destas opções, o questionário permitia que os participantes 

listassem algum outro modelo de maturidade conhecido, porém nenhum 

participante adicionou qualquer outro modelo. 
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Figura 5.3 – Conhecimento sobre Modelos de Maturidade de Testes 

 

Já sobre a utilização dos Modelos de Maturidade de Testes temos uma 

realidade bem diferente. A grande maioria dos entrevistados (18) nunca utilizou 

nenhum Modelo de Maturidade de Testes. Apenas uma pessoa utilizou TMM e 

TPI e duas pessoas utilizaram apenas o TMM (veja Figura 5.4). 

 

Figura 5.4 – Utilização de Modelos de Maturidade de Testes 
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5.1.4 Experiência em Testes de Software (em anos) 

Conforme se pode observar na Figura 5.5, a maioria dos entrevistados 

possui entre “3 e 5 anos de experiência” em testes de software (14). Outras 6 

pessoas possuem de “5 a 10 anos de experiência”, e apenas uma pessoa possui 

entre “1 e 3 anos de experiência”. 

 

Figura 5.5 – Experiência em Testes (Anos) 

 

5.1.5 Experiência em Testes de Software (em quantidade de projetos) 

Já sobre a quantidade de projetos, na Figura 5.6, é possível perceber que 

a maioria dos entrevistados já passou por uma boa quantidade de projetos, entre 

5 e 10 projetos (8 pessoas) ou mais de 10 projetos (7 pessoas). O que com 

certeza agrega muito mais valor ao modelo avaliado. 
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Figura 5.6 – Quantidade de Projetos de Testes 

 

5.2 Resultado da Avaliação Qualitativa 

A segunda parte do questionário teve como objetivo avaliar os objetivos 

do BTSC. O modelo foi dividido em 4 perspectivas: Financeira, do Cliente, 

Processos Internos e, Aprendizagem e Crescimento. Mas apenas duas 

perspectivas foram validadas com os entrevistados, pois como o BTSC utilizou 

os objetivos do modelo TPI para suas perspectivas de Processos Internos e 

Aprendizagem e Crescimento, considerou-se que esses objetivos já foram 

validados nos trabalhos feitos pelos autores do TPI, cabendo apenas a validação 

das perspectivas Financeira e do Cliente. 

Para validação das perspectivas foram feitas perguntas em relação aos 

objetivos financeiros de uma equipe de testes, quais são os clientes internos e 

externos e quais são os objetivos em relação a cada um dos clientes da equipe 

de testes. 
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5.2.1 Objetivos Financeiros 

Sobre os objetivos financeiros, o BTSC propunha a utilização de quatro 

objetivos: 

• Aumentar o valor a longo prazo para os acionistas 

• Agregar mais valor para o cliente 

• Reduzir o custo de desenvolvimento do software 

• Reduzir o custo de manutenção do software 

Na Figura 5.7 podemos ver que todos os objetivos foram bem votados 

pelos entrevistados. O objetivo mais votado foi o de “Reduzir o custo de 

manutenção do software”, com 21 votos.  

 

 
 

Figura 5.7 – Objetivos Financeiros da Equipe de Testes 

 

 Além dos objetivos pré-selecionados para votação. Alguns outros 

objetivos foram listados pelos entrevistados, inclusive, as vezes, por mais de 

uma pessoa (indicado entre parênteses): 

1. Aumentar a qualidade do produto final (3 pessoas) 
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2. Reduzir custos com Helpdesk 

3. Reduzir o número de defeitos escapados 

4. Dar segurança aos nossos clientes e aos clientes dos nossos 

clientes 

5. Reduzir custos provenientes de falhas 

A seguir, considerações serão feitas sobre a utilização ou não destes 

objetivos no refinamento do BTSC. 

Os itens 1, 3 e 4, "Aumentar a qualidade do produto final", "Reduzir o 

número de defeitos escapados" e "Dar segurança aos nossos clientes e aos 

clientes dos nossos clientes", respectivamente, não dizem respeito a questões 

financeiras, por isso foram desconsiderados. 

O item 2, sobre “Reduzir custos com Helpdesk”, nem sempre é aplicável, 

pois as empresas que realizam testes de software podem não ter um sistema de 

Helpdesk. Como o BTSC tem a intenção de ser um modelo genérico, este 

objetivo foi desconsiderado, porém pode ser utilizado especificamente quando 

for conveniente.  

O item 5, ”Reduzir custos provenientes de falhas” nem sempre é 

aplicável, pois quando empresas desenvolvem, testam e vendem seus softwares 

para terceiros, os custos das falhas para o cliente nem sempre tem como ser 

medido pela empresa desenvolvedora do software. Porém, este valor pode ser 

melhor medido através do custo da manutenção do software. Este valor sim é de 

possível avaliação pela empresa que desenvolveu e testou o software.   

5.2.2 Clientes internos e externos 

Em seguida, foram perguntadas questões sobre os clientes internos e 

externos de uma equipe de testes. As duas primeiras perguntas foram sobre 

quem seriam esses clientes. 

O BTSC sugeriu a utilização dos clientes: 

• Equipe de Desenvolvimento (Cliente Interno) 

• Usuários Finais (Cliente Externo) 
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Do total de 21 entrevistados, 20 votaram na equipe de desenvolvimento 

como sendo um cliente da equipe de testes, como pode ser visto na Figura 5.8.  

 

 Figura 5.8 – Clientes Internos da Equipe de Testes 

 

Além deste cliente, foram citados 7 outros clientes internos por 11 

entrevistados: 

1. Área da Qualidade (2 pessoas) 

2. A própria equipe de testes 

3. Vendedores da empresa 

4. Gerente de Projeto (6 pessoas) 

5. Setor de Implantação 

6. Alta gerência / Diretoria estratégica da organização (6 pessoas) 

7. Equipe de Manutenção de Software 

A seguir, considerações serão feitas sobre a utilização ou não destes 

clientes no refinamento do BTSC. 

Os itens 1, 3, 5 e 7 sobre “Área de Qualidade”, “Vendedores da 

Empresa”, “Setor de Implantação” e “Equipe de Manutenção de Software”, 
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respectivamente, nem sempre são aplicáveis, pois a equipe de testes pode não 

ter relação com as áreas de qualidade, vendas, implantação ou manutenção do 

software, ou essas áreas podem nem existir. Como o BTSC tem a intenção de 

ser um modelo genérico, estes objetivos foram desconsiderados, porém podem 

ser utilizados especificamente quando for conveniente. 

O item 2, “A própria equipe de testes”, foi desconsiderado por não se 

tratar de um cliente da equipe de testes. 

O item 4, “Gerentes de Projeto”, já foi considerado durante a construção 

do BTSC. A princípio, considera-se que os gerentes de projetos já fazem parte 

da equipe de desenvolvimento. Mesmo se fosse considerado como um cliente 

diferente, ele iria possuir os mesmos objetivos e interesses que sua equipe de 

desenvolvimento, ou que a própria equipe de testes. Por isto, este cliente foi 

desconsiderado. 

O item 6, “Alta gerência / Diretoria estratégica da organização”, têm 

seus interesses representados pela perspectiva Financeira, para onde convergem 

os resultados das demais perspectivas. Desse modo, não será considerado como 

cliente. Porém, quando existirem objetivos que não financeiros, este cliente 

pode ser utilizado especificamente. 

Em relação aos clientes externos, os 21 entrevistados votaram nos 

usuários finais como clientes externos da equipe de testes, como pode ser visto 

na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 – Clientes Externos da Equipe de Testes 

 

Além deste, foram listados 7 outros clientes, por 10 participantes 

diferentes. Os clientes listados foram: 

1. Equipes de Desenvolvimento Externas 

2. Empresas Parceiras 

3. Equipe de Implantação 

4. Equipe de Manutenção 

5. Outras equipes de testes/Qualidade. Caso haja uma terceirização 

da equipe de testes por parte de quem contrata o desenvolvimento 

de software (2 pessoas) 

6. Patrocinador do projeto/Cliente que contratou o serviço ou 

produto (7 pessoas) 

7. Área de Negócios 

A seguir, considerações serão feitas sobre a utilização ou não destes 

clientes no refinamento do BTSC. 

Os itens 1, 2 e 5, sobre “Equipes de Desenvolvimento Externas”, 

“Empresas Parceiras” e “Outras Equipes de Testes/Qualidade”, 
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respectivamente, são clientes que nem sempre são aplicáveis. Por este motivo, 

eles foram desconsiderados, porém podem ser utilizados especificamente 

quando for conveniente. 

Os itens 3, 4 e 7, “Equipe de Implantação”, “Equipe de Manutenção” e 

“Área de Negócios”, respectivamente, foram desconsiderados por não serem 

clientes externos da equipe de testes. 

O item 6, “Patrocinador do projeto/Cliente que contratou o serviço ou 

produto”, a principio, possui interesses financeiros em relação à área de testes 

(já representados pela perspectiva Financeira), além de interesses iguais aos 

usuários finais. Por isto, este cliente foi desconsiderado. Porém, quando 

existirem outros objetivos específicos, este cliente deverá ser considerado. 

Após definidos os clientes internos e externos da equipe de testes. Faz-se 

necessário definir os objetivos da equipe de testes sob a ótica de cada um 

destes.  

5.2.3 Objetivos dos clientes externos 

Para os clientes externos, o BTSC sugere a utilização dos seguintes 

objetivos: 

• Menos bugs no sistema 

• Mais Funcionalidades Testadas Funcionando 

Os objetivos sugeridos pelo BTSC foram muito bem votados durante a 

avaliação qualitativa (veja Figura 5.10). O objetivo “Menos bugs no sistema” 

recebeu 21 votos enquanto o objetivo “Mais Funcionalidades Testadas 

Funcionando” recebeu 16 votos. 
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Figura 5.10 – Objetivos da Equipe de Testes sob a ótica dos Clientes Externos 

 

Além dos objetivos pré-selecionados, foram listados outros 8 objetivos, 

são eles: 

1. Robustez/Confiabilidade (5 pessoas) 

2. Performance 

3. Usabilidade e Padrões 

4. Menor número de Bugs escapados 

5. Qualidade do sistema (2 pessoas) 

6. Inexistência de defeitos críticos e cosméticos 

7. Teste no ambiente do usuário 

8. Requisitos Implementados corretamente 

A seguir, considerações serão feitas sobre a utilização ou não destes 

objetivos em trabalhos futuros. 

Os itens 1, 2, 3 e 5, “Robustez/Confiabilidade”, “Performance”, 

“Usabilidade e Padrões” e “Qualidade do sistema”, respectivamente, são todos 

requisitos não-funcionais do software. Eles dependem da existência ou não 

destes requisitos (explícitos ou não) no sistema. Quando isto for conveniente, 
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estes objetivos devem ser utilizados. Porém, por existirem restrições em relação 

à sua utilização. Estes foram desconsiderados. 

O item 4, “Menor número de Bugs escapados”, foi desconsiderado por 

ser o mesmo que “Menos bugs no sistema”, um objetivo já considerado no 

BTSC. 

O item 6, “Inexistência de defeitos críticos e cosméticos”, foi 

considerado conveniente e adicionado ao refinamento do BTSC.  

 O item 7, “Teste no ambiente do usuário”, foi desconsiderado, por na 

maioria das vezes se tratar de um processo interno da equipe de testes ao invés 

de um desejo do usuário final, que na maioria das vezes desconhece essa 

necessidade. 

O item 8, “Requisitos implementados corretamente” foi desconsiderado, 

pois se considera que ele será verificado através do objetivo “Mais 

Funcionalidades Testadas Funcionando”. 

5.2.4 Objetivos dos clientes internos 

Sobre os clientes internos, o BTSC sugere a utilização dos seguintes 

objetivos: 

• Menos Bugs Falsos 

• Mais Funcionalidades Testadas Funcionando 

• Respostas mais rápidas sobre a qualidade do sistema 

 

Todos os objetivos listados pelo BTSC obtiveram grande votação, 

conforme podemos ver na Figura 5.11. O objetivo de “Menos Bugs Falsos” 

recebeu 17 votos, “Mais Funcionalidades Testadas Funcionando” e “Respostas 

mais rápidas sobre a qualidade do sistema” receberam 15 votos, cada. 
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Figura 5.11 – Objetivos da Equipe de Testes sob a ótica dos Clientes Internos 

 

Além dos objetivos pré-selecionados, foram listados outros 8 objetivos, 

são eles: 

1. Reprodutibilidade dos bugs/Reportagem precisa e completa (4 

pessoas) 

2. Maior cobertura dos testes em relação aos Requisitos. (2 pessoas) 

3. Encontrar bugs críticos e precisos 

4. Integração e Bom relacionamento. (2 pessoas) 

5. Apoio na identificação de inconformidades em artefatos 

intermediários do processo de desenvolvimento 

6. Bugs encontrados o mais cedo possível 

7. Encontrar mais bugs do que o cliente 

8. Compromisso com a qualidade total em todas as fases do projeto  

A seguir, considerações serão feitas sobre a utilização ou não destes 

objetivos em trabalhos futuros. 
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Os itens 1, 2 e 4, “Reprodutibilidade dos bugs/Reportagem precisa e 

completa”, “Maior cobertura dos testes em relação aos requisitos” e “Integração 

e Bom relacionamento”, respectivamente, foram considerados pertinentes e 

adicionados às sugestões de trabalhos futuros. 

O item 3, “Encontrar bugs críticos e precisos”, pode ser medido através 

do objetivo “Inexistência de defeitos críticos e cosméticos”, já considerado no 

refinamento do BTSC. Por isto, foi desconsiderado. 

Os itens 5 e 6, “Apoio na identificação de inconformidades em artefatos 

intermediários do processo de desenvolvimento” e “Bugs encontrados o mais 

cedo possível”, respectivamente, serão gerenciados pelo objetivo “Respostas 

mais rápidas sobre a qualidade do sistema”, já considerado pelo BTSC. Para 

obtermos feedbacks mais rápidos sobre a qualidade do sistema, uma possível 

estratégia é a realização de inspeções dos artefatos intermediários do processo 

de desenvolvimento. Por este motivo, eles “foram desconsiderados. 

O item 7, “Encontrar mais bugs do que o cliente”, será desconsiderado 

porque este objetivo pode ser medido através do objetivo dos clientes externos  

“Menos bugs no sistema”. Uma vez que encontrar mais bugs do que o cliente 

pode não ter relação com a qualidade do produto entregue. 

O item 8, “Compromisso com a qualidade total em todas as fases do 

projeto” pode não ser aplicado caso a equipe não esteja aplicando os conceitos 

de qualidade total. Por este motivo, o mesmo foi desconsiderado. 

5.3 Refinamento do BTSC 

Esta Seção irá apresentar como o refinamento do BTSC após a realização 

da pesquisa qualitativa. 

5.3.1 Mapa Estratégico do BTSC refinado 

A Figura 5.12 apresenta o refinamento do BTSC após a realização da 

pesquisa qualitativa. 
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Figura 5.12 – Mapa Estratégico do BTSC refinado 

5.3.2 Indicadores 

Para cada objetivo adicionado, um indicador deve ser associado para se 

verificar o alcance ou não deste objetivo. 

Para os objetivos adicionados, temos os indicadores apresentados no 

Quadro 5.1. 
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Quadro 5.1 – Indicadores dos Objetivos do Cliente adicionados 

Objetivo Indicador 

Maior Cobertura dos Testes Cobertura dos Testes em relação aos 
Requisitos 

Integração e Bom Relacionamento 
Pesquisa sobre percepção da integração e bom 
relacionamento entre as equipes de testes e de 
desenvolvimento 

Inexistência de Defeitos Críticos e 
Cosméticos 

Quantidade de Defeitos Críticos ou Cosméticos 
levantado pelos usuários / clientes 

Maior Reprodutibilidade dos Bugs 

Quantidades de Reportagens de bugs feitas 
pela Equipe de Testes que não conseguiram 
ser reproduzidas pela Equipe de 
Desenvolvimento dividido pelo total de 
Reportagens realizadas pela Equipe de Testes. 

5.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma avaliação qualitativa do BTSC. Pode-se 

observar que a maioria dos entrevistados possuía vários anos de experiência 

prática.  

Houve dificuldade em se encontrar pessoas com experiência em gerência 

de testes de software dispostas a analisar o modelo e responder ao questionário. 

Apesar disso, foram entrevistadas 21 pessoas que se mostraram satisfeitas em 

participar do experimento. 

A avaliação qualitativa foi de grande valia para verificar os pontos fortes 

e pontos a melhorar no modelo. Ficou constatado que os seguintes objetivos 

devem ser adicionados:  

• Maior Cobertura de Testes 

• Integração e Bom Relacionamento 

• Inexistência de Defeitos Críticos e Cosméticos 

• Maior Reprodutibilidade dos Bugs 

 As sugestões de melhoria foram utilizadas para o refinamento do modelo 

o qual foi utilizado na sua aplicação prática e análise crítica como descrito no 

próximo capítulo. 
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6  
 

Aplicação e Análise Crítica 
do Balanced Testing 

Scorecard 
 

Este capítulo apresenta a análise experimental da aplicação do BTSC em 

uma empresa que desenvolve software embarcado, o qual é testado por uma 

equipe independente de testes situada na cidade do Recife. Esta equipe realizou 

a implantação do modelo BTSC a fim de avaliar e melhorar o seu desempenho. 

