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Resumo 
 
 No mercado atual torna-se cada vez mais necessário um software com um 

alto nível de qualidade e que satisfaça o cliente. Para que os produtos sejam 

entregues com mais qualidade é vital a realização de testes de software. 

 Há empresas que não investem adequadamente na área de testes. Não 

existe uma equipe dedicada apenas às atividades de testes de software, não há 

um processo definido para Teste de Software. Nessas empresas a principal 

técnica de teste utilizada é a execução de Testes Exploratórios. Neste cenário, na 

maioria das vezes os testes exploratórios são realizados de maneira informal, se 

baseiam na intuição e dependem da habilidade e experiência do testador. 

 Este trabalho propõe boas práticas e um processo para testes exploratórios 

com o intuito de melhorar os resultados obtidos com a utilização desta técnica. O 

intuito é ajudar empresas que executam testes exploratórios a elevar o nível de 

qualidade dos testes realizados e dos softwares produzidos. Assim, a ideia é 

propor um processo que possa ser seguido por essas empresas e que atenda a 

padrões já conhecidos e respeitados no mercado. 

 Foi realizado um experimento, no qual o processo proposto foi aplicado 

em uma célula de uma empresa por dois meses. A aplicação do mesmo 

apresentou vários benefícios e pretende-se adotá-lo formalmente. 

 
Palavras-chave: 

Testes de Software, Testes Exploratórios, Modelo de Maturidade em Teste, 

Processo de Teste de Software. 
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Abstract 
 
 In today’s market, becomes increasingly necessary the development of 

software with high quality level and that meets customer’s needs. For products 

to be delivered with higher quality, it is vital that software tests are performed. 

There are companies that don’t care properly about software testing. 

There isn’t a team dedicated to software testing tasks, and there isn’t a defined 

software testing process. In this scenarium, in most cases the exploratory testing 

are conducted in an informal way, based on the feeling and depending upon the 

testing engineer’s experience and ability. 

This work recommends good practices and a process for exploratory tests 

to improve the results achieved with this technique. The aim is to help 

companies that perform exploratory testing to raise the quality of tests and of 

software produced. So, the idea is to propose a process that can be followed by 

these companies and that is compliant with well known and respected market 

standards. 

An experiment has been conducted in which the proposed process was 

applied to a cell in a company for two months. This endeavor resulted in many 

benefits and it's formal adoption is now intended. 

 
Keywords: 

Software Testing, Exploratory Testing, Testing Maturity Model, Software Testing 
Process. 
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1. Introdução 

A importância do software tem crescido cada vez mais nas organizações e 

na sociedade. A cada dia ele desempenha atividades mais importantes, que 

trazem benefícios e agregam valor ao meio no qual atua. Geralmente, essas 

atividades podem ser realizadas pelo homem.  Porém, algumas delas só podem 

ser executadas por computadores. A tendência é que o mundo se torne cada vez 

mais dependente dos softwares. 

Determinadas atividades desempenhadas por computadores têm impacto 

direto na saúde financeira de uma instituição. Outras delas estão extremamente 

relacionadas à vida. Perdas significativas são causadas a pessoas por resultados 

inesperados em softwares. Essas perdas podem ser minimizadas ou evitadas 

desenvolvendo-se produtos de qualidade. 

Tornam-se cada vez mais necessários produtos com alto nível de 

qualidade e que satisfaçam o cliente. Por outro lado, os softwares que estão 

disponíveis no mercado, em sua grande maioria, apresentam uma grande 

quantidade de defeitos [RM]. Esses problemas afetam a funcionalidade, o 

desempenho, a segurança, a confiabilidade e a usabilidade do sistema, tendo 

impacto direto no ambiente no qual ele atua e podendo trazer consequências 

graves. 

Um bom exemplo de defeito grave foi o relacionado a um erro na 

conversão das unidades de medida em um software embarcado numa sonda 

enviada à Marte pela NASA [IHU]. Este defeito fez com que a sonda se chocasse 

com o planeta Marte, acarretando um prejuízo de $165 milhões de dólares. Outro 

exemplo deste tipo de defeito foi o que fez com que um cruzador americano 

armado com mísseis, o USS Vincennis, abatesse um airbus 320 iraniano no Golfo 

Pérsico, causando a morte de 290 civis devido a um bug no software de 

reconhecimento que confundiu o avião com um F-14 [FM]. Estes são apenas dois 

exemplos de perdas significativas devido a defeitos em um sistema de software.  

Informações de mercado dizem que mais de 90% dos sistemas são 

liberados com graves defeitos [RM] e a insuficiência de testes é um dos principais 
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motivos de falha nos Projetos de Desenvolvimento de Software [Jon]. De acordo 

com um estudo conduzido pelo NIST em 2002, U$59,5 bilhões é o custo com 

falhas em software nos EUA e mais de um terço do custo poderia ser evitado se a 

infraestrutura para teste de software fosse melhor [NIST02]. Essas informações 

demonstram que as empresas não têm investido o suficiente em qualidade e teste 

de software. 

Testes é uma das áreas da Engenharia de Software que tem por objetivo 

aprimorar a produtividade e fornecer evidências da confiabilidade da qualidade 

do software em complemento a outras atividades de qualidade ao longo do 

processo de desenvolvimento de software [Int01]. A realização de testes é vital 

para o desenvolvimento de software com qualidade e exige grande esforço e 

tempo de projeto [Via06].  