A estruturação desta Seção está baseada no trabalho de Travassos e seus 

colegas (2002), e possui as seguintes subseções:  

• A Seção 6.1 apresenta a definição dos objetivos da aplicação e 

análise crítica. 

• Na Seção 6.2, o planejamento da aplicação prática do BTSC é 

apresentado. 

• A Seção 6.3 mostra a operação da aplicação prática, através da 

descrição da execução do estudo e dos resultados obtidos. 

• Na Seção 6.4, é feita uma análise e interpretação dos resultados 

obtidos. 

• Finalmente, a Seção 6.5 apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 
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6.1 Definição dos Objetivos 

De acordo com Travassos e seus colegas (2002), o primeiro passo para 

realizar um experimento é definir os seus objetivos, bem como as questões e 

métricas que guiarão o mesmo. 

6.1.1 Objetivo Global 

Definir se o modelo BTSC favorece a avaliação e melhoria do 

desempenho de equipes de testes de software. 

6.1.2 Objetivo da Medição 

O objetivo da medição é caracterizar: 

1. Quais são as análises feitas pela utilização do BTSC. 

2. Quais os serviços providos pelo BTSC que os usuários acham 

insuficiente para este fim. 

3. Quais os serviços que os usuários gostariam que fossem providos 

além dos já oferecidos pelo BTSC. 

6.1.3 Objetivo do Estudo Experimental 

Analisar (Objeto do Estudo) o modelo BTSC 

Com o propósito de (Objetivo) avaliar e aperfeiçoar 

Com respeito a(o) (Foco da Qualidade) processo de gestão de equipes 

de testes de software 

Do ponto de vista (Perspectiva) do gerente de testes 

No contexto de (Contexto) uma equipe de testes independente de 

software embarcado 
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6.1.4 Questões 

Q1: A análise feita pelo BTSC é superior, possui uma quantidade maior 

de informações, em relação ao conjunto de análises do processo previamente 

utilizado? 

Métrica: Lista das informações trazidas pelo BTSC e a lista das 

informações do processo previamente utilizado. 

 

Q2: Existem serviços providos pelo BTSC que são considerados inúteis 

pelos usuários? 

Métrica: Lista de serviços do BTSC que são considerados inúteis pelos 

usuários. 

 

Q3: Existem serviços providos pelo BTSC que são considerados úteis 

pelos usuários, cujo detalhamento deve ser modificado? 

Métrica: Lista de serviços do BTSC que são considerados úteis pelos 

usuários, cujo detalhamento deve ser modificado. 

 

Q4: Existem serviços de avaliação e melhoria de desempenho de equipes 

de testes de software, não providos pelo BTSC, mas que os usuários gostariam 

que tivessem disponíveis porque consideram necessários para a implementação 

da gestão do desempenho de equipes de testes? 

Métrica: Lista de serviços que não fazem parte do BTSC, mas que os 

usuários gostariam que estivessem disponíveis. 

6.2 Planejamento 

Nesta fase serão definidas: a formulação das hipóteses, a seleção do 

contexto, o fluxo seqüencial do experimento e o plano de execução das fases. O 

resultado desta fase apresenta o experimento totalmente elaborado e pronto para 

execução. 
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6.2.1 Definição das Hipóteses 

Um experimento geralmente é formulado através de hipóteses. A 

hipótese principal se chama hipótese nula e declara que não há nenhum 

relacionamento estatisticamente significante entre a causa e o efeito. O 

objetivo, então, do experimento é rejeitar a hipótese nula a favor de uma ou 

algumas hipóteses alternativas. Assim sendo, para esta experimentação definiu-

se o seguinte conjunto de hipóteses: 

Hipótese nula (H0): As análises feitas pelo BTSC são similares às 

análises feitas pelo processo de gestão de testes de software previamente em 

uso pela equipe de testes. 

Pré-analisando esta hipótese, espera-se garantir que as análises feitas 

pelo BTSC sejam superiores, ou seja, possua uma quantidade maior de 

informações em relação ao conjunto de informações do processo previamente 

utilizado, o que anula a hipótese. 

Hipótese alternativa (H1): As informações providas pelo BTSC são 

diferentes das informações providas pelo processo de gestão de testes de 

software previamente em uso pela equipe de testes. 

Pré-analisando esta hipótese, esta tende a garantir que a análise feita na 

hipótese anterior seja alcançada, uma vez que caso a Hipótese nula (H0) seja 

tida como falsa, a hipótese alternativa H1 será verdadeira. 

Hipótese alternativa (H2): Na lista dos serviços providos pelo BTSC, 

existem serviços que os usuários consideram inúteis para esta tarefa. 

Pré-analisando esta hipótese, espera-se garantir que o conjunto de 

serviços oferecidos pelo BTSC seja, em sua totalidade, útil para a gestão do 

desempenho da equipe de testes de software. 

Hipótese alternativa (H3): Na lista de serviços importantes e úteis providos 

pelo BTSC, existem serviços cujo detalhamento deve ser modificado (alteração 

no escopo funcional) para atingir o nível esperado pelo usuário do ambiente. 

Pré-analisando esta hipótese, espera-se garantir que do conjunto de 

serviços oferecidos pelo BTSC, que fazem parte da lista de serviços importantes 

para a implementação deste tipo de processo e que são considerados úteis para 



 

114 

 

esta tarefa, existem serviços cujo detalhamento deve ser modificado (alteração 

no escopo funcional) para atingir o nível esperado pelo usuário do ambiente. 

Hipótese alternativa (H4): Na lista dos serviços de avaliação e melhoria 

do desempenho de equipes de testes de software não providos pelo BTSC, 

existem serviços que o usuário gostaria que estivesse disponível para esta 

tarefa. 

Pré-analisando esta hipótese, espera-se garantir que todos os serviços de 

avaliação e melhoria do desempenho de equipes de testes de software sejam 

oferecidos pelo BTSC, segundo a visão do usuário. 

6.2.2 Seleção do Contexto 

O contexto do experimento é composto das condições em que o 

experimento está sendo executado. Assim, este estudo supõe que o processo de 

experimentação seja off-line, porque os usuários não estão sendo entrevistados 

durante todo o tempo de implantação do modelo BTSC, apenas ao final do uso 

do modelo. Os participantes são profissionais da área de testes de software. O 

estudo é um problema real. E os serviços oferecidos pelo BTSC serão 

comparados com os serviços previamente utilizados na equipe onde o 

experimento foi realizado, então, o contexto possui o caráter específico. 

6.2.3 Fluxo Seqüencial do Experimento 

O estudo foi guiado a partir das seguintes fases, adaptadas de 

(ROUILLER, 2006): 

• Fase 1 - Apresentação do Projeto: nesta fase foram realizadas 

reuniões de apresentação do projeto e de definição do processo de 

gestão de testes de software a partir do BTSC; 

• Fase 2 – Customização e Planejamento: foi definido o planejamento 

de implementação do processo de gestão de testes com base nos 

serviços oferecidos pelo BTSC e suas ferramentas de suporte; 
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• Fase 3 - Gestão do BTSC: nesta fase os participantes do estudo 

fizeram uso dos serviços providos pelo BTSC.  

• Fase 4 - Encerramento: nesta fase foi realizada a análise e 

interpretação dos resultados obtidos. 

6.2.4 Plano de Execução das Fases 

Com base nas fases definidas no Fluxo Seqüencial do Experimento, o 

Quadro 6.1 retrata a quantidade de horas usadas para a execução das tarefas 

constantes em cada uma das fases. 

Quadro 6.1 – Plano de Execução das Fases 

Fase Tarefa Responsável Carga 
Horária 

Apresentação 
do Projeto Exposição do Trabalho Especialista em BTSC 4 horas 

Definição da Visão de 
Futuro 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 4 horas 

Customização do BTSC Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 4 horas 

Customização e 
Planejamento 

Planejamento das 
Atividades 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 8 horas 

Calibragem dos 
Indicadores e Definição 

das Metas 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 20 horas 

Gestão do BTSC 
Avaliação e Sugestões de 

Melhorias 
Gerente de Testes e 

Especialista em BTSC 20 horas 

Análise dos Resultados 
Obtidos 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 10 horas 

Encerramento 
Interpretação dos 

Resultados Especialista em BTSC 8 horas 

6.3 Operação 

Durante a fase de Operação a parte humana começa a ser levada em 

consideração, os participantes devem ser preparados para a experimentação do 

ponto de vista moral e metodológico para evitar a obtenção de resultados 

errôneos devido ao mal-entendido ou falta de interesse. A coleta dos dados deve 
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ser realizada de maneira que não cause efeito significativo ao processo que está 

sendo estudado.  

 

6.3.1 Execução do Estudo 

O estudo da experimentação foi guiado pelas fases detalhadas no Fluxo 

Seqüencial do Experimento (Seção 6.2.3) e a execução das tarefas previstas e 

estimadas ocorreu de acordo com o Quadro 6.1. 

Para a realização deste experimento, algumas restrições foram definidas: 

A equipe de testes deveria ser independente da equipe de desenvolvimento, 

possuir um gerente de testes diferente do gerente do projeto de desenvolvimento 

e seguir um processo documentado anteriormente à implantação do BTSC. 

O estudo foi realizado em uma equipe independente de testes de software 

embarcado, usando a infra-estrutura disponível do local. A equipe em questão 

realiza os testes de sistema em um software. A equipe de desenvolvimento se 

encontra em outro local fisicamente. Após os testes de sistema, testes de 

homologação são realizados por uma terceira equipe, para então ser liberado 

para o usuário final. 

A equipe de testes possui sete integrantes e a equipe de desenvolvimento 

possui cinco. O projeto de desenvolvimento existe a quatro anos, porém a 

equipe de testes está formada apenas a 22 meses. A equipe de testes é encarada 

como um projeto à parte do desenvolvimento, com orçamento, cronograma e 

processo próprios. 

Por ser um software embarcado, o sistema é utilizado por usuários finais 

que utilizam a interface do hardware (na sua maioria botões), e também é 

utilizado por programadores que desenvolvem componentes que irão se 

comunicar com o software embarcado.  

Inicialmente o participante do estudo de caso, o gerente do projeto de 

testes, estudou sobre o BTSC. Depois foram realizadas duas reuniões para 

definição da visão da equipe de testes e o seu posterior desdobramento desta 

visão em objetivos dentro das perspectivas do BTSC. Após estas reuniões, 
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houve uma terceira reunião para o desdobramento dos objetivos em métricas 

para que fosse possível medir o desempenho da equipe de testes.  

Após a definição das métricas, resultados obtidos a partir de execuções 

passadas foram avaliados, de onde foi gerado um plano de implantação do 

BTSC (disponível no Apêndice C), que contém, entre outros tópicos, ações 

necessárias para a melhoria do desempenho da equipe de testes.   

Uma vez preparado o Plano de implantação do BTSC, este foi 

apresentado para o gerente de testes que avaliou os resultados obtidos através 

de um questionário de análise crítica, apresentado na próxima Seção deste 

capítulo. 

Após esta avaliação o gerente de testes levou os resultados do BTSC para 

a alta gerência do projeto a qual demonstrou seu interesse em aplicar algumas 

ações de melhoria sugeridas pelo BTSC. 

O Quadro 6.2 apresenta as datas em que cada atividade relacionada ao 

estudo foi executada, além das cargas horárias planejadas e executadas. 

Quadro 6.2 – Execução do Estudo 

Fase Tarefa 
Carga 

Horária 
Planejada 

Carga 
Horária 

Executada 
Data 

Apresentação do 
Projeto 

Exposição do 
Trabalho 

4 horas 1,5 horas 07/07/08 

Definição da Visão de 
Futuro 

4 horas 1,5 horas 07/07/08 

Customização do 
BTSC 

4 horas 10 horas 
07/07/08 

– 
11/07/08 

Customização e 
Planejamento 

Planejamento das 
Atividades 

8 horas 6 horas 
07/07/08 

- 
11/07/08 

Calibragem dos 
Indicadores e 

Definição das Metas 
20 horas 16 horas 

14/07/08 
– 

18/07/08 
Gestão do BTSC 

Avaliação e 
Sugestões de 

Melhorias 
20 horas 12 horas 

21/07/08 
- 

25/07/08 
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Análise dos 
Resultados Obtidos 

10 horas 8 horas 
25/07/08 

– 
08/08/08 

Encerramento 

Interpretação dos 
Resultados 

8 horas 6 horas 
08/08/08 

– 
12/08/08 

 

As atividades que tiveram a maior diferença entre o planejado e o 

executado foram: 

• Exposição do Trabalho: a atividade foi realizada em menos tempo 

por causa do estudo prévio realizado pelo participante do estudo 

(o gerente da equipe). 

• Definição da Visão de Futuro: A atividade foi realizada em menos 

tempo, porque apenas o gerente da equipe de testes participou 

desta atividade. 

• Customização do BTSC: esta atividade levou mais tempo do que o 

planejado pois foi a primeira vez que o modelo foi customizado. 

• Avaliação e Sugestão de Melhorias: a atividade levou menos 

tempo porque as sugestões de melhorias não puderam ser 

executadas pela equipe, devido a falta de tempo. 

 

Durante a realização do experimento, alguns problemas foram 

encontrados, entre eles: 

1. A primeira restrição imposta pelo projeto foi que o contato do 

autor deveria ser apenas com o gerente de testes, não podendo se 

estender aos outros membros da equipe de testes ou do projeto de 

modo a não interferir nas atividades normais da equipe de testes. 

Esta restrição resulta em uma visão parcial sobre o real 

funcionamento da equipe, uma vez que os próprios Kaplan & 

Norton (2004), relatam a necessidade de envolver diversas 

pessoas, com diferentes visões, na construção do BSC para o time 

ou organização. 
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2. Outra restrição enfrentada durante o experimento foi sobre a 

impossibilidade da utilização das ações de melhoria pela equipe 

em tempo hábil para que se pudesse avaliar a melhoria nos índices 

de desempenho da equipe. Mesmo havendo realizado alguns 

diagnósticos tidos como bastante pertinentes pelo gerente de 

testes, a restrição de tempo da aplicação do BTSC impediu que 

fossem realizadas as ações de melhorias durante o experimento.   

6.3.2 Resultado do Estudo 

O resultado da aplicação prática inclui um questionário de análise crítica 

realizada com o gerente de testes do projeto (disponível no Apêndice C). O 

questionário possui questões para se tentar verificar as hipóteses levantadas na 

Seção 6.2.1.  

Apesar do gerente de testes ter demonstrando interesse em implantar as 

ações de melhoria: “Realizar pesquisa sobre percepção dos 

clientes/patrocinadores sobre a imagem do projeto”, “Realizar pesquisa com 

desenvolvedores e usuários finais sobre a qualidade do software” e “Criar um 

processo e definir ferramentas para acompanhar os bugs abertos pelos 

usuários”, devido as restrições de tempo, não foi possível acompanhar os 

resultados destas ações de melhoria. Desta forma, foi usado o questionário para 

validar as avaliações feitas pelo BTSC. 

A seguir, serão feitas as análises do resultado obtido na aplicação prática 

do BTSC. 

6.4 Análise e Interpretação dos Resultados 

Esta Seção irá analisar os resultados obtidos no experimento. Os 

resultados da fase de análise e interpretação oferecem as conclusões sobre a 

possibilidade da rejeição da hipótese nula, usando a verificação das hipóteses. 
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6.4.1 Verificação das Hipóteses  

Para verificar a Hipótese Nula (H0) precisa-se responder a questão Q1. A 

primeira pergunta do questionário perguntava se existiam informações 

fornecidas pelo BTSC que não tinham sido levantadas anteriormente. 

As recomendações dadas pelo BTSC que não tinham sido levantadas e 

documentas anteriormente foram: 

1- Pesquisa sobre percepção dos clientes/patrocinadores sobre a 

imagem do projeto para justificar orçamento de testes 

2- Cálculo sobre os custos de manutenção do software para justificar 

orçamento de testes 

3- Criar um processo e definir ferramenta para acompanhar os bugs 

abertos pelos usuários finais 

4- Pesquisa sobre percepção dos desenvolvedores e usuários finais 

sobre a imagem do software para justificar orçamento de testes 

 

Assim, podemos concluir, que “As informações providas pelo BTSC são 

diferentes das informações providas pelo processo de gestão de testes de 

software previamente em uso pela equipe de testes.” (Hipótese Alternativa H1). 

Foi constatado que “Na lista dos serviços providos pelo BTSC, existem 

serviços que os usuários consideram inúteis para esta tarefa” (Hipótese 

Alternativa H2).  Porque, respondendo a questão Q2, foram listados alguns 

serviços não utilizados na aplicação prática, são eles: 

1- Objetivo Mais Funcionalidades Testadas Funcionando 

2- Objetivo Inexistência de Defeitos Críticos e Cosméticos 

Esses objetivos não foram utilizados porque não foram considerados 

como importantes para o contexto da aplicação. Além do mais, a equipe de 

testes estava testando as mesmas funcionalidades há algum tempo, e a 

inexistência de defeitos críticos e cosméticos não era uma necessidade explícita 

do cliente. 
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A Hipótese alternativa (H3), “Na lista de serviços importantes e úteis providos 

pelo BTSC, existem serviços cujo detalhamento deve ser modificado (alteração 

no escopo funcional) para atingir o nível esperado pelo usuário do ambiente”, 

foi verificada como verdadeira, pois alguns serviços considerados importantes 

pelo usuário foram modificados, são eles: 

1- Forma de escrever os objetivos. Foi adicionado um verbo aos 

objetivos que não possuíam, para facilitar o entendimento. 

Exemplo: Valor a longo prazo para Acionistas, mudou para 

Aumentar o valor a longo prazo para a Empresa. A área-chave 

do TPI Métricas, foi usado pelo BTSC como o objetivo Melhorar 

as Métricas. 

2- Objetivo Aumentar Valor para o Cliente da perspectiva 

financeira foi deslocado para a perspectiva do cliente. E foi 

reescrito como: Aumentar o Valor para os Clientes Diretos. 

Porque consideramos que a equipe de testes possui vários clientes 

diretos. 

3- Objetivo Integração e Bom Relacionamento foi trocado pelo 

objetivo Aumentar o Valor para os Clientes Diretos, que será 

medido através de uma pesquisa qualitativa com todos os clientes 

diretos da equipe de testes. 

4- Objetivo Reprodutibilidade dos Bugs foi incorporado ao objetivo 

Menos Bugs Falsos. E foi descrito como: Diminuir os Bugs 

classificados como “Not Reproduced” / “Duplicated” / “Not a 

Bug”. 

Por fim, a Hipótese alternativa (H4), “Na lista dos serviços de avaliação 

e melhoria do desempenho de equipes de testes de software não providos pelo 

BTSC, existem serviços que o usuário gostaria que estivesse disponível para 

esta tarefa.”, foi tida como verdadeira, pois existiu um serviço adicionado ao 

BTSC: o objetivo Aumentar Bugs encontrados pelos Testes 
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6.5 Considerações Finais 

Apesar das restrições encontradas, a aplicação e análise crítica do BTSC 

trouxe uma contribuição muito valiosa para este trabalho, mostrando as 

vantagens que se pode adquirir quando uma equipe de testes adota o BTSC 

como modelo de avaliação e melhoria do seu desempenho. 

As sugestões de melhorias levantadas pelo BTSC se mostraram válidas e 

bastante coerentes, sendo inclusive a intenção do gerente de testes, aplicá-las 

em um futuro próximo. 

O processo de customização do BTSC, apesar de não ter feito parte do 

questionário de avaliação da aplicação, foi bastante flexível e eficiente.  

Com esta aplicação e análise crítica, o BTSC se mostrou satisfatório e 

viável de ser adotado como um modelo para avaliação e melhoria do 

desempenho de equipes de testes de software. 

 

 



 

123 

 

7  
 
 

Conclusões 
 

 

Este capítulo apresentará as conclusões desta dissertação. Serão descritos 

as principais contribuições, as dificuldades encontradas e os trabalhos futuros 

que poderão ser realizados com base neste estudo. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: 

• A Seção 7.1 apresenta as principais contribuições deste trabalho; 

• A Seção 7.2 aborda as principais dificuldades encontradas; 

• A Seção 7.3 mostra as sugestões para trabalhos futuros; 

• Por fim, a Seção 7.4 apresenta as considerações finais desta 

dissertação. 

7.1 Principais Contribuições 

Esta dissertação apresentou o modelo de avaliação e melhoria de 

desempenho de equipes de testes de software Balanced Testing Scorecard 

(BTSC). Este modelo foi baseado no Balanced Scorecard (KAPLAN & 

NORTON, 2004) e em modelos de maturidade de testes, especificamente o Test 

Process Improvement – TPI (SOGETI, 2008). 
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O principal benefício do BTSC é o alinhamento entre os objetivos dos 

modelos de maturidade com a visão de futuro da equipe de testes, juntamente 

com os objetivos financeiros e dos clientes. 

A primeira versão do modelo foi construída baseada na literatura sobre 

desempenho organizacional e testes de software. Após esta fase, uma avaliação 

qualitativa foi realizada com 21 especialistas de testes, resultando em um 

refinamento do modelo. 

Após este refinamento, o BTSC foi aplicado em uma equipe 

independente de testes de software embarcado. A aplicação prática mostrou que 

o modelo traz novos diagnósticos em relação ao desempenho da equipe de 

testes. 

Além da definição do modelo, foi criado um processo para customização 

do BTSC. Por ser um modelo genérico, essa customização se faz necessária 

antes da sua implantação na equipe de testes. 

O BTSC se mostrou um modelo fácil de usar e com benefícios imediatos. 

Logo após a fase de definição dos indicadores, foi possível perceber alguns 

problemas existentes no relacionamento entre a equipe e os seus clientes. 

Portanto, acreditamos que o BTSC tenha atingido o seu principal papel 

que era dar subsídios para a equipe de testes avaliar e melhorar o seu 

desempenho. 

7.2 Dificuldades Encontradas 

Durante a elaboração deste trabalho foram encontradas algumas 

dificuldades que tornaram o processo mais desafiador. Dentre elas destacam-se:  

• Dificuldade em encontrar especialistas de testes de software 

dispostos a participar da pesquisa qualitativa.  

• Dificuldade em encontrar organizações que possuíam equipes 

independente de testes de software dispostas a implantar o BTSC 
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• Por falta de tempo hábil, a aplicação prática não conseguiu avaliar 

os benefícios trazidos pelas ações de melhoria sugeridas pelo 

BTSC. 

• Apesar da grande quantidade de trabalhos sobre Balanced 

Scorecard, foi percebido uma falta de trabalhos detalhados sobre a 

implantação de Balanced Scorecard em equipes de 

desenvolvimento e de testes de software. 

7.3 Trabalhos Futuros  

Como trabalho futuro o modelo proposto deverá ser aplicado em uma 

organização que possua uma equipe independente de testes de software, e que já 

utilize um modelo de maturidade de testes. Desta forma será possível descobrir 

quais os benefícios gerados pelo alinhamento dos objetivos dos modelos de 

maturidade de testes com: a visão de futuro da equipe de testes, os objetivos 

financeiros da organização e os objetivos dos clientes. Esta execução deverá 

englobar todas as fases do processo de customização e, após a fase de 

customização e planejamento, as ações de melhoria sugeridas pelo modelo 

devem ser aplicadas, para então se avaliar a melhoria do desempenho da equipe. 

Outro trabalho futuro importante seria aplicar o BTSC numa equipe de 

testes dentro de uma organização que utilizasse outros Balanced Scorecards. De 

acordo com o BSC proposto por Kaplan & Norton, a organização como um todo 

deve ter o seu scorecard que deve ser desdobrado em diversos outros scorecards 

para cada sub-equipe. Desta forma, seria interessante avaliar o comportamento 

do BTSC usado junto com um BSC para a organização, ou para a equipe de 

desenvolvimento. 

7.4 Considerações Finais 

A disciplina de testes de software está ganhando importância dentro da 

Engenharia de Software. A equipe de teste já possui status de independente, 

mas para isto deve não só mostrar provas do seu desempenho e produtividade, 
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como também o valor acrescentado ao produto para justificar seu orçamento 

(HUTCHESON, 2003). 

Os modelos de maturidade de testes são ferramentas bastante conhecidas 

para a avaliação e melhoria do desempenho de equipes de testes. Porém, seu 

foco apenas no processo de testes pode levar a resultados decepcionantes 

(KAPLAN & NORTON, 2004). 

Para melhorar os resultados obtidos com a implantação de um modelo de 

avaliação e melhoria de desempenho, algumas recomendações podem ser dadas: 

• Definir a visão de futuro da equipe com a participação de pessoas 

envolvidas com a área de testes, mas com diferentes perfis. 

• Buscar alinhar ao máximo todos os objetivos, de diferentes 

perspectivas, com a visão de futuro 

• Fazer uma divulgação ampla sobre as vantagens da utilização de 

um modelo para melhorar o desempenho 

• Conseguir o comprometimento de todos envolvidos, direta ou 

indiretamente com a área de testes 

A seguir será feita uma comparação entre o BTSC com os seguintes 

modelos: Balanced Scorecard (KAPLAN & NORTON, 2004), TPI (SOGETI, 

2008), BSC para Equipes de Testes (EVANS, 2006): 

- BSC: A vantagem de utilização do BTSC para o BSC é a 

utilização das áreas-chave do TPI para a melhoria do processo de 

testes. Caso uma organização de testes de software utilize apenas 

o BSC, terá que definir suas áreas de processo e ações de melhoria 

para criação do seu mapa estratégico. Já com o BTSC as áreas-

chave e o checkpoints do TPI fornecem um bom ponto de partida. 

- TPI: A vantagem do BTSC em relação ao TPI é fornecer um 

alinhamento entre as áreas-chave do TPI e a real missão da 

organização. Desta forma a organização vai poder escolher com 

mais embasamento quais áreas melhorar primeiro. Inclusive, tendo 

a informação de quais serão os valores agregados para seus 

clientes e os benefícios financeiros para sua organização. 
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- BSC de Evans: A vantagem da utilização do BTSC em relação ao 

Balanced Scorecard sugerido por Evans se deve, principalmente, 

pela utilização da ferramenta Mapa Estratégico que permite a 

visualização do relacionamento entre os objetivos estratégicos da 

organização, seus indicadores, metas e ações de melhoria. Além 

de possuir um nível de detalhamento bem superior. Inclusive com 

refinamentos devido a validação com especialistas e lições 

aprendidas de uma aplicação prática que se utilizou de um 

processo de customização do BTSC que também não existe na 

solução de Evans (2006). 

Acreditamos que o Balanced Testing Scorecard, modelo de avaliação e 

melhoria de desempenho de equipes de testes de software, pode ser adotado por 

diversas organizações que realizam testes de software, trazendo grandes 

benefícios para o seu desempenho. Além disto, a implantação do BTSC faz com 

que as organizações de testes reflitam um pouco mais sobre as diferentes 

perspectivas que devem ser avaliadas para a realização de um trabalho com alto 

desempenho. 
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Anexo A 
Checkpoints do TPI: Indicadores e Ações Estratégicas para 
Processos Internos e Aprendizado e Crescimento do BTSC 

 

Área-
chave Nível Checkpoints Subdivisões dos Checkpoints 

  

Estratégia de Testes A estratégia de testes deve focar encontrar as falhas mais importantes de 
forma mais rápida e barata. Deve definir quais requerimentos e quais 
riscos serão cobertos pelos testes. Quanto melhor cada estratégia de cada 
em cada nível de teste (sistemas, aceitação, unitários e integração) e 
quanto mais ajustadas entre si estiverem estas estratégias, melhor é a 
qualidade global da estratégia de testes. 

Estratégias individualizadas para os testes "high-level" 

1.A.1 Os riscos do produto são considerados. Para isso, o conhecimento sobre o 
sistema, o seu uso e o seu gerenciamento operacional são essenciais. 

1.A.2 Existe uma diferenciação na profundidade dos testes dependendo dos 
riscos e, se existirem, também dos critérios de aceitação: nem todos os 
subsistemas são testados igualmente e nem todas as características de 
qualidade são testadas igualmente nos sistemas. 

1.A.3 Uma ou mais técnicas de especificação de testes são usadas, adaptadas à 
profundidade exigida para o teste. 

1.A 

1.A.4 Para retestes existe uma estratégia "simples" e substanciada para decidir 
entre testar "somente os problemas solucionados" ou "retestar tudo". 

Estratégias coordenadas para testes "high-level" 

1.B.1 Existe coordenação de estratégia de testes (riscos, características de 
qualidade, áreas consideradas para o teste, planejamento) entre os 
diferentes testes "high-level" (tipicamente testes de sistema, testes de 
aceitação do usuário e testes de aceitação da produção). 

1.B.2 O resultado da coordenação é uma estratégia coordenada por escrito. 
Durante todo o processo de testes esta estratégia é controlada. 

1.B.3 Cada teste "high-level" tem sua própria estratégia de testes determinada, 
baseada na estratégia coordenada, como está descrito no nível A. 

1.B 

1.B.4 Os desvios apuradas na estratégia coordenada são reportados, e são 
feitos ajustes substanciados na estratégia coordenada baseada nos riscos 
apontados nos desvios. 

1 

1.C Estratégias coordenadas para testes "high-level" mais testes "low-level", ou testes 
"high-level" mais "avaliação" 
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1.C.1 Existe coordenação de estratégia de testes (riscos, características de 
qualidade, áreas consideradas para o teste, planejamento) entre os 
diferentes testes "high-level" (tipicamente testes de sistema, testes de 
aceitação do usuário e testes de aceitação da produção). 

1.C.2 O resultado da coordenação é uma estratégia coordenada por escrito. 
Durante todo o processo de testes esta estratégia é controlada. 

1.C.3 Cada teste "high-level" tem sua própria estratégia de testes determinada, 
baseada na estratégia coordenada, como está descrito no nível A. 

1.C.4 (Se aplicável) Cada teste "low-level" determina, com base na 
coordenação, sua própria estratégia de teste, como é descrito na área 
chave "Testes low-level", no nível C. 

1.C.5 (Se aplicável) Cada nível de avaliação determina, com base na 
coordenação, sua própria estratégia de avaliação, como é descrito em 
área chave "Avaliação", no nível B. 

1.C.6 Os desvios da estratégia coordenada são reportadas, e com base nos 
riscos apontados são feitos ajustes substanciados na estratégia 
coordenada. 

Estratégias coordenadas para todos os testes ("high-level" + "low-level") e níveis de 
"avaliação" 

1.D.1 Existe uma coordenação entre os testes "high-level", "low-level" e níveis de 
avaliação nas áreas da estratégia de testes (riscos, características de 
qualidade, áreas de consideração nos testes, avaliação e planejamento). 

1.D.2 O resultado da coordenação é uma estratégia coordenada e documentada. 
Durante a avaliação e o processo de testes a estratégia é controlada. 

1.D.3 Cada teste "high-level" determina sua própria estratégia de teste com base 
na coordenação do teste, como descrito no nível A. 

1.D.4 Cada teste "low-level" determina sua própria estratégia de teste com base 
na coordenação do teste, como é descrito na área-chave "Testes low-
level", no nível C. 

1.D.5 Cada nível de avaliação determina sua própria estratégia de avaliação 
com base na coordenação do teste, como é descrito na área chave 
"Avaliação", no nível B. 

1.D 

1.D.6 Os desvios da estratégia coordenada são reportados, e com base nos 
riscos apontados são feitos ajustes substanciados na estratégia 
coordenada. 

  

Modelo de Ciclo de Vida O processo de testes deve ter um modelo de ciclo de vida. Neste modelo 
devemos definir fases como planejamento, preparação, especificação, 
execução e finalização. Em cada fase, várias atividades são executadas. 
Para cada atividade, os seguintes aspectos devem ser definidos: o 
propósito, os inputs, o processo, os outputs, as dependências, as técnicas 
e ferramentas aplicáveis, as facilidades requeridas, a documentação, etc.. 
A importância de se utilizar um Modelo de Ciclo de Vida é que ele 
possibilita prever e controlar o processo de teste, pois suas diferentes 
atividades podem ser planejadas e monitoradas de forma coesa. 

Fases de Planejamento, Especificação, Execução 

2.A.1 Para o teste, no mínimo, as seguintes fases devem ser reconhecidas 
formalmente: planejamento do teste; especificação do teste; e execução 
do teste. Estas fases devem ser realizadas, possivelmente por subsistema. 
Uma certa superposição entre elas é permitida.  

2 

2.A 

2.A.2 Atividades a serem executados em cada fase: 
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2.A.2.1 Planejamento: formulação das tarefas;  determinação de todos 
os documentos que servirão de base para o teste;   definição 
da estratégia do teste;  fazer um plano detalhado dos testes, 
ou seja, estabelecer a organização do teste; estabelecer quais 
serão os "entregáveis " do teste; definir a infra-estrutura e as 
ferramentas; estabelecer como será o gerenciamento do teste; 
definir o planejamento; elaborar o plano de teste.  

2.A.2.2 Especificação: elaborar as "test cases", os scripts/roteiros de 
teste e as massas de teste; revisar as "test cases", os 
scripts/roteiros de teste e as massas de teste; preparar a infra-
estrutura do teste (ferramentas e ambiente de teste). 

2.A.2.3 Execução: fazer teste de sanidade do objeto de teste e da 
infra-estrutura; carregar as bases de dados iniciais dos testes; 
executar o teste e o reteste. 

Fases de Planejamento, Preparação, Especificação, Execução, e Conclusão 

2.B.1 Para os Testes Caixa Preta temos as seguintes fases: planejamento, 
preparação, especificação, execução e conclusão. As fases são 
executadas nesta seqüência, possivelmente por subsistema. Uma certa 
superposição entre elas é permitida. 