O custo para corrigir os erros em um sistema já implantado é bem maior 

que o custo que se teria para corrigir esses mesmos erros em fase de 

desenvolvimento [BRCM06]. Estudos demonstram que os custos com as 

atividades de testes representam cerda de 45% do custo de desenvolvimento de 

um produto [KFN99]. Contudo, o custo de não testar é muito maior, pois o custo 

da detecção de um erro após a liberação do produto é, no mínimo, 100 vezes 

maior do que se o mesmo erro tivesse sido identificado em tempo de definição 

do sistema [DRP99]. 

É inviável testar completamente todas as possibilidades e situações a que 

uma aplicação pode ser submetida [Gra07]. Testes apenas mostram a presença de 

defeitos e não a ausência deles [Mye79], e reduzem a probabilidade de que 

defeitos não descobertos permaneçam no software. Para que testes efetivos 

possam ser realizados dentro do cronograma definido em um projeto, é 

necessário um planejamento e estruturação das atividades de teste para que os 

testes possam cobrir a maior área possível do software [Via06]. 

Infelizmente, a área de testes ainda é muitas vezes negligenciada pelas 

organizações, que não possuem um processo de testes bem definido, eficiente, 

documentado e com objetivos claros, bem entendidos e mensuráveis. Muitas 

empresas ainda não perceberam a necessidade e a importância das atividades de 
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testes. Algumas delas acreditam que as atividades de testes apenas deixam o 

processo de desenvolvimento mais caro e mais longo. Nessas instituições, 

quando as atividades de teste são realizadas, elas são informais, sem uma 

metodologia e responsabilidades definidas. Na maior parte das vezes essas 

atividades são realizadas de maneira ad-hoc. 

Nestas instituições, geralmente, a principal técnica de teste utilizada é a 

execução de Testes Exploratórios. Esta afirmação é embasada na experiência 

adquirida durante anos de trabalho na área de testes, a partir de consultorias 

realizadas em várias empresas, em conversas em vários encontros sobre testes de 

software, no conhecimento de várias empresas que trabalham desta forma, no 

contato com profissionais que trabalham em empresas que não possuem um 

processo de testes definido, etc. Na utilização apenas desta técnica não existe a 

criação prévia dos casos de testes, os testes são projetados e executados 

simultaneamente no momento da execução dos testes quando o sistema já está 

desenvolvido. Ela é uma técnica muito útil:  

� Quando se sabe pouco a respeito do produto;  

� Quando o projeto não contém documentação especificando o 

sistema ou esta documentação é de baixa qualidade ou 

desatualizada;  

� Quando não há um processo de testes definido;  

� Para complementar a execução dos casos de testes com roteiro;  

� Para estudar um produto e usar as informações adquiridas para 

projetar novos e melhores testes.  

Alguns dos benefícios desta técnica são: agilidade, menor tempo e custo 

destinados às atividades de testes. Por outro lado, ela apresenta algumas 

desvantagens como: 

� Dependência do conhecimento e habilidade do testador;  

� Casos de testes dependentes de quem os executa; 

� Não há planejamento dos testes que serão realizados; 

� Os passos executados pelo testador enquanto ele navega pela 

aplicação não são previamente documentados, pois os testes são 
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criados e executados paralelamente à medida que o testador 

estuda e aprende sobre o comportamento do software; 

� Ausência de registros de quais testes foram executados, quais 

cenários foram cobertos pelos testes, quais testes foram executados 

com sucesso. 

Muitas vezes, algumas dessas informações sobre os testes realizados na 

aplicação são esquecidas e não registradas pelos testadores que realizam testes 

exploratórios de forma ad-hoc, sem documentar o que foi feito, sem seguir um 

processo ou procedimento estruturado para testar a aplicação. Assim, muitas 

informações importantes sobre os testes são perdidas. 

Considerando o exposto acima, o objetivo deste trabalho é propor um 

processo para testes exploratórios. Já que esta é uma técnica bastante utilizada, 

mas, normalmente, de forma não estrutura e não organizada. Desenvolver um 

processo para guiar a prática de testes exploratórios, possibilitando a realização 

das atividades de testes de forma estruturada e documentada. Com o intuito de 

melhorar os resultados obtidos com o emprego desta técnica e manter os 

benefícios que a aplicação da mesma oferece. O processo de teste de software 

visa aumentar a qualidade do produto, reduzir os custos do desenvolvimento e 

de manutenção, reduzir os defeitos dos produtos, diminuir o esforço e o custo de 

retrabalho, aumentar a confiabilidade do produto e, consequentemente aumentar 

a satisfação do cliente. A contribuição esperada deste trabalho é ajudar empresas 

que executam testes exploratórios a elevar o nível de qualidade dos testes 

realizados e dos softwares produzidos. A ideia é propor um processo para testes 

exploratórios que possa ser seguido por essas organizações e que atenda a 

padrões já conhecidos e respeitados no mercado. O processo será aderente ao 

segundo nível de maturidade do Test Maturity Model Integration (TMMI). 

Inicialmente qualquer empresa que não possui um processo de testes definido 

está no primeiro nível, e o próximo estágio é o segundo. Este trabalho é voltado 

para empresas que utilizam a técnica de testes exploratórios, estão no primeiro 

estágio do TMMI e querem melhorar a qualidade dos seus produtos e das 

atividades de testes. 
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O trabalho apresenta: 

� Uma visão geral sobre Testes de Software e Testes Exploratórios; 

� A descrição de alguns modelos de maturidades em Teste de 

Software. Entre eles o TMMI que será o modelo adotado neste 

trabalho; 

� Um processo para Teste Exploratório que minimiza as 

desvantagens de utilização desta técnica. Este processo de testes 

inicia junto com o processo de desenvolvimento, desde a fase de 

planejamento, tornando a utilização desta técnica menos informal e 

mais documentada ao sugerir a criação dos testes em paralelo à 

codificação do sistema, através da elaboração prévia de cenários de 

testes;  

� Algumas boas práticas que facilitam a utilização da técnica de 

Testes Exploratórios; 

� Algumas técnicas que ajudam e facilitam a identificação de cenários 

de testes. 