Atividades a serem executados em cada fase: 

2.B.2.1 Preparação: inspecionar a documentação na qual os testes se 
baseiam (verificar se esta documentação é apropriada para as 
técnicas de testes escolhidas). 

2.B 

2.B.2 

2.B.2.2 Conclusão: Atualização do testware (de forma que ele possa 
ser utilizado em outros processos de teste); avaliar o objeto do 
testes; avaliar o processo de teste; e fazer o reporte final.  

  

Momento do 
envolvimento no teste 

Apesar de normalmente o processo de teste começar após o sistema ficar 
pronto, ele deveria começar muito antes. Quanto mais cedo é o 
envolvimento do teste, mais cedo e mais facilmente são localizadas e 
prevenidas as falhas. Isto permite ajustes entre os diferentes testes a 
serem realizados e diminui o tempo em que o teste se encontra no 
caminho crítico do projeto. 

Conclusão da documentação que serve base para o teste 

3.A.1 A atividade de teste inicia com a conclusão, ou até antes da conclusão, da 
documentação que serve de base para o teste de uma parte do sistema 
que possa ser testada separadamente.   

3.A 

3.A.2 O sistema pode se dividido em várias partes que podem ser construídas, 
finalizadas e testadas separadamente. O teste do primeiro subsistema (ou 
módulo) tem que começar no mesmo momento ou antes da finalização da 
documentação que serve de base para o teste do subsistema. 

Início na elaboração da documentação que serve de base para o teste 3.B 

3.B.1 A atividade de testes começa junto (ou até antes) da fase onde são 
definidas as documentações que servem de base para o teste (tipicamente 
quando são definidas especificações funcionais).  

Início na definição dos requerimentos  3.C 

3.C.1 A atividade de testes começa junto (ou até antes) da fase onde são 
definidos os requerimentos do produto.  

Início do projeto 

3 

3.D 

3.D.1 Quando o projeto é iniciado, também é iniciada a atividade de "testar".  
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Estimativa e 
Planejamento 

Aqui devem ser definidos quais atividades têm que ser executadas e que 
recursos (humanos) são necessários para cada uma. Bons planejamento e 
estimativa são muito importantes, pois são a base para alocação de 
recursos. São importantes também para cumprimento de prazos. 

Estimativa e planejamento substanciados 

4.A.1 A estimativa do teste e o planejamento podem ser substanciados (e não 
somente "nós fizemos isto deste modo no último projeto"). 

4.A 

4.A.2 No processo de teste, estimativa e planejamento são monitorados, e 
ajustes são feitos se necessário. 

Estimativa e planejamento estatisticamente substanciados 

4.B.1 Métricas sobre progresso e qualidade são estruturalmente mantidas (no 
nível B da área chave "7 - Métricas") para múltiplos projetos semelhantes. 

4 

4.B 

4.B.2 Estes dados são usados para substanciar a estimativa do teste e o 
planejamento. 

  

Técnicas de 
Especificação dos 
Testes 

A definição de Técnicas de Especificação de Testes é "uma forma 
padronizada de descobrir test cases a partir de fontes de informação 
(entrevistas, documentações, etc.)". A aplicação destas técnicas nos levam 
a "insights" sobre a qualidade e profundidade dos testes, além de tornar o 
teste reutilizável (padronização). 

Técnicas informais 

5.A.1 As "test cases" são definidas de acordo com uma técnica documentada.  

5.A 

5.A.2 A técnica consiste no mínimo em: a) situação inicial, b) processo de 
mudança = ações de teste a serem executadas, c) resultado esperado.  

Técnicas formais 

5.B.1 Além das técnicas informais, técnicas formais também são utilizadas, 
provendo, de forma não ambígua, "test cases" a partir da documentação 
na qual os testes são baseados. 

5.B.2 Um julgamento substanciado sobre o nível de cobertura da coleção de 
"test cases" é possível  (comparando com a documentação que serve da 
base os testes - test basis) . 

5 

5.B 

5.B.3 O "testware" (documentação produzida no processo de teste, como scripts, 
especificações de testes, descrição da infra-estrutura, etc) é reutilizável 
dentro do time de testes, ou seja, a uniformização do método de trabalho 
permite a reutilização do testware. 

  

Técnicas de Teste 
Estático 

Nem tudo pode oui deve ser testado dinamicamente, isto é, através da 
execução de programas/sistemas. Inspecionar um produto sem rodar 
nenhum programa ou avalia-lo de acordo com uma certo grau de 
qualidade é chamado de Teste Estático (Testes Manuais). Checklists são 
muito úteis para isso. 

Inspeção da documentação utilizada como base para o teste. 

6.A.1 Precedendo a definição das "test cases", é realizado um estudo da 
testabilidade da documentação utilizada como base para o teste. 

6.A 

6.A.2 Checklist são utilizados neste estudo. 

Checklist 

6 

6.B 

6.B.1 
Outros testes estáticos, que não inspeção, devem ser aplicados nas  
documentações utilizadas como base para os testes através de checklist. 
(Essas checklist têm que ser aprovadas pelo projeto e/ou usuário). 
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Métricas Métricas são observações quantitativas sobre características de um 
produto ou processo. Para o processo de teste, métricas do progresso do 
processo e do progresso da qualidade do produto são muito importantes. 
São utilizadas para controlar o processo de teste, para substanciar as 
recomendações de teste e também para possibilitar comparar sistemas e 
processos. Por que um sistema apresenta menos falhas em operação que 
um outro? Ou, por que um processo de teste é mais rápido que outro? 
Especialmente por aperfeiçoar processos, métricas são muito importantes 
por avaliarem as conseqüências do aperfeiçoamento de certas ações, 
comparando um dado anterior com uma atual após executar esta ação. 

Métricas do projeto de testes (produtos) 

As seguintes métricas de entrada no projeto de testes são registradas: 

7.A.1.1 quantidade de recursos e horas utilizadas por recurso,  

7.A.1.2 atividades executadas - horas previstas x horas realizadas por 
atividade,  

7.A.1 

7.A.1.3 tamanho e complexidade do sistema testado - em pontos de 
função, número de funções e/ou esforço de construção. 

As seguintes métricas de saída do projeto de testes são registradas: 

7.A.2.1 produtos de teste - quantidade de especificações e "test 
cases", quantidade de relatórios de log, 

7.A.2.2 progresso do teste - quantos e quais testes executados, status 
de cada teste (concluído/não concluído), 

7.A.2 

7.A.2.3 número de falhas - falhas por nível de teste (unitário, sistema, 
aceitação, etc.), por subsistema, por motivo, prioridade, status 
(novo, em solução, corrigido, re-testado). 

7.A 

7.A.3 As métricas são utilizadas no reporte dos testes. 

Métricas do projeto de testes (processo) 

No projeto de teste são mensurados no mínimo 2 dos itens mencionados 
abaixo: 

7.B.1.1 Eficácia da localização de falhas:  

7.B.1.1.a o número de falhas encontradas pelo teste dividida pelo 
número total de falhas do produto (em%); a última entidade é 
difícil medir, mas pense no número de falhas encontradas após 
os testes ou nos primeiros meses de produção; 

7.B.1.1.b analise quais testes prévios deveriam ter achado as falhas não 
localizadas no processo de testes (isto indica algo sobre a 
eficácia dos testes!); 

7.B.1.2 eficiência da localização de falhas: 

7.B.1.2.a o número de falhas encontradas por hora gasta, medida sobre 
o período de teste inteiro ou sobre os vários períodos de teste; 

7.B.1.3 nível de cobertura do teste: 

7.B.1.3.a número de condições de teste cobertos por um caso de teste 
divididos pelo número total de possíveis condições de testes 
(em%). Essas condições podem ser determinadas para 
especificações funcionais como também para o software, 
pense por exemplo em cobertura de comandos ou cobertura 
de condições; 

7.B.1.4 Índice de retrabalho da equipe de testes: 

7 

7.B 

7.B.1 

7.B.1.4.a o número de" falhas" encontradas que na verdade não eram 
falhas, e sim problemas por ter testado errado, comparado ao 
número total de falhas encontradas(em %); 
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7.B.1.5 percepção da qualidade do processo: 

7.B.1.5.a por meio de revisões e entrevistas com usuários, testadores e 
outras pessoas envolvidas. 

7.B.2 Métricas são utilizadas no reporte dos testes. 

Métricas em termos de Sistema 

7.C.1 As métricas mencionadas acima são registradas para desenvolvimento, 
manutenção e produção. 

7.C 

7.C.2 As métricas são utilizadas na avaliação da eficácia e eficiência do 
processo de teste. 

Métricas em termos da organização (mais de 1 sistema) 

7.D.1 Dentro da organização métricas mutuamente comparadas são mantidas 
para os dados já mencionados. 

7.D 

7.D.2 As métricas são utilizadas na avaliação da eficácia e eficiência de cada 
processo de teste separadamente, para alcançar uma otimização da 
metodologia de teste genérica e processos de teste futuros. 

  

Automação de testes Automação em processos de teste existe de várias formas e tem, em 
geral, um ou mais dos seguintes objetivos: diminuir tempo de teste, 
aumentar a flexibilidade do teste, testes mais profundos, maior quantidade 
de combinações, maior motivação dos testadores, etc.. 

Uso de ferramentas 

8.A.1 Foi tomada a decisão de automatizar algumas atividades na fase de 
planejamento e/ou de execução dos testes. O gerente de testes e quem 
paga os investimentos em ferramentas (geralmente gerente de produção 
ou gerente do projeto) são envolvidos nesta decisão.  

8.A.2 São utilizadas algumas ferramentas de automação que ajudam algumas 
atividades nas fases de planejamento e execução dos testes (tais como: 
ferramenta de registro e acompanhamento do cronograma, ferramenta de 
registro e acompanhamento das falhas e/ou "stubs" e "drivers" caseiros.   

8.A 

8.A.3 O gerente de testes e quem paga os investimentos em ferramentas 
reconhecem que as ferramentas utilizadas trazem mais vantagens do que 
desvantagens.  

Automação de testes gerenciada 

8.B.1 Foi bem analisada e tomada a decisão sobre que partes da execução dos 
testes deveriam ou não ser automatizadas. Esta decisão envolve os tipos 
de ferramentas de teste e as atividades que pertencem a execução do 
teste. 

8.B.2 Se a decisão de automatizar a execução de um teste é positiva, deverá 
existir uma ferramenta de execução deste teste. 

8.B.3 A introdução de novas ferramentas de teste é precedida pelo inventário 
sobre os aspectos técnicos (a ferramenta de teste é compatível com a 
infra-estrutura?) e por alguma possível pré-condição estabelecida para o 
processo de teste (por exemplo: as "test cases" são estabelecidas de 
acordo com uma certa estrutura - e não de forma aleatória, sem padrão - 
de forma que possam ser utilizadas como inputs pela ferramenta). 

8 

8.B 

8.B.4 Se utilizar ferramenta do tipo "Capture & Playback" (ferramentas que 
utilizam como inputs dados e ações e que podem ser rodadas várias vezes 
- ferramentas úteis para teste de regressão), durante a implantação desta 
ferramenta devem haver considerações explicitas sobre a manutenção dos 
scripts de teste utilizados por esta ferramenta (estas ferramentas só são 
úteis quando o script é de fácil manutenção). 
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8.B.5 A maioria das ferramentas de teste podem ser reutilizadas num processo 
de teste subseqüente. Para que isso ocorra, deve haver gerenciamento 
das ferramentas de teste. O fato de que as ferramentas "em geral" devem 
ser reutilizáveis, significa que ferramentas utilizadas num processo 
explícito e único de teste normalmente não precisam ser reutilizadas.  

8.B.6 A utilização de ferramentas de teste combina com a metodologia do 
processo de teste, o que significa que o uso de uma ferramenta não 
resultará numa ineficiente ou indesejável limitação do processo de teste. 

8.C Automação de testes otimizada 

8.C.1 Foi bem analisada e tomada a decisão a respeito das partes do processo 
de teste que devem e que não devem ser automatizadas. Todos os tipos 
de ferramentas e todas as atividades de teste foram analisadas nesta 
decisão. 

8.C.2 Existe um entendimento do custo-benefício de todas as ferramentas de 
teste utilizadas (onde a análise de custo-benefício não é expressa apenas 
em dinheiro, considera também facilidade de scripts, treinamento sobre a 
ferramenta, ganho de tempo, etc).  

8.C.3 Existe uma revisão periódica sobre as vantagens da automação dos 
testes.  

8.C.4 Existe conhecimento sobre o que o mercado de desenvolvimento de 
ferramentas de testes está oferecendo (aperfeiçoamentos, novidades, 
etc.).  

Novas ferramentas no processo de teste são implementadas obedecendo 
um processo estruturado. Aspetos que requerem atenção neste processo 
incluem: 

8.C.5.1 - - objetivos, alvos (o que a automatização vai proporcionar em 
termos de tempo, dinheiro e/ou qualidade); 

8.C.5.2 - - escopo (quais níveis de teste e quais atividades devem ser 
automatizadas); 

8.C.5.3 - - profissionais e expertise requeridos (algum treinamento a 
ser feito);  

8.C.5.4 - - infra-estrutura técnica requerida;  

8.C.5.5 - - escolha da ferramenta;  

8.C.5.6 - - implementação da ferramenta; 

8.C.5.7 - - facilidade de desenvolver e fazer manutenção nos scripsts;  

8.C 

8.C.5 

8.C.5.8 - - definição do gerenciamento e do controle da ferramenta.  

  

Ambiente de testes A execução dos testes ocorre em um assim denominado ambiente de 
testes. Este ambiente é composto principalmente pelos seguintes 
componentes: hardware, softwares de apoio, formas de comunicação, 
facilidade de montar ou utilizar banco de dados, etc. O ambiente deve ser 
composto e disponibilizado de forma a otimizar o resultado dos testes e a 
atender as necessidades do objeto a ser testado. O ambiente de teste tem 
uma grande influência na qualidade, na condução do tempo, no custo e no 
processo do teste. Outros aspectos importantes deste ambiente são: 
responsabilidades, gerenciamento, disponibilidade, representatividade e 
flexibilidade. 

Ambiente de teste gerenciado e controlado 
9.A.1 Somente com autorização do Gerente de testes, pode haver alterações no 

ambiente ou troca de versões do objeto de teste. 

9 

9.A 

9.A.2 O ambiente necessita ser disponibilizado em tempo hábil. 
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9.A.3 O ambiente de teste é gerenciado (com respeito a inicialização, 
disponibilidade, manutenção, gerenciamento das versões, tratamento de 
erros, autorizações, ...) 

9.A.4 Salvas e recuperações de certas situações de testes podem ser feitas 
rapidamente e facilmente. 

9.A.5 O ambiente é suficientemente representativo para permitir a execução dos 
testes. Quanto mais próximo da produção for o teste, mais representativo 
deve ser o ambiente de teste em relação ao de produção. 

Testando no ambiente mais adequado 

9.B.1 Cada teste é executado no ambiente mais adequado. Ou executando o 
teste em outro ambiente ou adaptando rápida e facilmente o próprio 
ambiente. 

9.B.2 O ambiente é concluído a tempo para o  teste  e não existe interferência 
de outras atividades durante o   teste. 

9.B 

9.B.3 Os riscos identificados são analisados e medidas adequadas são tomadas. 

Ambiente de testes sob demanda 9.C 

9.C.1 O ambiente mais apropriado para um teste deve ser muito flexível e poder 
rapidamente ser adaptado para as mudanças requeridas. 

  

Local de trabalho dos 
testadores 

O local de trabalho dos testadores também é muito importante (salas, 
móveis, PCs, impressoras, telefones, etc.). Um ambiente adequado, 
agradável e disponibilizado a tempo motiva as pessoas e facilita a 
comunicação interna e externa, tornando o trabalho mais eficiente. 

Local de trabalho dos testadores adequado e disponibilizado a tempo 

10.A.1 A infra-estrutura necessária do local de trabalho dos testadores 
(escritórios, salas de reunião, telefones, PCs, linhas de conexão, softwares 
de apoio, impressoras, etc.) é disponibilizada a tempo.  

10 

10.A 

10.A.2 Aspectos relacionados com a organização da infra-estrutura do local de 
trabalho dos testadores, em termos de apoio, têm impacto mínimo no 
progresso do processo de teste (o mínimo de mudanças possível, 
distância pequena entre os testadores e todos os outros integrantes do 
projeto, etc.).  

  

Comprometimento e 
motivação 

Comprometimento e motivação das pessoas envolvidas é muito importante 
para um bom andamento do processo de teste. Devem estar envolvidos, 
além dos testadores, também, por exemplo, o gerente do projeto e o 
gerente do produto. Estes últimos são importantes como forma de garantir 
a criação de boas test cases. O processo de Testes deve receber tempo, 
dinheiro e recursos suficientes (quantitativamente e qualitativamente) para 
executar um bom teste. Cooperação e boa comunicação com o resto do 
projeto resultam em um processo de máxima eficiência. 

Definição de orçamento e de tempo 

11.A.1 Testar (todo o processo de teste, como planejamento, preparação, 
avaliação, etc) é considerado pelas pessoas envolvidas uma atividade 
necessária e importante. 