Para a realização deste trabalho, as seguintes etapas foram executadas: 

� Levantamento bibliográfico sobre Testes de Softwares e Testes 

Exploratórios; 

� Pesquisa bibliográfica sobre Modelos de Maturidade em Teste de 

Software; 

� Definição do Modelo de Maturidade em Teste de Software que 

seria usado como base para o desenvolvimento do processo 

proposto; 

� Definição do Processo para Testes Exploratórios; 

� Aplicação do Processo proposto em uma empresa. O experimento 

realizado apresentou vários benefícios: atividades de testes menos 

informais, mais estruturadas e organizadas proporcionando um 

melhor controle e gerenciamento das mesmas; garantia de uma 

cobertura mínima dos testes; conhecimento e infromações sobre o 
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produto documentatos e disponíveis; aumento da qualidade do 

software desenvolvido; 

� Escrita da dissertação. 

1.1 Organização do documento 

 O restante desse documento está organizado em mais cinco capítulos da 

seguinte maneira: 

 Capítulo 2 – Aborda uma visão geral sobre teste de software, mostrando a 

evolução das atividades de testes, os conceitos, estratégias, tipos e níveis de testes, 

e testes exploratórios. 

 Capítulo 3 – Apresenta alguns modelos de maturidade em teste de 

software. Um desses modelos é o TMMI e o segundo nível do mesmo será base 

para a definição do processo que será sugerido. 

 Capítulo 4 –  Com base no que foi apresentado nos capítulos anteriores, 

este capítulo apresenta um processo de testes para testes exploratórios aderente 

ao nível 2 do TMMI.    

 Capítulo 5 -  Relata a utilização do processo proposto em uma empresa. 

Descreve a aplicação do processo e avaliação do mesmo. 

Capítulo 6 – Apresenta as considerações finais, as contribuições deste 

trabalho, as dificultades encontradas, alguns trabalhos relacionados e propõe 

trabalhos futuros. 
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2. Visão geral sobre Testes de Software 

2.1 Evolução da Atividade de Teste 

A atividade de testar o software até alguns anos estava em segundo plano. 

Era uma atividade que não recebia muita atenção e nem investimentos. Não se 

investia nem tempo e nem recurso para a realização dessa atividade. Há alguns 

anos não se encontrava muito sobre o Teste de Software na literatura. 

 Em 1950, Alan Turing escreveu o primeiro artigo científico “On Checking a 

Large Routine” que abordava questões sobre teste de software [Tes]. Ele definia 

um teste operacional para demonstrar o comportamento da inteligência de um 

programa semelhante ao de um ser humano [Mon06]. 

Antes de 1957, teste era a simples tarefa de navegar pelo código e corrigir 

erros já conhecidos. Foi em 1957 que o conceito de Teste de Software se tornou 

um processo de detecção de falhas de software. Mas, essa atividade só ocorria no 

final do processo de desenvolvimento [Mon06]. 

Quando a Engenharia de Software, no início da década de 1970, passou a 

ser utilizada como modelo para organizações e universidades, o processo de 

desenvolvimento de software passou a ter abordagens mais profundas.  Em 1972 

ocorreu a primeira conferência sobre testes na Universidade da Carolina do 

Norte [Mon06]. 

Mas, um dos primeiros trabalhos mais completos e profundos sobre um 

processo de teste só foi produzido em 1979 por Glenford Myers. Foi neste 

trabalho que a atividade de teste foi definida como um “processo de trabalho 

com a intenção de encontrar erros”. Até esse momento, o objetivo do teste era 

somente provar o bom funcionamento de uma aplicação. Todos os esforços da 

atividade estavam voltados para a comprovação desse fato e consequentemente 

poucos defeitos eram encontrados. Myers propôs que, se o objetivo do teste for 

encontrar erros, uma quantidade maior de problemas será encontrada. Uma vez 

que vários cenários serão buscados para testar o comportamento do aplicativo 

em várias circunstâncias [Mon06]. 
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Essa nova visão revolucionou a forma de abordar o problema. No entanto, 

os testes continuavam sendo executados no final do processo de 

desenvolvimento. 

Os primeiros conceitos de qualidade de software surgiram no início dos 

anos 1980 [Mon06]. Nesse novo contexto, desenvolvedores e testadores 

trabalham juntos desde o início do processo de desenvolvimento. 

 A partir deste período, teste passou a ser visto como um processo paralelo 

ao processo de desenvolvimento. Passou a possuir atividades específicas de 

planejamento, análise de requisitos dos testes, design, implementação, execução e 

manutenção de testes [Via06].  

As primeiras ferramentas para realizar as atividades de teste só 

começaram a ser fabricadas em 1990 [Mon06]. Elas possibilitam a execução de 

teste que não podiam ser feitos manualmente, como testes de carga, desempenho, 

entre outros. 

 A visão de testes tem evoluído para uma atitude mais proativa, não se 

limitando apenas à detecção de falhas, mas atuando fortemente na prevenção 

[Via06]. 