11.A.2 Há uma disponibilização de tempo e verba para a atividade de testes. 

11 

11.A 

11.A.3 O controle gerencial do teste é baseado em tempo e dinheiro. Significa 
que logo que se percebe que o tempo ou o orçamento estão sendo 
excedidos, rapidamente procura-se uma solução (fazendo hora extra ou 
contratando mais pessoas, quando os limites forem excedidos, ou o 
contrário, diminuindo o tempo e/ou orçamento). 
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11.A.4 Existe no time de teste conhecimento e experiência suficientes sobre o 
assunto teste. 

11.A.5 A maioria dos participantes do grupo de testes participa das atividades de 
teste em tempo integral (consequentemente, não existe conflito com outras 
atividades). 

11.A.6 Existe bom relacionamento entre os testadores e as outras áreas do 
projeto e da organização. 

Teste totalmente integrado com a organização do projeto 

11.B.1 Todos os envolvidos no projeto acham que testar tem uma influência 
notável e positiva sobre a qualidade do produto. 

11.B.2 O gerenciamento do teste procura ter "insights" sobre a qualidade e a 
profundidade dos testes. 

11.B.3 O gerente controla os testes com base no tempo, no dinheiro e na 
qualidade. Significa que as soluções para os problemas no teste ( por 
exemplo, exceder o tempo ou o  orçamento) também são procuradas fora 
do projeto de teste. Possivelmente o desenvolvedor, a área de infra-
estrutura, etc,  podem ser acionados aqui. 

11.B.4 No planejamento do projeto deve ser considerado o ciclo 
teste/retrabalho/reteste.   

11.B.5 A área de teste tem voz ativa sobre a área de desenvolvimento quanto a 
seqüência das entregas das versões dos objetos de teste.   

11.B 

11.B.6 As opiniões e conselhos da área de testes são discutidos nas reuniões do 
projeto.  

Engenharia de testes 

11.C.1 O time de testes é envolvido no projeto e na construção do sistema, 
promovendo a otimização da testabilidade do produto ("design for test").   

11.C.2 O time de teste tem conhecimentos e habilidades suficientes para dar 
subsídio e assessorar na realização do checkpoint mencionado acima.   

11.C.3 Recomendações do time de teste são seriamente consideradas pela 
organização e/ou projeto.  

11.C.4 O gerenciamento incentiva e dá suporte aos testadores (com pessoas e 
meios) para que trabalhem na busca contínua do aperfeiçoamento do 
processo.  

11.C.5 Participação em testes é considerado uma "promoção", testes têm um 
status alto.  

11.C.6 O processo de desenvolvimento é suficientemente maduro: no mínimo o 
tempo e a qualidade são controlados. 

11.C 

11.C.7 O plano de cargos e salários da organização contempla a carreira das 
funções de testes.  

  

Funções de teste e 
treinamento 

Num processo de testes a composição correta do "time" de testadores é 
muito importante. Diferentes formações, conhecimentos e habilidades são 
fundamentais. Além de expertise em testes, conhecimento sobre o 
negócio, a instituição e conhecimentos gerais sobre TI também são 
necessários. Habilidade no trato com pessoas (cliente e funcionários) 
também é muito importante. Para se obter este mix, treinamento é 
fundamental. 

Gerente de testes e testadores 

12.A.1 A equipe de teste é composta de no mínimo 1 gerente de teste e 
testadores. 

12 

12.A 

12.A.2 As tarefas e responsabilidades são definidas. 
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12.A.3 A equipe de teste teve treinamento em testes, (Por exemplo: 
gerenciamento de testes, técnicas de teste, etc.), ou tem experiência 
suficiente em testes. 

12.A.4 Para o teste de aceitação, o conhecimento necessário para a realização 
do teste é disponibilizado para a equipe de teste. 

Suporte Metodológico, Técnico e Funcional, e Gerenciamento do processo de teste, 
testware e infra-estrutura 

12.B.1 Existe a tarefa de suporte metodológico para a equipe de teste. Suas 
atividades são definir e manter instruções, procedimentos e técnicas de 
teste, dar conselhos sobre estes itens e avaliar sua correta aplicação. 

12.B.2 Existe a tarefa de suporte técnico para a equipe de teste. 

12.B.3 Existe a tarefa de suporte funcional para a equipe de teste. 

12.B 

12.B.4 Existe a tarefa de gerenciamento do processo de teste. É responsável pelo 
registro, armazenamento, e disponibilidade de todos os objetos de 
gerenciamento do processo de testes. Os objetos a serem gerenciados 
são: o processo, o orçamento e as falhas. O gerenciamento do processo 
de teste inclui, além do gerenciamento propriamente dito, a sua 
organização e avaliação. 

  

12.B.5 Existe a tarefa de gerenciamento do Testware. É responsável pelo 
registro, armazenamento, e disponibilidade de todos os objetos de 
gerenciamento do testware. Os objetos a serem gerenciados são: a 
documentação do teste, objeto de teste, test cases, massas de teste, 
instruções de teste e procedimentos de teste. O gerenciamento do 
testware inclui, além do gerenciamento propriamente dito, a sua 
organização e avaliação. 

  

12.B.6 Existe a tarefa de gerenciamento da infra-estrutura de teste. É responsável 
pelo registro, armazenamento, e disponibilidade de todos os objetos de 
gerenciamento da infra-estrutura de teste. Os objetos a serem gerenciados 
são: o ambiente de teste, os bancos de dados de teste e as ferramentas 
de teste. O gerenciamento da infra-estrutura de teste inclui, além do 
gerenciamento propriamente dito, a sua organização e avaliação. 

  
12.B.7 As pessoas que desempenham estas tarefas têm conhecimento suficiente 

e experiência. 

  
12.B.8 O tempo exigido para estas tarefas é planejado. Supervisão é 

desempenhada para ver se estas tarefas de fato são executadas. 

Quality Assurance interno formal 

12.C.1 Paralelo ao plano de teste, um plano de QA interno para a área de teste é 
formulado. 

12.C.2 A pessoa nomeada para a tarefa de QA não tem nenhuma outra tarefa 
dentro do time de teste. 

12.C.3 Os resultados das atividades de QA são usados como contribuição para 
melhorias futuras no processo de teste. 

12.C 

12.C.4 A pessoa que executa a tarefa de QA, tem conhecimento e experiência 
suficiente em QA.. 

  

13 Escopo da Metodologia Para cada processo de teste na organização, uma certa metodologia ou 
método de trabalho é utilizado, incluindo atividades, procedimentos, 
regulamentos, técnicas e etc.. Metodologias muito diferentes ou muito 
genéricas têm efeitos negativos neste processo. O objetivo é que a 
organização utilize metodologia suficientemente genérica para que possa 
ser aplicada em qq situação, mas esta metodologia deve conter detalhes 
suficientes para que não seja necessário repensar processos a toda hora.  
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Específica por Projeto 

13.A.1 Uma metodologia é formulada para cada projeto. 
13.A.2 Os aspectos descritos cobrem no mínimo: a descrição de  todo o modelo 

do ciclo de vida do teste, o  gerenciamento do processo de teste 
(progresso e qualidade), gerenciamento do produto de teste e 
especificação das técnicas de testes a serem utilizadas. 

13.A 

13.A.3 A metodologia é seguida. 
Genérica para a organização 

13.B.1 A metodologia é genérica para a organização. 

13.B.2 Cada projeto trabalha de acordo com este modelo genérico. 

13.B 

13.B.3 Variações da metodologia genérica são discutidas e documentadas. 

Metodologia genérica em constante aprimoramento 

13.C.1 Existe um processo estruturado de feedback/aperfeiçoamento no modelo 
genérico. Cabe a um departamento de Pesquisa e Desenvolvimento 
levantar e disparar o aperfeiçoamento. 

13.C 

13.C.2 A metodologia genérica é aperfeiçoada baseada no processo estruturado 
de feedback. 

  

Comunicação Num processo de teste, comunicação com todas as pessoas envolvidas é 
muito importante. Tanto com o time de testadores, como com os 
desenvolvedores, usuários, clientes e etc. Estas formas de comunicação 
são importantes para facilitar o ambiente de teste, para criar boas 
condições e otimizar a estratégia de teste. Assim como também deixar 
todos informados sobre o progresso da qualidade do produto e do 
processo de testes.  

Comunicação dentro da equipe de teste 

14.A.1 Existem reuniões periódicas da equipe de testes. Estas reuniões possuem 
uma pauta fixa e seus principais focos são: Tempo previsto X horas gastas 
e a qualidade do objeto a ser testado.   

14.A.2 Periodicamente, cada membro da equipe participa da reunião. 

14.A 

14.A.3 Os desvios no plano de teste são comunicados e documentados. 

Comunicação dentro do Projeto (falhas, controle de alterações) 

14.B.1 Nas reuniões da equipe de testes, uma ata é produzida. 

14.B.2 Nas reuniões da equipe de testes, alem do progresso e da qualidade do 
objeto de teste, a qualidade do progresso do teste também é pauta fixa 
das reuniões. 

14.B.3 Periodicamente, o gerente de testes reporta o progresso e a qualidade do 
objeto de teste, incluindo os riscos. O gerente de testes também reporta a 
qualidade do processo de teste. 

14.B.4 As decisões tomadas nas reuniões são documentadas. 

14.B.5 O Gerente de testes é informado em tempo sobre as alterações nos 
prazos de entrega, anteriormente combinados (tanto na documentação 
que serve de base para os testes quanto nos objetos). 

14.B.6 Nas reuniões periódicas sobre as falhas, as soluções das falhas são 
discutidas entre os representantes da equipe de testes e representantes 
de outras partes do projeto envolvidas no processo. 

14.B 

14.B.7 A equipe de testes está envolvida no controle das alterações para julgar o 
impacto que as alterações irão provocar no esforço de teste. 

Comunicação dentro da organização sobre a qualidade do processo de testes 

14.C.1 Há reuniões periódicas nas quais são feitas propostas de melhorias na 
atual metodologia de testes e  os processos de testes são discutidos. 

14 

14.C 

14.C.2 Participam das reuniões todas as pessoas da organização que de alguma 
forma participam em algum processo de teste. 
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Reporte Testar não deve se restringir a "documentar falhas",  mas oferecer uma 
visão sobre o nível de qualidade do produto. O foco do reporte deve ser 
dar recomendações e avisos bem fundamentados sobre o produto e até 
sobre o processo de desenvolvimento. 

Falhas 15.A 

15.A.1 As falhas encontradas são reportadas periodicamente e classificadas em 
solucionadas e não solucionadas. 

Progresso ( Status do Teste e do Produto ), Atividades ( custo e tempo, andamento do 
cronograma), classificação das falhas por prioridade 

15.B.1 As falhas são reportadas e classificadas por severidade de acordo com 
normas claras e objetivas. 

15.B 

15.B.2 O progresso de cada atividade do teste é reportado periodicamente por 
escrito. São reportados os seguintes aspectos: tempo definido X tempo 
gasto, quais testes foram especificados X quais foram testados, qual parte 
do objeto executa corretamente e qual executa incorretamente e quais 
necessitam ser testado. 

Riscos e recomendações baseadas em métricas 

15.C.1 É feito um julgamento da qualidade do objeto de teste. O julgamento é 
baseado nos critérios de aceitação do produto, se existem, e forem 
coerentes a estratégia de teste.  

15.C.2 Possíveis tendências com respeito ao progresso e a qualidade são 
reportadas periodicamente por escrito. 

15.C.3 O relatório possui riscos e recomendações. 

15.C 

15.C.4 O julgamento da qualidade e tendências detectadas são substanciadas em 
métricas (da administração das falhas e monitoramento do progresso). 

As recomendações têm caráter de aperfeiçoamento do processo de software 

15 

15.D 

15.D.1 Recomendações são dadas, não somente para a área de testes mas 
também para outras partes do projeto. 

  

Gerenciamento de 
falhas 

Apesar do gerenciamento das falhas ser de responsabilidade do projeto, e 
não especificamente dos testadores, este está muito ligado a Equipe de 
Testes. Um bom gerenciamento deve ser capaz de mostrar o ciclo de vida 
das falhas e suportar a análise de tendências de qualidade baseada nas 
falhas. Este tipo de análise é utilizada, por exemplo, para dar 
conselhos/recomendações fundamentados sobre a qualidade do produto.  

Gerenciamento das falhas pela equipe de testes 

16.A.1 Os diferentes estágios do ciclo de vida das falhas são administrados, 
(incluindo os retestes). 

Os seguintes itens em relação as falhas encontrados são registradas: 

16.A.2.1 - número único. 

16.A.2.2 - quem localizou a falha. 

16.A.2.3 - data da descoberta da falha. 

16.A.2.4 - severidade da falha. 

16.A.2.5 - descrição da falha. 

16.A 

16.A.2 

16.A.2.6 - status da falha. 

Gerenciamento extensivo da falha com flexibilidade e facilidade de reporte 

Os dados necessários para analise posterior de tendência, são registrados 
com os seguintes detalhes: 

16.B.1.1 - "test case". 

16.B.1.2 - qual o teste. 

16 

16.B 

16.B.1 

16.B.1.3 - subsistema, módulo, programa, rotina. 
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16.B.1.4 - prioridade (inclui uma informação de que a falha impede a 
continuação do teste  "sim/não"). 

16.B.1.5 - nome do programa mais a versão do programa. 

16.B.1.6 - documentação que serve de base para o teste mais a sua 
versão. 

16.B.1.7 - causa provável + causa definitiva. 

16.B.1.8 - todas as mudanças do status da falha e respectivas datas. 

16.B.1.9 - descrição da solução adotada para resolução da falha. 

16.B.1.10 - versão do objeto de teste em que a falha foi solucionada. 

16.B.1.11 - quem consertou a falha. 

16.B.2 O gerenciamento possibilita várias formas de reporte. Os relatórios podem 
ser selecionados e classificados de diversas formas: 

16.B.3 Existe alguém responsável por assegurar que a administração das falhas 
são conduzidas adequadamente e consistentemente. 

Gerenciamento das falhas no projeto 

16.C.1 A administração das falhas é utilizada integralmente em todo o projeto. As 
falhas são originadas em várias partes do projeto, (Definição do produto, 
Especificações do Sistema, Construção,etc..). As soluções são incluídas 
na administração das falhas tornando-as públicas para consultas. 

16.C 

16.C.2 Autorizações determinam o que cada usuário da administração das falhas 
pode fazer (consultar, alterar e/ou incluir). 

  

Gerenciamento do 
Testware (Artefatos do 
teste)  

Os produtos dos testes devem ser gerenciados para que possam ser 
passíveis de manutenção e de reutilização. Além dos produtos de teste, 
como plano de testes, especificações e massa de testes,  é importante que 
os produtos de processos anteriores ao teste, como desenho funcional e 
programação, sejam também bem gerenciados. Porque o processo de 
teste pode sofrer solução de continuidade se a versão errada do programa 
, etc. forem entregues. O fato dos testadores demandarem gerenciamento 
das versões destes produtos exerce uma influência positiva e aumenta a 
testabilidade do produto. 

Gerenciamento Interno de versões do testware (Equipe de Testes) 

17.A.1 O testware ("test cases", inicialização de bancos de dados de teste, etc.), 
documentação que serve de base para o teste, objeto de teste, 
documentação de teste e diretrizes de teste tem um gerenciamento interno 
de versões de acordo com um procedimento descrito, contendo passos 
para entrega, registro, arquivamento e índice. 

17.A.2 O gerenciamento de versões considera os relacionamentos entre as várias 
partes: documentação que serve de base para o teste, objeto de teste, 
testware, etc. 

17.A 

17.A.3 A Transferência (versões, documentos) para o time de teste acontece de 
acordo com um procedimento padrão. As partes que constituem uma 
transferência devem ser conhecidas: quais partes e versões do objeto de 
teste, que versão da documentação que serve de base para o teste, falhas 
resolvidas, falhas ainda não solucionadas, incluindo as falhas resolvidas e 
ainda não solucionadas descobertas pelos desenvolvedores. 

Gerenciamento externo de versões (Equipe de projeto) da documentação que serve de 
base para o teste e do objeto de teste 

17 

17.B 

17.B.1 A documentação que serve de base para o teste e o objeto de teste 
(geralmente desenho, software e manuais) tem gerenciamento de versões 
de acordo com um procedimento descrito, com passos para entrega, 
registro, arquivamento e índice. 
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17.B.2 O gerenciamento de versões considera os relacionamentos entre as várias 
partes (documentação que serve de base para o teste e o objeto de teste). 

17.B.3 A equipe de teste é informada sobre mudanças na documentação que 
serve de base para o teste ou no objeto de teste em um tempo hábil. 

Testware reutilizável 

17.C.1 Uma seleção previamente acordada dos produtos de teste são atualizados 
após o fim do teste com a finalidade de serem transferidos para uso pela 
área de manutenção de sistemas. Esta transferência está formalmente 
acordada entre as partes. 

17.C 

17.C.2 Os produtos de teste transferidos são de fato reutilizados.  

Rastreabilidade dos requisitos de sistema com as "test cases" 

17.D.1 Cada requisito de sistema e cada especificação, é claramente relacionada 
a uma ou mais teste cases, de um modo transparente, e vice-versa. 

17.D 

17.D.2 Estas relações são rastreáveis entre versões, ex: (requisito A do sistema, 
versão 1.0, é relacionado com a descrição funcional B, versão 1.3, é 
relacionada com os programas C e D, versão 2.5 e 2.7, e é relacionada 
com as "test cases" X até Z, versão 1.4). 

  

Gerenciamento do 
processo de teste 

Para gerenciar cada atividade e cada processo, os 4 passos do ciclo de 
Deming são essenciais: planejar, fazer, checar e agir. O gerenciamento 
tem importância vital na otimização do teste que geralmente é realizado 
num processo turbulento. 

Planejamento e Execução 18.A 

18.A.1 Antes das atividades de teste é formulado um plano de teste no qual são 
mencionadas todas as atividades a serem executadas. Para cada 
atividade há uma indicação do período no qual ocorre, os recursos 
exigidos (as pessoas ou meios) e os objetos de teste a serem 
disponibilizados. 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Ajuste 

18.B.1 Há monitoramento de execução de todas as atividades planejadas. 

18.B.2 Cada atividade também é monitorada em termos de tempo e dinheiro. 

18.B.3 Desvios são documentados. 

18.B 

18.B.4 No caso de desvios são feitos ajustes, ajustando o plano, ou executando 
novamente as atividades de acordo com o plano. O ajuste é substanciado.  

Monitoramento e ajuste dentro da organização 

18.C.1 No nível organizacional, há um monitoramento da aplicação da 
metodologia da organização (Métodos, padrões, técnicas e 
procedimentos). 

18.C.2 Os desvios são documentados e reportados para o processo de testes.  

18 

18.C 

18.C.3 No caso de desvios os riscos são analisados e feitos ajustes. Por exemplo: 
adaptando a metodologia ; ou adaptando as atividades; ou produtos de 
forma que eles contemplem a metodologia. O ajuste é substanciado.  

  

19 Avaliação dos produtos 
intermediários do 
desenvolvimento (qq 
produto que não seja o 
código fonte) 

Avaliar significa verificar os produtos intermediários do desenvolvimento, 
como os requerimentos ou as definições funcionais. A importância da 
avaliação está em achar as falhas o mais cedo possível durante o 
desenvolvimento. Isto faz o retrabalho custar muito menos. Avaliação pode 
ser realizada mais facilmente por não necessitar rodar programas ou 
disponibilizar ambiente, etc..  
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Técnicas de avaliação 

19.A.1 São utilizadas técnicas na avaliação dos produtos intermediários. Em 
outras palavras, método de trabalho formal e descrito é aplicado no 
processo de avaliação.  

19.A.2 Existe reporte sobre a avaliação e seus resultados.  

19.A.3 Existe cuidado com a utilização destes resultados, ou seja, eles são 
monitorados. 

19.A 

19.A.4 Os testadores são envolvidos nestas avaliações.  

Estratégia de avaliação 

19.B.1 Os riscos dos produtos intermediários são considerados. Para isso, o 
conhecimento sobre eles, o seu uso e o seu gerenciamento operacional 
são essenciais. 

19.B.2 Existe uma diferenciação a respeito da área de consideração (área a ser 
avaliada) e da profundidade da avaliação dependendo dos riscos e, se 
existirem, também dos critérios de aceitação: nem todos os produtos 
intermediários são avaliados igualmente e nem todas as características de 
qualidade são avaliadas igualmente. 

19.B.3 É feita uma escolha entre as várias técnicas de avaliação, adaptada a 
profundidade desejada de uma avaliação.   

19.B.4 Para reavaliações existe uma estratégia "simples" e substanciada para 
decidir entre "avaliar somente os problemas solucionados" ou "reavaliar 
tudo". 

19.B 

19.B.5 A estratégia é definida e em seguida executada. É checado se a execução 
da avaliação está de acordo com a estratégia. Se for necessário, são feitos 
ajustes (no caso de desvios da estratégia definida).  

  

Testes "Low-level" 
(testes realizados pelos 
desenvolvedores) 

Os testes “low-level” são aqueles quase sempre realizados pelos 
desenvolvedores. Os mais conhecidos são o teste unitário e o testes de 
integração. Assim como a avaliação, estes testes detectam falhas mais 
cedo, ou seja, durante o desenvolvimento. São eficientes por necessitarem 
de pouca comunicação já que são achados e consertados pelos que estão 
produzindo o software. 

Ciclo de vida do teste: planejamento, especificação e execução 

20.A.1 Para testes "low-level", no mínimo, estas fases são identificadas: 
planejamento, especificação e execução. São executadas nesta seqüência 
e para cada subsistema ou módulo, se aplicável.  

As atividades a serem executadas em cada fase são:   

20.A.2.1 Planejamento: formulação das tarefas; determinação de todos 
os documentos que servirão de base para o teste; definição da 
estratégia do teste; estabelecer a organização dos testes; 
estabelecer os produtos de teste; definir a infra-estrutura e as 
ferramentas; estabelecer o gerenciamento; definir o 
planejamento; produzir o plano de teste.  

20.A.2.2 Especificação: especificar as "test cases" e os scripts.  

20.A 

20.A.2 

20.A.2.3 Execução: carregar as bases de dados iniciais dos testes; 
executar o teste e o reteste. 

Técnicas de testes caixa-branca 

20.B.1 Além das técnicas informais, os testes "low-level" utilizam também técnicas 
formais, provendo, de forma não ambígua, "test cases" a partir da 
documentação na qual os testes são baseados. 

20 

20.B 

20.B.2 Para os testes "low-level" é possível um julgamento substanciado sobre o 
nível de cobertura dos testes estabelecidos (comparando com a 
documentação que seve de base os testes - test basis). 
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20.B.3 O "testware" (documentação produzida no processo de teste, como scripts, 
especificações de testes, descrição da infra-estrutura, etc) é reutilizável 
dentro do time de testes, ou seja, a uniformização do método de trabalho 
permite a reutilização do testware. 

Estratégia de testes "low-level" (estratégia para testes realizados pelos 
desenvolvedores) 

20.C.1 Os riscos do produto são considerados. Para isso, o conhecimento sobre o 
sistema, o seu uso e o seu gerenciamento operacional são essenciais. 

20.C.2 Existe uma diferenciação a respeito da área em consideração (área a ser 
testada) e da profundidade dos testes dependendo dos riscos e, se 
existirem, também dos critérios de aceitação: nem todos os programas são 
testados igualmente e nem todas as características de qualidade são 
testadas igualmente. 

20.C.3 Uma ou mais técnicas de especificação de testes (formais ou informais) 
são usadas, adaptadas à profundidade desejada para o teste. 

20.C.4 Para retestes também existe uma estratégia "simples" e substanciada para 
decidir entre testar "somente os problemas solucionados" ou "retestar 
tudo". 

20.C 

20.C.5 A estratégia é definida e em seguida executada.É checado se a execução 
dos teste está de acordo com a estratégia. Se for necessário, são feitos 
ajustes (no caso de desvios da estratégia definida).   
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Apêndice A 
Modelos de Questionário para Avaliação do BTSC por 
Especialistas de Testes de Software 

Questionário de Avaliação Qualitativa do Balanced Testing Scorecard 
 
Dados do participante (para controle interno): 

Nome:       

E-mail:       
 
1. Introdução e Objetivo:  
 
O Balanced Testing Scorecard  (BTSC) é um modelo de avaliação de desempenho de 
equipes de testes de software baseado no Balanced Scorecard e no Test Process 
Improvement - TPI. A sua definição foi baseada no modelo genérico do Balanced 
Scorecard definido por Kaplan & Norton, com customizações feitas baseadas no TPI e 
em outras literaturas sobre testes de software. 
 
O Objetivo deste Questionário é a avaliação qualitativa do modelo BTSC por 
especialistas de testes de software feitas a partir de questões sobre os objetivos, 
indicadores e ações de melhorias do modelo. 
 
Este questionário está dividido da seguinte maneira: 
Capítulo 1: Introdução e Objetivo 
Capítulo 2: Introdução ao Balanced Scorecard 
Capítulo 3: Questionário 
 Seção A: Experiência Profissional 
 Seção B: Visão Geral do BTSC 
 Seção C: Objetivos Financeiros 
 Seção D: Objetivos do Cliente 
  
 
Todos os dados contidos neste questionário serão mantidos confidenciais.  
 
2. Balanced Scorecard:  
 
O Balanced Scorecard é um modelo de avaliação de desempenho organizacional 
definido por Kaplan e Norton.  
 
A metodologia do Balanced Scorecard defende como ponto de partida, a 
construção de um mapa estratégico que orientará a definição do conjunto de 
indicadores a ser usado na execução da estratégia por toda organização 
 
Este mapa estratégico cria um conjunto de objetivos, indicadores, metas e ações de 
melhoria, alinhados a estratégia organizacional por onde será avaliado o desempenho. 
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Para isto, o primeiro passo é criar um diagrama de objetivos divido em quatro 
perspectivas: 
-Perspectiva Financeira 
-Perspectiva do Cliente 
-Perspectiva dos Processos Internos 
-Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento 
 
Para cada perspectiva alguns questionamentos devem ser feitos: 
 

Perspectiva Questionamento  

Financeira Como deveremos ser percebidos pelo nosso acionista?  

Do Cliente 
Como saberemos se nossos clientes (internos e externos) estão 

satisfeitos com nossos serviços?  

Dos Processos 
Internos 

Os nossos processos de teste de software estão ocorrendo em níveis 
de performance suficientes para atender à demanda dos clientes?  

De Aprendizagem 
e Crescimento 

Como sustentamos nossa capacidade de mudar e melhorar?  

 
A Figura a seguir apresenta um exemplo de um conjunto de objetivos estratégicos, 
mostrando as relações entre eles nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard. Estes 
objetivos são de uma empresa de informática que presta suporte on-line, de serviços e 
produtos desenvolvidos pela mesma. 
 

 
 
O segundo passo é definir indicadores e metas para cada objetivo: 
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Por fim, devem ser definidas as ações de melhorias: 
 

 
 
Exemplo adaptado de:  
MARQUES, R. Strategus: Um Processo de Planejamento Estratégico para 
Pequenas Empresas de Tecnologia da Informação. Dissertação (Mestrado). UFPE. 
outubro, 2005. 
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3. Questionário  
Este capítulo tem como objetivo avaliar o modelo BTSC através de um questionário. 
Este modelo será similar, porém muito mais complexo, ao desenvolvido no capítulo 2 
deste questionário, o que irá proporcionar uma visão sistêmica completa das 
atividades do processo de testes de software e dos seus relacionamentos com outras 
atividades e objetivos internos e externos á equipe de testes. 
 
Antes da apresentação do modelo, algumas questões relativas à Experiência 
Profissional devem ser respondidas: 
 
Marque com um “X” as respostas adequadas: 
 
A – Experiência Profissional: 
 
1 – Qual (is) a(s) atividade(s) que você executa atualmente? 

 Gerência de Projeto 
 Gerência de Testes 
 Analista/Projetista de Testes 
 Automatizador de Testes 
 Testador 

Outros:       
 
2 – Como você considera seu conhecimento sobre Gerencia de Testes? 

 Muito Bom 
 Bom 
 Básico 
 Baixo 

 
3 – Qual modelo de maturidade de testes você conhece ou já utilizou? 

TMM:   Conhece  Utilizou 
TPI:      Conhece   Utilizou 
TIM:     Conhece   Utilizou 
Outro:        Conhece  Utilizou 
 

 
4 – A quanto tempo você trabalha com Testes de Software (Anos)?       
 
5 – Em quantos projetos (comerciais) de Testes de Software você já participou? 

 1-3  
 3-5 
 5-10 
 + de 10 

 
 
B – Visão Geral do Balanced Testing Scorecard 
 
O BTSC é uma adaptação do modelo BSC de Kaplan e Norton (KAPLAN & 
NORTON, 1997). Essa adaptação foi feita utilizando um modelo de melhoria de 
processos de testes (TPI) e alguns artigos e livros sobre testes de software. 
 
Podemos considerar que o BTSC usa como base para melhoria dos processos internos, 
o modelo de melhoria TPI, adicionando a ele, duas novas perspectivas: Objetivos dos 
Clientes e Objetivos Financeiros. 
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A Figura a seguir mostra o layout do BTSC.  

 
 
O BTSC usa as quatro perspectivas definidas no Balanced Scorecard para desdobrar 
os objetivos estratégicos da equipe de testes. 

Para a perspectiva financeira, todos os objetivos foram derivados do trabalho de 
Kaplan e Norton do BSC. 

Na perspectiva dos clientes foram utilizadas referencias de testes: Lessons Learned in 
Software Testing, A metric leading to Agility e Objectively Managing Software 
Testing Projects 
 
E por fim, nas perspectivas mais internas (Processos Internos e Aprendizado e 
Crescimento) foram utilizadas as 20 áreas-chave definidas no TPI para definição dos 
seus respectivos objetivos. 
 
A seguir, as perspectivas Financeira e do Cliente serão detalhadas e algumas perguntas 
serão feitas para avaliação do modelo. Pode-se considerar que o maior valor do 
modelo é agregar visões externas (do cliente e financeira) a modelos de maturidade de 
testes bem estabelecidos. Por este motivo, as perspectivas de Processos Internos e, 
Aprendizado e Crescimento não serão avaliadas, pois considera-se que o modelo TPI 
já foi validado anteriormente. 
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C – Objetivos Financeiros do BTSC: 
 
Introdução: 
Segundo Kaplan & Norton (1997), o BSC conserva a perspectiva financeira, 
visto que as medidas financeiras são valiosas para sintetizar as conseqüências 
econômicas imediatas de ações consumadas. As medidas financeiras de 
desempenho indicam se a estratégia de uma empresa, sua implementação e 
execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. 
Objetivos financeiros, normalmente, estão relacionados à lucratividade sobre o 
capital empregado ou, mais recentemente, o valor econômico agregado. 
 
 
 
Perguntas: 
1 – Que benefícios financeiros os acionistas esperam que uma Equipe de Testes 
gere para organização?  
 
Segundo o BTSC, o principal benefício que um equipe de testes pode trazer para os 
acionistas é: Agregar Valor a longo prazo para a Empresa. 
 
Este objetivo se dará ao atingir três objetivos intermediários: Agregar Valor para o 
Software do Cliente, Reduzir Custos de Manutenção (Com redução de bugs) e ao 
Reduzir Custos de Desenvolvimento (Com envolvimento antecipado e testes dos 
produtos intermediários do SW). 

 

 
Perspectiva Financeira do BTSC 

 
 
Para você, quais benefícios financeiros para a empresa se espera de uma equipe de 
testes? 
 
 

 Aumentar a Receita da Organização 
 Reduzir Custos de Manutenção do SW 
 Reduzir Custos de Desenvolvimento do SW 
 Agregar Mais Valor para o Cliente 
 Adicionar Valor a longo prazo para a Empresa 
 Aumentar o número e os tipos de Receitas 
 Outro.       
 Outro.       
 Outro.       
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D – Objetivos dos Clientes do BTSC: 
Introdução: 
Na perspectiva do cliente, o BSC permite identificar os segmentos de clientes e 
mercado nos quais as unidades de negócio atuará e as medidas do desempenho 
nesses segmentos. Os resultados essenciais para os clientes são fatores críticos 
para que os clientes mudem ou permaneçam fiéis aos seus fornecedores. Por 
exemplo, os clientes podem valorizar a rapidez da produção e a pontualidade 
das entregas. Ou um fluxo constante de produtos e serviços inovadores.  
(KAPLAN & NORTON, 1997).  
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Perguntas: 
1-Quais os clientes internos e externos de uma equipe de testes? 
 
Para o BTSC, os clientes internos são representados pela equipe de desenvolvimento.  
E os externos pelos usuários finais. 
 
Para você, quais são os clientes internos e externos de uma equipe de testes? 
 
Internos: 
 

 Equipe de Desenvolvimento 
 Outro.       
 Outro.       
 Outro.       

 
 
Externos: 
 

 Usuários Finais 
 Outro.       
 Outro.       
 Outro.       

 
 
2 – O que os clientes externos (usuários) esperam da Equipe de testes? 
 
Para o BTSC, os clientes externos, esperam que o sistema tenha Mais 
Funcionalidades Testadas Funcionando (RTF, em inglês). Com este objetivo é 
possível medir o progresso do desenvolvimento total do sistema. 
 
Para isto, o sistema deve possuir de uma maneira geral, Menos Bugs ao longo do 
tempo.  
 

 
Perspectiva do Cliente do BTSC 
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Para você, quais são as expectativas dos usuários em relação ao resultado do trabalho 
de uma equipe de testes? 
 
 

 Menos Bugs no Sistema 
 Suporte Técnico 
 Entregas Mais Rápidas 
 Mais Funcionalidades Testadas Funcionando 
 Outro.       
 Outro.       
 Outro.       

 
3 – E os clientes internos (desenvolvimento)? 
 