2.2 Teste de Software 

Atualmente, o mercado está cada vez mais exigente, competitivo e as 

empresas buscam estratégias para sobreviver. Melhorar a qualidade do produto 

final e reduzir os custos do desenvolvimento deste produto são objetivos 

importantes das organizações. O processo de teste de software visa aumentar a 

qualidade do produto, reduzir os custos do desenvolvimento e de manutenção, 

reduzir os defeitos dos produtos, diminuir o esforço e o custo de retrabalho, 

aumentar a confiabilidade do produto e, consequentemente aumentar a 

satisfação do cliente. Os testes são as últimas oportunidades de se encontrar 

defeitos antes que o produto entre em produção. 

Vários autores apresentam uma definição para testes de software, 

algumas delas são: 
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� O Teste de Software é a investigação do software a fim de fornecer 

informações sobre sua qualidade em relação ao contexto em que ele 

deve operar. Isso inclui o processo de utilizar o produto para encontrar 

seus defeitos [Wik]. 

� Teste é um processo sistemático e planejado que tem por finalidade 

única a identificação de erros [Bar02]. 

� Operação de um sistema ou aplicação sob condições controladas e a 

avaliação dos resultados para verificar se o sistema se comporta 

conforme previsto. As condições controladas devem incluir tanto 

situações normais quanto situações anormais [Sof]. 

� Segundo a IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminlogy, 

teste de software é um processo de exercitar um software ou 

componente sobre condições específicas, observando ou gravando os 

resultados, e realizando uma avaliação sobre algum aspecto. 

� Processo que contempla todas as atividades do ciclo de vida, tanto 

estática quanto dinâmica, tendo como preocupação o planejamento, 

preparação e avaliação de produtos de software para garantir que eles 

satisfazem os requisitos especificados, atendendo ao propósito para o 

qual foram criados [ISTQB]. 

Alguns conceitos relacionados a testes: 

� Falha: É o não cumprimento de um requesito, uma discrepância entre o 

resultado atual e o resultado esperado. Exemplo: uma funcionalidade 

muito lenta. As falhas ocorrem por causa das faltas no software. A falha é 

visível ao usuário. Outros termos como “problema” ou “incidente” podem 

ser usados. 

� Falta: Toda falta está no software e se materializa, somente, quando o 

software é executado, tornando-se visível como falha. A existência de uma 

falta no software causa uma falha. Exemplo: um erro de programação. 

Falta também pode ser chamada de defeito, erro interno, bug. 

Os testes podem ser usados para mostrar a existência de erros, mas nunca 

a ausência deles. Por mais que sejam realizados testes, sempre existirão erros, 
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zero-defeito é algo inatingível [Mye79]. É impossível ter um produto livre de 

erros devido ao número enorme de situações existentes, cenários possíveis. 

Depois de um determinado tempo testando a probabilidade de encontrar erros 

diminui bastante. O momento certo de parar de testar é o momento em que o 

custo para testar e corrigir os erros é mais caro que o custo da falha ocorrer em 

produção [BRCM06]. A Figura 2.1 mostra em que momento os testes devem ser 

interrompidos. 

 
Figura 2.1 Gráfico que mostra o momento de interromper os testes 

 

Ou seja, o custo para a realização dos testes deve ser menor ou igual ao 

custo da falha ocorrer em produção. Quando o custo de teste ultrapassa o custo 

da falha para o negócio recomenda-se interromper os testes.  

A criticidade do sistema é quem define a quantidade de testes. Quanto 

mais crítico for o sistema, mais testes terão que ser executados para garantir a 

qualidade dele [BRCM06].  

Todo tipo de erro acarreta um custo de correção. Além da alocação de 

recursos e tempo para produzir algo com defeito, existem os custos que o erro 

provoca como: identificação e correção do erro, implantação da correção. 

Segundo Myers [BRCM06], quanto mais tarde um erro é descoberto mais caro ele 

é. Ele aplica a “regra de 10” aos custos de correção do erro, a qual diz que 

quando um erro não é encontrado em uma fase do processo de desenvolvimento, 

os custos de correção são multiplicados por 10 para cada fase que ele se propaga. 

Isso significa dizer que erros encontrados em produção são extremamente caros.  

A Figura 2.2 ilustra a regra 10 de Myers. 
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Figura 2.2 Regra 10 de Myers 

 

2.3 Verificação e Validação 

 Teste de software inclui atividades de verificação e validação. A 

verificação avalia a consistência de uma implementação com sua especificação e 

se a aplicação foi construída corretamente. Já a validação diz respeito ao 

entendimento do que era para ser construído, se foi construído o sistema correto 

[PY08]. A Figura 2.3 exemplifica bem o que acontece durante a construção de um 

sistema.  
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Figura 2.3 O que acontece durante a construção de um sistema 

 
De forma geral: o cliente não consegue explicar o que realmente deseja. 

Ele deseja algo de determinada maneira, mas explica outra de forma diferente; o 

líder de projeto por sua vez, não consegue entender exatamente o que cliente 

explicou; o analista não projeta o que o líder de projeto entendeu; o programador 

não implementa exatamente o que o analista projetou; o consultor de negócios 

descreve o projeto como bem mais do que o cliente solicitou; a documentação do 

projeto praticamente não existe e é de baixa qualidade; as funcionalidades 

entregues ao cliente não estão de acordo com o previsto; com tantos erros o 

cliente termina pagando bem mais caro pelo projeto e não recebe o que esperava. 

Devido a esses tipos de problemas é importante a execução de atividades 

de validação e verificação para avaliar se foi construído o sistema correto (o que 

o cliente quer) e corretamente (de acordo com o que foi especificado). 

Testes de Verificação 

Esse tipo de teste também é conhecido como teste estático, pois 

geralmente são realizados sobre os documentos que são produzidos durante 

todo o ciclo de desenvolvimento. Essas atividades são iniciadas antes da 
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codificação do sistema, começando na etapa de requisitos e continuando ao 

longo da codificação do produto. O teste consiste na realização de inspeções, 

revisões e/ou auditorias sobre os produtos gerados em cada etapa do processo, 

evitando que dúvidas e assuntos mal resolvidos passem para a próxima fase do 

processo de desenvolvimento [Bar02]. Algumas atividades de verificação são:  

� Revisões de requisitos; 

� Revisões de modelos; 

� Revisões e inspeções técnicas em geral. 

A verificação tem por objetivo provar que o produto vai ao encontro dos 

requisitos especificados.  

Testes de Validação 

Os testes de validação também são conhecidos como testes dinâmicos ou 

testes de software, uma vez que são aplicados diretamente no software. Eles 

podem ser aplicados em componentes isolados, módulos existentes ou em todo o 

sistema. Esse tipo de teste avalia se o sistema atende aos requisitos e 

especificações analisadas nas fases iniciais do projeto, se ele vai ao encontro dos 

requisitos do usuário [Bar02].  Algumas atividades de validação são: 

� Teste unitário; 

� Teste de integração; 

� Teste de sistema; 

� Teste de aceitação; 

� Teste de regressão. 

Testes de verificação e validação são complementares, não são atividades 

redundantes. Eles possuem objetivos e naturezas distintas, contribuem para a 

detecção de falhas e aumentam a qualidade final do produto. 

2.4 Estratégias Fundamentais de Testes 

 Para executar os testes de validação existem basicamente duas estratégias: 

estratégia caixa branca e a estratégia caixa preta. A estratégia determina como os 

testes serão conduzidos e é aplicada para diminuir esforços e aumentar a 

probabilidade de detecção de erros presentes no produto [Bar02]. 
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 Essas estratégias não são excludentes, elas são complementares. Se as duas 

estratégias forem combinadas de forma apropriada o resultado final será um 

software de melhor qualidade. 

Estratégia Caixa Branca 

 Os testes caixa branca são baseados na arquitetura interna do software, 

por isso, são conhecidos como caixa branca. Eles identificam defeitos nas 

estruturas internas dos programas através da simulação de situações que 

exercitem adequadamente todas as estruturas utilizadas na codificação. Logo, é 

necessário que o testador tenha conhecimento suficiente sobre o código fonte e 

conheça a tecnologia utilizada no software.  

 O objetivo desse teste é garantir que todas as linhas de código e condições 

foram executadas pelo menos uma vez, e estão corretas. Alguns métodos são 

aplicados nos testes de caixa branca, exemplos [PY08]: 

� Método de Cobertura de Comando: Concentra-se em cada 

instrução do objeto a ser testado. Os casos de testes devem 

abranger todas as instruções ou uma cobertura mínima definida 

anteriormente;  

� Método de Cobertura de Caminho: Identifica os casos de testes com 

base nos caminhos lógicos ou fluxos que um programa pode 

percorrer. O objetivo é exercitar cada um dos caminhos 

independentes de um componente ou programa; 

� Método de Cobertura de Desvios Condicionais: põe à prova as 

condições lógicas contidas em um módulo de programa. 

Concentra-se em testar cada condição do programa; 

� Método de Cobertura de Decisões: O foco são as decisões tomadas. 

Requer o teste de todas as possíveis decisões, isto é: THEN e ELSE 

em uma instrução IF, bem como todas as possibilidades de uma 

instrução CASE.   
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 Esses testes são difíceis de implementar e são altamente eficientes na 

detecção de problemas. Uma característica desse tipo de teste é que ele pode ser 

modelado, estruturado e executado pelos desenvolvedores. 

Estratégia Caixa Preta 

 Essa estratégia utiliza técnicas para garantir que o software atende os 

requisitos do sistema. Esses testes não verificam os processamentos internos, se a 

solução adotada foi a melhor, mas verificam se o sistema produz o resultado 

esperado. Eles não se preocupam com o código, testam as entradas e as saídas da 

aplicação. 

 Para adoção dessa estratégia não é necessário conhecer a tecnologia 

utilizada, a arquitetura do sistema. Isso facilita a modelagem dos testes. O que é 

necessário é o conhecimento dos requisitos, o comportamento esperado do 

sistema para que se possa avaliar se o resultado produzido é o correto. Eles são 

mais simples de implementar que os de caixa branca. 

2.5 Tipos de Testes de Software 

 Segundo Leonardo Molinari, tipo de teste diz respeito ao que tem que ser 

testado [Mon06]. Os tipos de teste que ele apresenta são: 

Teste Funcional 

 Para a execução desse tipo de teste é necessário conhecimento das regras 

de negócio do sistema para que os cenários de negócio sejam simulados. O teste 

verifica se as funcionalidades se comportam de acordo com a documentação de 

especificação funcional, ou seja, se não existe diferença entre os requisitos 

funcionais e o comportamento da aplicação. Valores de entrada e saída são 

utilizados para a avaliação do comportamento do software. Esses testes são 

caracterizados pelo foco em negócios.  
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Teste de Interface 

 Esses testes focam na interação do usuário com o sistema. Eles verificam o 

acesso e a navegação apropriados através das funções da aplicação e o 

funcionamento correto dos objetos da tela.  