Para o BTSC, os clientes internos (Equipe de Desenvolvimento) também esperam que 
mais Funcionalidades Testadas Funcionando (RTF, em inglês), por ser capaz de 
medir o progresso do desenvolvimento total do sistema. 
 
 
Para isto, esperam que a equipe de testes abra menos bugs falsos (bugs que não eram 
realmente bugs) para não influir negativamente na produtividade da equipe como um 
todo. E Repostas mais rápidas sobre a qualidade do sistema para que a 
produtividade geral da equipe aumente. 
 
Para você, quais são as expectativas da equipe de desenvolvimento em relação ao 
trabalho de uma equipe de testes? 
 
 

 Menos Bugs falsos (bugs que não eram bugs, CRs duplicadas, etc) 
 Menos Bug no Sistema 
 Suporte Técnico 
 Mais Funcionalidades Testadas Funcionando 
 Respostas Mais Rápidas Sobre a Qualidade do Sistema 
 Outro.       
 Outro.       
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Apêndice B 
Plano de Implantação do BTSC em uma equipe independente de 
Testes de Software  

 

Plano de Implantação do BTSC 
 

1. Introdução 
Este documento define o Plano de Implantação do BTSC do projeto do XYZ, com o 
objetivo de registrar os aspectos globais relacionados a implantação do modelo de 
avaliação e melhoria do desempenho da equipe de testes BTSC. Isto possibilitará uma 
bem-sucedida coordenação e condução da implantação do modelo no projeto. 

Este documento foi baseado no trabalho de dissertação de NOBREGA, Rafael (2008). 

1.1. Definições, Acrônimos e Abreviações 

N/A 

1.2. Referências (opcional) 

Nóbrega, Rafael. Modelo para avaliação e melhoria de desempenho de equipes de 
testes de software. Mestrado em Ciência da Computação. UFPE. 2008. 

 

 

2. Cronograma 

Fase Tarefa Responsável 
Carga 

Horária 
Data 

Apresentação do 
Projeto 

Exposição do 
Trabalho 

Especialista em BTSC 4 horas 07/07/08 

Definição da Visão de 
Futuro 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 

4 horas 07/07/08 

Customização do 
BTSC 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 

4 horas 
07/07/08 

– 
11/07/08 

Customização e 
Planejamento 

Planejamento das 
Atividades 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 

8 horas 
07/07/08 

- 
11/07/08 

Gestão do BTSC 
Calibragem dos 
Indicadores e 

Definição das Metas 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 

20 horas 
14/07/08 

– 
18/07/08 
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Avaliação e 
Sugestões de 

Melhorias 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 

20 horas 
21/07/08 

- 
25/07/08 

Análise dos 
Resultados Obtidos 

Gerente de Testes e 
Especialista em BTSC 

10 horas 
25/07/08 

– 
08/08/08 

Encerramento 

Interpretação dos 
Resultados 

Especialista em BTSC 8 horas 
08/08/08 

– 
12/08/08 

 

3. Visão de Futuro 
Aumentar excelência técnica da equipe de testes para atender as expectativas dos 
clientes em relação a quantidade de problemas (bugs) encontrados no software sob 
testes. Atendendo as restrições financeiras, e de tempo para a entrega do software, 
conforme planejado. 

4. Mapa Estratégico 
Está Seção irá mostrar quais os objetivos, métricas, metas e ações de melhoria que 
deverão ser utilizadas para avaliar e melhorar o desempenho da Equipe de Testes, e 
assim atingir a visão de futuro da equipe. 

 

4.1. Objetivos 

Os objetivos da equipe de testes, está dividido em quatro perspectivas 
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4.2. Métricas e Metas 

Objetivos Métricas Periodici-
dade Responsável 

Fin 1 
Aumentar o Valor a 
Longo Prazo para a 

Empresa 

Pesquisa com o 
Clientes/Patrocinadore

s do projeto sobre 
imagem do projeto 
(percepção sobre 

melhoria da qualidade 
do projeto como um 

todo) 

Por Ano 
Gerente do Proj. 

de Testes e 
Gerente de Projeto 

Fin 2 Reduzir Custo de 
Manutenção 

Custo de Manutenção 
do Software por Tempo Por Ano Gerente de Projeto 

Fin 3 Reduzir Custo de 
Desenvolvimento 

Custo de 
Desenvolvimento do 
Software por Tempo 

Por Ano Gerente de Projeto 

Cli 1 

Diminuir os Bugs 
Escapados 

(Homologação / Usuários 
Finais / Programadores 

externos ) 

Eficiência dos testes 
(Total de bugs 

encontrados pelos 
testes divido pelo total 
de bugs do sistema) 

Por Build Gerente de Projeto 

Cli 2 Aumentar os Bugs 
encontrados pelos Testes 

Número de bugs 
encontrados por build Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes 

Cli 3 

Diminuir os Bugs 
classificados como “Not 

Reproduced” / 
“Duplicated” / “Not a Bug” 

Número de bugs falsos 
dividido pelo Número 

total de bugs 
encontrados 

Por Build 
Gerente do Proj. 

de Testes 

Cli 4 
Aumentar a velocidade 
dos Feedbacks sobre a 
qualidade do software 

Esforço (homem*hora) 
para efetuar feedbacks 

(execuções e testes 
estáticos) dividido pela 
quantidade de features 

avaliadas 

Por Build 
Gerente do Proj. 

de Testes 

Cli 5 Aumentar a Cobertura 
dos Requisitos 

Cobertura dos 
Requisitos pelos testes Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes e 
Gerente de 

Projetos 

Cli 6 Aumentar Valor Para os 
Clientes Diretos 

Quantidade de 
reclamações por parte 
dos clientes (bugs e 

pedidos de melhoria no 
software) 

Por Ano 
Gerente de Projeto 

e Gerente de 
Projetos 

Tpi 3 Antecipar o Momento de 
Envolvimento nos Testes Checkpoints Por 

Projeto 
Gerente do Proj. 

de Testes 

Tpi 5 Melhorar as Técnicas de 
Especificação dos Testes Checkpoints Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes 

Tpi 7 Melhorar as Métricas Checkpoints Por Build 
Gerente do Proj. 

de Testes 

Tpi 8 Melhorar a Automação 
de Testes Checkpoints Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes 
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Tpi 9 Melhorar o Ambiente de 
Teste Checkpoints Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes 

Tpi 
11 

Melhorar o 
Comprometimento e 

Motivação 
Checkpoints Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes 

Tpi 
12 

Melhorar as Funções de 
Teste e Treinamento Checkpoints Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes 

Tpi 
16 

Melhorar o 
Gerenciamento de 

Falhas 
Checkpoints Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes 

Tpi 
17 

Melhorar o 
Gerenciamento do 

Testware 
Checkpoints Por Build 

Gerente do Proj. 
de Testes 

 

4.3. Medição 

 

4.3.1. Métricas Financeiras 

Objetivos Métricas Ano 1 Ano 2 Meta Comentários 
Fin 1 

Aumentar o Valor 
a Longo Prazo 

para a Empresa 

Pesquisa com os 
Clientes/Patrocinador

es do projeto sobre 
imagem do projeto 
(percepção sobre 

melhoria do 
desempenho do 
projeto como um 

todo) 

N/A N/A TBD Métrica não 
disponível 

Fin 2 Reduzir Custo de 
Manutenção 

Custo de Manutenção 
do Software por Tempo 0 0 TBD Métrica não 

disponível 
Fin 3 

Reduzir Custo de 
Desenvolvimento 

Custo de 
Desenvolvimento do 
Software por Tempo 

0 0 TBD Métrica não 
disponível 

 

4.3.2. Métricas relativas aos Clientes 

 
Objetivos Métricas Build 1 Build 2 Build 3 Build 4 Build 5 Meta Comentários 

Cli 1 

Diminuir os Bugs 
Escapados 

(Homologação / 
Usuários Finais / 
Programadores 

externos ) 

Eficiência dos 
testes 

   (Total de bugs 
encontrados pelos 
testes divido pelo 
total de bugs do 
sistema) 

0 0 0 0 0 TBD Métrica não 
disponível 

Cli 2 
Aumentar os Bugs 
encontrados pelos 

Testes 

Número de bugs 
encontrados por 

build 
7 17 6 4 2 7,2  

Cli 3 

Diminuir os Bugs 
classificados 
como “Not 

Reproduced” / 
“Duplicated” / “Not 

a Bug” 

Número de bugs 
falsos divido pelo 
Número total de 

bugs encontrados 

57,14% 58,82% 50,0% 0,00% 50,0% 43,19%  

Cli 4 

Aumentar a 
velocidade dos 

Feedbacks sobre 
a qualidade do 

software 

Esforço 
(homem*hora) 
dividido pela 

quantidade de 
casos de testes 

1,945 1,807 0,945 0,671 3,509 1,775 

(O mais indicado 
seria utilizar 

pontos de função, 
porém a equipe 

não dispõe desta 
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planejados medida) 

Cli 5 
Aumentar a 

Cobertura dos 
Requisitos 

Cobertura dos 
Requisitos pelos 

testes 
0 0 0 0 0 TBD Métrica não 

disponível 

 

 
Objetivos Métricas Ano 1 Ano 2 Meta Comentários 

Cli 6 
Aumentar o Valor 
para os Clientes 

Diretos 

Pesquisa com os 
usuários finais e 

com os 
programadores 

externos que 
utilizam o software 
sobre a qualidade 

do software 
(percepção sobre 

melhoria da 
qualidade do 

produto) 

N/A N/A TBD Métrica não 
disponível 

 

4.3.3. Métricas relativas aos Processos Internos  

 

Objetivos Nível 
Atual 

Nível 
Desejado Ações de Melhoria Situação Atual 

Tpi 1 Estratégia dos 
Testes 

12 12 Nenhuma. 

Estratégias coordenadas 
para todos os testes de alto 

nível (baixo nível não 
aplicável) 

Tpi 2 Modelo de Ciclo de 
Vida 

4 4 Nenhuma. 

Realizam Fases de 
Planejamento, Preparação, 
Especificação, Execução, e 

Conclusão dos Testes 

Tpi 4 Estimativa e 
Planejamento 

10 10 Nenhuma. 

Métricas sobre progresso e 
qualidade são 

estruturalmente mantidas 
para múltiplos projetos 

semelhantes. 

Tpi 5 

Melhorar as 
Técnicas de 

Especificação dos 
Testes 

1 3 
Definir como será a 

Análise da Cobertura de 
Testes 

Além das técnicas informais, 
técnicas formais também 

são utilizadas. A 
documentação produzida no 

processo de teste é 
reutilizável dentro do time de 

testes, ou seja, a 
uniformização do método de 

trabalho permite a 
reutilização dos 

documentos. 

Tpi 6 Técnicas de Teste 
Estático 

0 0 Nenhuma. (não aplicável 
à equipe) 

Nenhuma. (não aplicável à 
equipe) 

Tpi 7 
Melhorar as 

Métricas 
5 8 

Definir como será a 
Análise dos Bugs 

Escapados 

São coletadas métricas do 
produto, processo, sistema 

e organização  

Tpi 8 
Melhorar a 

Automação de 
Testes 

7 10 
Realizar Revisões 

Periódicas dos 
benefícios da 

Automação de testes 
otimizada. Foi bem analisada 
e tomada a decisão a respeito 
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Automação das partes do processo de 
teste que devem e que não 
devem ser automatizadas. 

Novas ferramentas no 
processo de teste são 

implementadas obedecendo 
um processo estruturado.  

Tpi 9 
Melhorar o 

Ambiente de 
Teste 

0 3 
ConFigurar o Ambiente 
de Testes mais próximo 

ao de produção 

Ambiente de Testes nem 
sempre está conFigurado de 

acordo com o cliente 

Tpi 14 Comunicação 11 11 

Obs: O Gerente do Proj. 
de Testes nem sempre é 

avisado com 
antecedência sobre 

alterações nos prazos de 
entrega 

Não foram encontrados 
problemas graves de 

Comunicação dentro da 
equipe, dentro do projeto e 

dentro da organização 

Tpi 15 Reporte 11 11 Nenhuma. 

São Reportados: Falhas, 
Progresso, Atividades, 

classificação das falhas por 
prioridade, Riscos e 

recomendações baseadas em 
métricas.  As recomendações 

têm caráter de 
aperfeiçoamento do 

processo de software 

Tpi 16 
Melhorar o 

Gerenciamento de 
Falhas 

5 7 

Melhorar Sistema de 
Reporte de Falhas e 
Difundir utilização 

 

Gerenciamento feito pela 
equipe de testes. Sistema de 

Gerenciamento com 
flexibilidade e facilidade de 

reporte. 
 

Obs 1: desenvolvimento nem 
sempre descreve a solução 

adotada 
 

Obs 2: testadores nem 
sempre descrevem os bugs 

como deveriam 
 

Tpi 18 Gerenciamento do 
Processo de Teste 

11 11 Nenhuma. 

São Realizadas as atividades 
de: Planejamento, 

Execução, Monitoramento e 
Ajuste dentro da 

organização 
 

Obs: no item 18.B.2 não é 
feito monitoramento em 

termos de dinheiro 

Tpi 19 

Avaliação dos 
Produtos 

Intermediários do 
Desenvolvimento 

0 0 Nenhuma. (não aplicável 
à equipe) 

Nenhuma. (não aplicável à 
equipe) 

Tpi 20 

Testes de baixo 
nível (testes 

realizados pelos 
desenvolvedores) 

0 0 Nenhuma. (não aplicável 
à equipe) 

Nenhuma. (não aplicável à 
equipe) 
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4.3.4. Métricas relativas ao Aprendizado e Crescimento 

 

Objetivos Nível 
Atual 

Nível 
Desejado Ações de Melhoria Situação Atual 

Tpi 3 

Antecipar o 
Momento do 

Envolvimento no 
Teste 

2 12 

Envolvimento dos 
Testes deve ser 

realizado no início do 
projeto 

O envolvimento da equipe 
de testes se deu depois da 

conclusão da 
documentação que serve 

de base para os testes. 

Tpi 10 Local de Trabalho 
dos Testadores 

3 3 Nenhuma. 
Local de trabalho dos 
testadores adequado e 

disponibilizado a tempo 

Tpi 11 
Aumentar o 

Comprometimento 
e Motivação 

5 11 

Definir o Plano de 
Cargos e Salários 

(prioridade baixa a curto 
prazo) 

Definição de orçamento e 
de tempo bem definidos. 

Teste totalmente 
integrado com a 

organização do projeto. 

Tpi 12 
Melhorar as 

Funções de Teste 
e Treinamento 

3 6 

Aumentar o 
Conhecimento da 
equipe de testes 
sobre o negócio 

Funções (Papéis) de 
Testes bem definidos. 

 
Treinamentos são 

realizados 
constantemente. 

Tpi 13 Escopo da 
Metodologia 

13 13 Nenhuma. 
Metodologia genérica para 

a organização em 
constante aprimoramento 

Tpi 17 

Melhorar o 
Gerenciamento do 

Testware 
(Artefatos do 

teste) 

2 5 

Verificar a Atualização 
do Documento de 
Requisitos com a 

equipe de 
Desenvolvimento 

Gerenciamento Interno de 
versões do testware (Equipe 

de Testes). 
 

Gerenciamento externo de 
versões (Equipe de projeto) 
da documentação que serve 

de base para o teste e do 
objeto de teste (parcial). 

 
Testware reutilizável 

 
 

  

5. Avaliação e Sugestões de Melhorias 
Está Seção ira mostrar a avaliação feita em relação à equipe de testes e quais deverão 
ser as medidas tomadas para que se seja obtido um melhor desempenho. 

5.1. Avaliação 

Esta Seção ira apresentar a avaliação dos dados coletados para que sejam feitas 
algumas sugestões de melhorias do processo de testes. 

5.1.1. Pontos a Melhorar: 

 

Perspectiva Financeira 

Em relação às medidas dos objetivos financeiros, temos as seguintes considerações: 
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1. Nenhum objetivo a ser alcançado na perspectiva financeira do projeto pode ser 
verificado, pois nenhuma das métricas listadas está atualmente disponível no 
projeto. 

Desta forma, podemos verificar que a falta dessas medidas resulta na 
impossibilidade de se verificar os benefícios financeiros gerados pela equipe 
de testes e assim, justificar o seu orçamento.  

Perspectiva do Cliente 

Em relação às medidas dos objetivos dos clientes, temos as seguintes considerações: 

1. As medidas referentes aos objetivos “Cli 1 – Diminuir os Bugs Escapados” e 
“Cli 5 – Aumentar a Cobertura dos Requisitos” não estão disponíveis no 
projeto.  

A falta de informações sobre bugs escapados gera uma falta de conhecimento 
sobre a qualidade do sistema que está indo para homologação externa e 
depois para o cliente final, quanto na falta de informação sobre a qualidade dos 
próprios testes. 

Sobre a falta da medida da cobertura dos requisitos, isto acarreta na falta de 
visibilidade sobre qual a porcentagem dos requisitos que estão efetivamente 
sendo testados. Pelo diagnostico feito no projeto, pode-se verificar que esta 
falta se deve a não utilização de um documento de requisitos estável e 
completo com todas as informações necessárias para os testes. 