Teste de Performance 

 Os testes de performance verificam se o tempo de resposta de uma 

determinada situação é condizente com tempo especificado nos requisitos 

definidos. Eles analisam o sistema sob condições reais de acesso simultâneo ou 

de carga de dados. As situações de pico máximo previstas são comparadas com 

os valores-limite especificados nos requisitos. Em geral, teste de performance e de 

carga se confundem, mas se pode dizer que o de performance se refere à medição 

de tempo. 

Teste de Carga 

 Tipo de teste utilizado para validar se o sistema suporta a quantidade de 

carga requerida. Ele avalia o comportamento do sistema para um determinado 

número de usuários simultâneos ou número de transações que simulem uma 

quantidade real. 

Teste de Estresse 

 O teste de estresse é destinado a avaliar como o software se comporta 

quando este está sobrecarregado, testa o aplicativo em situações extremas de uso. 

Visa ir além dos limites do sistema, seja de usuários simultâneos, seja de dados, 

seja de processos na rede. O teste pode envolver cargas extremas de trabalho, 

memória insuficiente, hardware e serviços indisponíveis ou recursos 

compartilhados limitados. 

Teste de Volume 

 Ao ser testada a aplicação é submetida a grandes volumes de dados. 

Nesse teste o volume de dados é incrementado sucessivamente até que o limite 

máximo que a infraestrutura está preparada para processar seja atingido. O 
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objetivo é conhecer os limites do software e comparar com os requisitos 

especificados. 

Teste de Configuração 

 Basicamente, esses testes verificam se a aplicação funciona como esperado 

em diferentes ambientes de software e hardware, ou seja, o aplicativo é testado 

em várias configurações de software e hardware. Esses diferentes ambientes são 

os ambientes previstos na fase de elicitação dos requisitos. 

Teste de Instalação 

 Os testes de instalação têm por objetivo garantir que a instalação do 

sistema ocorrerá corretamente em diferentes ambientes de software e hardware e 

em diversas condições (falta de energia, falta de espaço em disco). Recomenda-se 

que este teste seja executado pelo usuário. 

Teste de Documentação 

 Como o próprio nome diz, esses testes focam na documentação do sistema. 

Os testes analisam a completude e a clareza dos documentos.  

Teste de Integridade 

 Tipo de teste que verifica a robustez, a resistência a falhas do objeto do 

teste e a integridade dos dados armazenados. 

Teste de Segurança 

 Esses testes têm a finalidade de encontrar as falhas na segurança do 

sistema que podem provocar perdas de dados, interrupções de processamento, 

comprometimento do sigilo e fidelidade das informações.  

 Os ataques à segurança do sistema podem ter origens internas ou externas 

e podem ser realizados por profissionais descontentes, quadrilhas especializadas, 

hackers.  
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2.6 Estágio ou Nível de Testes  

 O estágio ou nível de teste diz respeito a quando testar, em que fase do 

processo de desenvolvimento determinado teste deve ser feito. 

Teste de Unidade 

 O objetivo desses testes é testar uma parte do código. Os testes são 

aplicados nos menores componentes de código e testam unidades individuais 

como: funções, classes, componentes. 

 Os testes de unidade podem testar a estrutura interna, funcionalidade, 

segurança dos componentes. Geralmente esses testes são realizados por 

desenvolvedores. Para a realização desses testes é requerido um conhecimento 

da estrutura interna do software.  

Teste de Integração 

 Nesses testes o objetivo é avaliar as interações entre partes do software. 

Comprovam que duas ou mais funções/componentes funcionam juntos 

corretamente. Eles podem testar interfaces e dependências entre componentes. 

Normalmente esses testes são executados por desenvolvedores. Esse teste requer 

um conhecimento da arquitetura interna do software.  

Teste de Sistema 

 Os testes de sistema têm por objetivo verificar se o software desenvolvido 

está de acordo com as especificações do sistema. Eles são executados no sistema 

como um todo e em um ambiente muito parecido com o de produção. Nesses 

testes, tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais podem ser testados. 

Os testes devem ser executados por uma equipe de testes independente. Não é 

necessário conhecimento da arquitetura interna do software.  

Teste de Aceitação 

 O objetivo é validar se o sistema está pronto e pode ser usado por usuários 

finais, se as funções do sistema estão funcionando corretamente. Os testes são 

realizados no sistema como um todo. A usabilidade e a segurança do software 
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também podem ser testadas. Geralmente esses testes são realizados em ambiente 

de homologação, o qual é espelho do ambiente de produção. Esse ambiente deve 

ser o mais semelhante possível ao ambiente de produção [Amb]. 

 Para a realização desses testes não é necessário conhecimento da estrutura 

interna do sistema.  Os testes são feitos pelos usuários finais. 

2.7 Testes Exploratórios 

 O teste exploratório é, na sua definição mais básica, a criação e a execução 

ao mesmo tempo de um teste [Bac]. 

 São testes em que o testador controla ativamente o design dos testes 

durante a execução e utiliza informações adquiridas para projetar novos e 

melhores testes [Bac03].  É durante o design dos testes que estes são definidos. 

 Um processo de teste bem definido e eficiente unido a uma equipe de teste 

independente são fundamentais para garantir a qualidade do produto e 

encontrar os erros antes que o software entre em produção [BRCM06]. 

 O objetivo de um processo de testes é minimizar os problemas causados 

por defeitos provenientes do processo de desenvolvimento [BRCM06]. 

Infelizmente, muitas organizações não possuem um processo de teste bem 

definido e eficiente, sendo as atividades de teste informais, sem uma 

metodologia e responsabilidades definidas. Na maior parte das vezes essas 

atividades são realizadas de maneira ad-hoc. Ainda hoje teste é uma atividade 

que muitas pessoas não querem fazer. Ela é considerada uma atividade chata, 

que consome tempo e que na maioria das vezes só é valorizada quando o 

produto entra em produção e os mais variados erros ocorrem. 

Para os casos onde o processo de teste não é bem definido, uma técnica 

muito utilizada é a execução de Testes Exploratórios. 

Como definido anteriormente, os testes são projetados, executados 

dinamicamente no momento da execução. Na maioria das vezes eles são criados 

de maneira intuitiva. Assim, não há como garantir qual será a cobertura dos 

testes durante a execução, não há um registro de quais testes serão executados. 

Normalmente, o próximo caso de teste se baseia no anterior. 
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As atividades de criação e execução dos testes utilizando a técnica de 

testes exploratórios ocorrem quase em paralelo. Não existe nenhum 

planejamento explícito dessas atividades. A pessoa que executa o teste também é 

o projetista dos testes. 

Os testes exploratórios ajudam muito quando o projeto não contém 

documentação especificando o sistema ou esta é de baixa qualidade ou 

desatualizada. Essa técnica traz resultados rápidos, sendo assim, indicada 

quando o prazo é curto. 

Testes exploratórios são indicados nas seguintes situações [Mon06]: 

� Fornecer rápido feedback de um novo produto ou nova funcionalidade; 

� Conhecer o sistema num curto espaço de tempo; 

� Complementar os testes baseados em caso de uso; 

� Encontrar defeitos importantes em um curto espaço de tempo; 

� Verificar o trabalho de outro testador fazendo um teste independente; 

� Investigar e isolar um defeito particular; 

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

necessidade de novos casos de testes. 

Para executar um teste exploratório normalmente o testador realiza 

algumas ações: conhece o produto, aprende a testar o produto, aprende os 

pontos fracos do produto, aprende o caminho em que o produto falha, reporta os 

problemas, faz novos testes com o que foi aprendido até o momento. 

Os testes exploratórios podem ser considerados caixa preta, pois não são 

feitos com base no código fonte do projeto. 

Esta técnica apresenta algumas limitações: 

� Dependem da habilidade, conhecimento e experiência do testador; 

� Os testes são projetados e executados paralelamente, portanto, não podem 

ser revisados com antecedência, rastreados ou facilmente repetidos; 

� O conhecimento adquirido pelo testador durante os testes exploratórios é 

perdido quando o testador sai do projeto. 
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Testes Exploratórios Realizados por uma Equipe de Testes 

 Este cenário está relacionado a uma empresa que possui um processo de 

teste seguido por uma equipe de teste independente.  

 Neste cenário, o teste exploratório é indicado para o projeto que não 

contém documentação especificando o sistema ou esta é de baixa qualidade ou 

desatualizada, os recursos são limitados e o prazo é curto. 

A aplicação de testes exploratórios traz resultados rápidos e consome 

pouca quantidade de recursos. Para testar a aplicação o testador cria casos de 

testes para descobrir problemas esperados e suas causas, com base no seu 

conhecimento, habilidade e experiência. Ele também pode utilizar a experiência 

de ter testado sistemas parecidos para encontrar erros com mais facilidade.  

 Se o testador conhecer pouco o sistema, suas regras de negócio, essa falta 

de conhecimento requererá um maior tempo para entendimento do negócio. 

 Ao término dos testes, o sistema é comparado com as expectativas e o 

entendimento do testador. Ou seja, os casos de teste dependem muito do 

testador. Geralmente só são registradas as falhas encontradas, não são 

registrados os testes que foram realizados e não existe nenhuma evidência de 

quais partes do sistema foram testadas. 

Testes Exploratórios Realizados por Especialistas 

 Este cenário está relacionado a empresas que não possuem um processo 

de testes definido. Normalmente, nessas organizações os testes são executados 

por especialistas no sistema, analistas e desenvolvedores.  

  Neste cenário, o teste exploratório é indicado para projetos nos quais as 

funcionalidades do sistema são pouco documentadas, o prazo é curto e os 

recursos são limitados. A vantagem é que os testes são executados por pessoas 

que conhecem o que sistema deve fazer, como ele deve se comportar.  

 O tempo e a equipe para essas atividades de testes são reduzidos. O 

problema é que neste cenário os testes são executados por pessoas que não são da 

área de teste, que não possuem o perfil de testador. Elas não foram treinadas e 

nem capacitadas para exercer as atividades de teste. A grande parte dos analistas 
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e desenvolvedores não gosta de testar, testam porque é necessário. Na maioria 

das vezes testam para provar que o sistema está funcionando corretamente, não 

para encontrar erros.  

 Geralmente os testes são viciados, são associados apenas ao fluxo 

principal do sistema e normalmente só valores válidos são utilizados. A 

quantidade de falhas encontradas é reduzida. A cobertura dos testes é bem 

menor do que a alcançada com testes baseados em caso de uso. 

 Ao término dos testes, como no cenário anterior, o sistema é comparado 

com as expectativas e o entendimento do testador, na maioria das vezes apenas 

os defeitos são reproduzidos e não existe nenhum registro de que parte do 

sistema foi testada. 

Testes Exploratórios aliados a Testes Sistemáticos 

 Nada impede que os testes exploratórios sejam executados em paralelo 

com os testes baseados em roteiros. Isso é até uma prática indicada [Bar02].  