2. Em relação ao objetivo “Cli 2 – Diminuir os bugs encontrados pelos testes”, 
pode-se verificar que, apesar de serem sempre as mesmas funcionalidades a 
serem testadas pela equipe de testes, houve sempre a descoberta de novos 
bugs, mesmo com um declínio no número de bugs encontrados. Isto pode ser 
encarado como uma tendência de que as funcionalidades estão se tornando 
mais estáveis. 

3. Em relação ao objetivo “Cli 3 – Diminuir os bugs classificados como “Not 
Reproduced” / “Duplicated” / “Not a bug””, podemos verificar que, apesar 
de que as porcentagens encontradas pela medição oscilarem bastante, entre 
0,00% e 58,82%, podemos considerar que o número de bugs classificados foi 
caindo ao longo do tempo. Variando de 4, 10, 3, 0, 1, respectivamente para 
cada um dos 5 ciclos. Isto mostra uma diminuição na quantidade de bugs 
classificados como “Not Reproduced” / “Duplicated” / “Not a bug””.  

4. Sobre o objetivo “Cli 4 – Aumentar a velocidade dos Feedbacks sobre a 
qualidade do software”, se percebeu uma diminuição no último build. Nos três 
primeiros builds houve um esforço entre 0,9 e 1,9 homem*hora/casos de teste 
planejados. No quarto ciclo, este valor diminuiu para em torno de 0,6, porém no 
quinto e último ciclo o esforço aumento consideravelmente para 3,5. 

 

Perspectiva dos Processos Internos 

Em relação às medidas dos objetivos dos processos internos, temos as seguintes 
considerações: 

1. Para que o objetivo “Tpi 5 – Melhorar as Técnicas de Especificação de 
Testes” seja satisfeito é necessário fazer uma análise da cobertura dos testes. 
Sem esta análise não temos a garantia de qual a porcentagem dos requisitos 
estão realmente sendo testados.  

2. Em relação ao objetivo “Tpi 7 – Melhorar as Métricas”, foi identificada a falta 
da análise dos bugs escapados. Para que possamos avaliar a qualidade dos 
testes e do software que esta sendo entregue aos clientes, se faz necessário 
avaliar esta medida bastante importante. 
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3. No objetivo “Tpi 8 – Melhorar a Automação de Testes”, o esforço de 
implementar a automação dos testes deve ser seguido de uma analise 
periódica sobre os benefícios da automação. Desta forma, a relação 
custo/benefício estará sendo constantemente avaliada. 

4. Para melhorar a qualidade do gerenciamento de falhas, objetivo “Tpi 16 – 
Melhorar o Gerenciamento de Falhas”, o software que dá suporte a esse 
gerenciamento deve ser melhorado, e seu uso mais difundido. Os bugs 
reportados por qualquer stakeholder do projeto (desenvolvedores, testadores, 
clientes, etc) devem ser armazenados na ferramenta. Outro fator que deve ser 
melhorado são as métricas e os relatórios gerados pela ferramenta. 

5. Sobre o objetivo “Tpi 9 – Melhorar o Ambiente de testes”, este deve ser mais 
próximo ao de produção. Foi identificado que o ambiente de testes ainda 
poderia ser melhorado para que se tenha a mesma conFiguração de hardware 
e software dos usuários. 

 

 

Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento 

Em relação às medidas dos objetivos dos processos internos, temos as seguintes 
considerações: 

6. O objetivo “Tpi 3 – Antecipar o Momento de Envolvimento do Testes” não foi satisfeito 
completamente, pois este não foi realizado no inicio do projeto. De acordo com a análise 
realizada, este fato ocorreu porque a criação da equipe de testes foi realizada apenas após 
4 anos do início do desenvolvimento do software. A falta deste item gerou uma dificuldade 
para equipe de testes dominar todo o conhecimento exigido pelo software. Pois o mesmo, 
já estava com um alto grau de complexidade quando a equipe de testes começou a se 
envolver no projeto. 

7. Para se atingir o objetivo “Tpi 11 – Aumentar o Comprometimento e Motivação” foi 
identificada a necessidade de se produzir um plano de cargos e salários, porém esta ação 
de melhoria possui uma baixa prioridade para o projeto em detrimento de outras, como a 
renovação do contrato do mesmo. 

8. Sobre o “Tpi 12 – Melhorar as Funções de Testes e Treinamento”, foi identificada a 
necessidade de continuar a investir no aumento do conhecimento sobre o negócio por 
parte da equipe de testes. Este investimento deverá aumentar a quantidade de bugs 
encontrados pela equipe de testes e diminuir os bugs classificados como “Not Reproduced” 
/ “Duplicated” / “Not a Bug” 

9. Em relação ao objetivo “Tpi 17 – Melhorar o Gerenciamento da Testware”, foi 
identificado que o documento de requisitos se encontrava desatualizado ou faltando 
algumas informações. Este fato influencia diretamente na quantidade de bugs encontrados 
e na quantidade de bugs classificados como “Not Reproduced” / “Duplicated” / “Not a Bug”.  

 

9.1. Sugestões de Melhoria e Resultados Esperados 

Esta Seção irá listar as ações de melhorias que devem ser tomadas pela equipe de 
testes para que se obtenha um melhor desempenho da equipe de testes. 

Perspectiva Financeira 

Objetivo 
Métrica Ação de Melhoria 

Resultado 
Esperado 

Fin 1 

Aumentar o 
Valor a Longo 
Prazo para a 

Empresa 

Pesquisa com os 
Clientes/Patrocinadores 

do projeto sobre 
imagem do projeto 

Realizar uma primeira 
pesquisa sobre 

percepção atual dos 
clientes/patrocinadores 

Seja possível 
coletar a métrica 

em questão e 
saber se o objetivo 
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(percepção sobre 
melhoria do 

desempenho do projeto 
como um todo) 

sobre a imagem do 
projeto. Para comparação 
com os resultados obtidos 

depois da adoção de 
ações para melhorar o 

desempenho da equipe de 
testes. 

foi atingido ou não. 

Fin 2 Reduzir Custo 
de Manutenção 

Custo de Manutenção 
do Software por Tempo 

Realizar um primeiro 
cálculo sobre os custos 

de manutenção do 
software. Para 

comparação com os 
resultados obtidos depois 
da adoção de ações para 
melhorar o desempenho 

da equipe de testes. 

Seja possível 
coletar a métrica 

em questão e 
saber se o objetivo 
foi atingido ou não. 

Fin 3 
Reduzir Custo 

de 
Desenvolvimento 

Custo de 
Desenvolvimento do 
Software por Tempo 

Realizar um primeiro 
cálculo sobre os custos 
de desenvolvimento do 

software. Para 
comparação com os 

resultados obtidos depois 
da adoção de ações para 
melhorar o desempenho 

da equipe de testes. 

Seja possível 
coletar a métrica 

em questão e 
saber se o objetivo 
foi atingido ou não. 

 

Perspectiva do Cliente 

Objetivo Métrica Ação de Melhoria 
Resultado 
Esperado 

Cli 1 

Diminuir os Bugs 
Escapados 

(Homologação / 
Usuários Finais / 
Programadores ) 

Eficiência dos 
testes 

   (Total de bugs 
encontrados pelos 
testes divido pelo 
total de bugs do 
sistema) 

Criar um processo e definir 
ferramentas para que as 
reclamações feitas pelos 

clientes sejam 
acompanhadas por todos 

os participantes do projeto 
(Os problemas devem ser 
reportados no sistema de 
gerenciamento de falhas). 

Seja possível 
coletar a métrica 

em questão e saber 
se o objetivo foi 
atingido ou não. 

Cli 2 
Aumentar os Bugs 
encontrados pelos 

Testes 

Número de bugs 
encontrados por 

build 

Melhorar o Ambiente de 
Testes. (Ação de melhoria do 

objetivo Tpi 9) 

Mais Bugs sejam 
encontrados pelos 

Testes 

Cli 3 

Diminuir os Bugs 
classificados como 
“Not Reproduced” / 
“Duplicated” / “Not a 

Bug” 

Número de bugs 
falsos divido pelo 
Número total de 

bugs encontrados 

Aumentar conhecimento 
sobre o negócio (Ação de 
melhoria do objetivo Tpi 12) 

Menos bugs sejam 
classificados como 
“Not Reproduced” / 
“Duplicated” / “Not 

a Bug” 

Cli 4 

Aumentar a 
velocidade dos 

Feedbacks sobre a 
qualidade do 

software 

Esforço 
(homem*hora) 
dividido pela 

quantidade de 
casos de testes 

planejados 

Identificar o que gerou o 
menor desempenho neste 
objetivo durante o build 5 

(3,509). 

Que o nível de 
desempenho volte 
para próximo da 

média (entre 0,6 e 
1,9) 

Cli 5 
Aumentar a 

Cobertura dos 
Requisitos 

Cobertura dos 
Requisitos pelos 

testes 

Definir como será medida a 
cobertura dos testes. 

Seja possível 
coletar a métrica 

em questão e saber 
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se o objetivo foi 
atingido ou não. 

Cli 6 
Aumentar o Valor 
para os Clientes 

Diretos 

Pesquisa com os 
usuários finais e 
desenvolvedores 
externos sobre a 

qualidade do 
produto (percepção 
sobre melhoria da 

qualidade do 
software) 

Realizar uma primeira 
pesquisa sobre percepção 
atual dos usuários finais e 
desenvolvedores externos 

sobre a qualidade do 
software. Para comparação 
com os resultados obtidos 

depois da adoção de ações 
para melhorar o desempenho 

da equipe de testes. 

Seja possível 
coletar a métrica 

em questão e saber 
se o objetivo foi 
atingido ou não. 

 

 

Perspectiva dos Processos Internos 

Objetivos Ações de Melhoria Resultado Esperado 

Tpi 5 

Melhorar as 
Técnicas de 

Especificação dos 
Testes 

Definir como será feita a 
Análise da Cobertura de Testes 

A equipe do projeto terá 
condições de saber o quanto do 

sistema está efetivamente 
sendo testado. 

Tpi 7 
Melhorar as 

Métricas 
Definir como será feita a 

Análise dos Bugs Escapados 

A equipe de testes terá condições 
de saber a qualidade dos 

testes. E a equipe do projeto terá 
condições de avaliar um aspecto 
importante da qualidade final do 

produto. 

Tpi 8 
Melhorar a 

Automação de 
Testes 

Realizar Revisão Periódica dos 
benefícios da Automação 

A equipe de testes terá como 
avaliar e justificar o uso da 

automação de testes dentro do 
projeto. 

Tpi 9 
Melhorar o 

Ambiente de 
Teste 

ConFigurar o Ambiente de 
Testes mais próximo ao de 

produção 

A quantidade de bugs 
encontrados pela equipe de 

testes deve aumentar. E a 
quantidade de bugs escapados 

deve diminuir. 

Tpi 17 
Melhorar o 

Gerenciamento de 
Falhas 

Melhorar o Sistema de Reporte 
de Falhas 

 

O sistema de reporte de falhas 
deverá estar preparado para 

receber os bugs encontrados 
em produção ou nos testes de 

homologação feitos 
externamente. 

 

 

Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento   

Objetivos Ações de Melhoria Resultado Esperado 

Tpi 3 

Antecipar o 
Momento do 

Envolvimento no 
Teste 

Envolvimento dos Testes no 
início do projeto 

A Equipe de testes terá 
mais tempo para estudar 
sobre a regra de negócio, 
produzir casos de testes, 

preparar ambiente de 
execução, etc. antes da 
primeira execução dos 

testes. 
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Tpi 11 
Aumentar o 

Comprometimento 
e Motivação 

Definir Plano de Cargos e 
Salários 

(prioridade baixa a curto prazo) 

O time de testes deverá se 
sentir mais motivado para 

continuar no projeto. 

Tpi 12 
Melhorar as 

Funções de Teste 
e Treinamento 

Aumentar Conhecimento sobre 
o negócio 

A quantidade de bugs 
encontrados pela equipe 

de testes deve aumentar. E 
a quantidade de bugs 

escapados deve diminuir. 

Tpi 17 

Melhorar o 
Gerenciamento do 

Testware 
(Artefatos do 

teste) 

Atualizar o Documento de 
Requisitos (Desenvolvimento) 

A quantidade de bugs 
encontrados pela equipe 
de testes deve aumentar. E 

a quantidade de bugs 
escapados ou bugs 

classificados como “Not 
Reproduced” / “Duplicated” / 
“Not a Bug” devem diminuir. 

 

10. Riscos 

10.1. Tabela de Riscos 

Risco Mitigação Contingência Risco Avaliado 
(Impacto x 

Probabilidade) 
Ações corretivas 

não serem 
aprovadas  

Explicar os benefícios 
que as ações trarão 

para o projeto 

Avaliar apenas o módulo 
de avaliação do modelo 
BTSC. Deixando de fora 
o módulo de melhoria do 

desempenho 

Médio x Médio 

Falta de Tempo Planejamento Horas extras e 
replanejamento 

Baixo x Alto 

Especialista em 
BTSC atrapalhar 

as atividades 
normais da equipe 

de testes 

O Especialista deve 
tomar cuidado para 
não atrapalhar as 

atividades da equipe 

Reduzir a interação do 
especialista com a 

equipe 

Médio x Baixo 
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Apêndice C 
Resultado da Análise Crítica da implantação do BTSC em uma 
equipe independente de Testes de Software 

 
Questionário de Avaliação da Aplicação Prática do Balanced Testing Scorecard 

 
 
1. Introdução e Objetivo:  
 

O Balanced Testing Scorecard  (BTSC) é um modelo de avaliação de 
desempenho de equipes de testes de software baseado no Balanced Scorecard e no 
Test Process Improvement - TPI. A sua definição foi baseada no modelo genérico do 
Balanced Scorecard definido por Kaplan & Norton, com customizações feitas 
baseadas no TPI e em outras literaturas sobre testes de software. 

O Objetivo deste Questionário é a avaliação da Aplicação Prática do modelo 
BTSC pelo gerente de Testes do projeto onde o BTSC foi aplicado. Esta avaliação será 
feita a partir de questões sobre os as informações providas pelo modelo BTSC.  
 
 
2. Avaliação  
Este capítulo tem como objetivo avaliar o modelo BTSC através de um questionário. 
Este modelo será similar, porém muito mais complexo, ao desenvolvido no capítulo 2 
deste questionário, o que irá proporcionar uma visão sistêmica completa das 
atividades do processo de testes de software e dos seus relacionamentos com outras 
atividades e objetivos internos e externos á equipe de testes. 
 
B – Questões sobre o BTSC 
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Perguntas: 
1 – A análise feita pelo BTSC é superior, possui uma quantidade maior de 
informações, em relação ao conjunto de benefícios do processo previamente 
utilizado? 
 
Recomendações que não tinham sido levantadas e documentadas anteriormente: 

1- Pesquisa sobre percepção dos clientes/patrocinadores sobre a imagem do 
projeto para justificar orçamento de testes 

2- Cálculo sobre os custos de manutenção do software para justificar orçamento 
de testes 

3- Criar um processo e definir ferramenta para que acompanhar os bugs abertos 
pelos usuários finais 

4- Pesquisa sobre percepção dos desenvolvedores e usuários finais sobre a 
imagem do software para justificar orçamento de testes 

 
2 – Existem serviços providos pelo BTSC que são considerados inúteis pelos 
usuários? 
 
Lista dos serviços não utilizados: 
 

1- Objetivo Mais Funcionalidades Testadas Funcionando 
2- Objetivo Inexistência de Defeitos Críticos e Cosméticos 

 
 
3 – Existem serviços providos pelo BTSC, que são considerados úteis pelos 
usuários, cujo detalhamento deve ser modificado? 
 
Lista dos serviços providos pelo BTSC que podem ser modificados: 

1- Forma de escrever os objetivos. Foi adicionado um verbo aos objetivos que não 
possuíam, para facilitar o entendimento. 

2- Objetivo Aumentar Valor para o Cliente da perspectiva financeira foi 
deslocado para a perspectiva do cliente. E foi reescrito como: Aumentar o 
Valor para os Clientes Diretos. Porque consideramos que a equipe de testes 
possui vários clientes diretos. 

3- Objetivo Integração e Bom Relacionamento foi trocado pelo objetivo 
Aumentar o Valor para os Clientes Diretos, que será medido através de uma 
pesquisa qualitativa com todos os clientes diretos da equipe de testes. 

4- Objetivo Reprodutibilidade dos Bugs foi incorporado ao objetivo Menos 
Bugs Falsos. E foi descrito como: Diminuir os Bugs classificados como “Not 
Reproduced” / “Duplicated” / “Not a Bug”. 

 
4 – Existem serviços de avaliação e melhoria de desempenho de equipes de 
testes de software, não providos pelo BTSC, mas que os usuários gostariam 
que tivessem disponíveis porque consideram necessários para a 
implementação da gestão do desempenho de equipes de testes? 
 
Listas dos serviços a serem adicionados ao BTSC: 

1- Objetivo Aumentar Bugs encontrados pelos Testes 
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