 Os testes exploratórios ajudam a encontrar novos defeitos ou cenários de 

testes, a entender o funcionamento da aplicação. Também podem complementar 

os casos de testes baseados em roteiro antes dos testes de aceitação. Eles 

detectam erros que não poderiam ser encontrados baseando-se apenas na 

especificação do projeto. E é indicado para funcionalidades críticas e complexas.  

2.8 Boas Práticas para Testes Exploratórios 

Nesta seção serão apresentadas algumas boas práticas que podem facilitar 

a execução desta técnica de teste. Essas práticas são indicadas na literatura. São 

elas: 

Estudar Problemas de Sistemas Anteriores ou Similares 

 Pode-se levantar os problemas encontrados com os sistemas anteriores ou 

similares por meio de: 

1. Entrevistas com usuários para descobrir as falhas do sistema anterior; 

2. Leitura sobre sistemas similares. 
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Leitura de Documentos de Referência 

 Ler documentos que expressam o que é o sistema e assistir a vídeos ou 

apresentações que descrevem o que é o sistema. As informações obtidas servirão 

como entrada para a criação dos testes.  

 Essa prática pode ser aplicada quando os testes são executados por uma 

equipe de testes independente. Neste caso, como os especialistas, os 

desenvolvedores e os analistas já conhecem o sistema antes da realização dos 

testes, a leitura dos documentos de referência já ocorreu. 

Treinamentos realizados por Especialistas 

 O líder de projeto pode dar um treinamento sobre o que é o sistema, fazer 

uma pequena apresentação mostrando o que é o sistema e suas principais 

funcionalidades, quais as funcionalidades mais críticas, o que deve ser testado. 

 Como a prática anterior, esta é indicada quando os testes são executados 

pela equipe de testes independente ou por pessoas que não têm conhecimento 

sobre o sistema ou sobre as partes do software que serão testadas. 

Treinamentos pela Equipe de Teste 

 Quando os testes exploratórios são executados por desenvolvedores e/ou 

analistas, a equipe de teste pode dar um treinamento sobre testes exploratórios, 

minimizando assim, os testes viciados e direcionado os testadores. 

Utilização de Heurísticas 

 Heurísticas iniciais podem auxiliar a execução dos testes, gastando assim 

menos esforço. Testes podem ser utilizados para aprender o básico do produto. 

 Aconselha-se testar os fluxos básicos primeiro e as funcionalidades 

isoladas, antes de combinar funcionalidades. 

Lista de Modos de Falha 

 Cria-se uma lista que contém modos de falha para a organização. Assim, 

existem várias listas disponíveis que fornecem cenários de erros comuns a vários 
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projetos.  Exemplo de modo de falha: arquivo necessário não encontrado no local 

especificado.  

Desenvolvimento de Cenários 

 Vários cenários para testes podem ser criados. Para criar esses cenários 

pode-se: 

1. Escrever estórias reais para os objetos do sistema. Exemplo: Após o 

cadastro de um usuário na aplicação, o sistema envia um e-mail 

informando o login e a senha do usuário. 

2. Verificar as permissões de acesso. Exemplo: listar os usuários do sistema e 

o acesso de cada perfil, testar se eles têm acesso às funcionalidades 

esperadas. 

Ataques 

 Existem alguns tipos de defeitos que são comuns a tantos sistemas que 

existem ataques padrões para eles. Existe até um livro que trata sobre esse 

assunto, “How to break software” de Whittaker [Whi02]. Exemplos: 

1. Usar todos os tipos de dados e caracteres permitidos; 

2. Utilizar tipos de dados e de caracteres inválidos; 

3. Estourar os limites de entrada; 

4. Explorar entradas que fazem com que todas as mensagens de erro 

apareçam. 

Testes em Par 

 Teste em par é baseado em uma das práticas de XP, a programação em par. 

Os testes em par consistem na execução do teste por dois testadores que utilizam 

o mesmo computador. Como em XP, os pares não são fixos e podem mudar ao 

longo do dia, essas mudanças são importantes para a disseminação do 

conhecimento. Os testes em par contribuem para um espaço de aprendizado 

contínuo dentro da equipe. Os mais experientes ou quem tem mais conhecimento 

sobre um assunto termina passando informações valiosas para seus pares. Todos 

aprendem o que há de melhor com seus colegas.  Os testadores aprendem as 
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coisas boas com seus colegas, podem ensinar e também corrigem aquilo que seu 

par faz de errado. Logo, essa prática procura potencializar o que existe de melhor 

em cada um e eliminar as falhas. 

 A ideia é que enquanto um testador executa o teste o outro presta atenção, 

faz perguntas, sugere ideias, toma nota, etc. Essa prática pressupõe uma 

comunicação contínua entre os testadores que formam o par. Por meio da 

conversa eles analisam cenários e discutem as melhores alternativas.  

 Esse tipo de prática ajuda o testador a se manter focado no teste. Durante 

os testes, estes não precisam ser interrompidos para se tomar nota, tirar dúvidas, 

consultar manual ou documentação, replicar o erro em outra máquina. Essas 

atividades podem ser realizadas pelo outro testador. Ela também melhora a 

reportagem dos erros, pois facilita a reprodução, já que tudo que é reportado é 

revisado por outra pessoa, além de ser um bom treinamento para novatos. Testes 

em par permitem que alguém que acabou de entrar na equipe conheça 

rapidamente o sistema, pois o conhecimento é transmitido pelo parceiro à 

medida que a atividade é executada. 

 Precisa-se ter cautela ao escolher as pessoas para executar essa atividade. 

Algumas pessoas são introvertidas e precisam de tempo trabalhando sozinhas 

para desenvolver ideias. Pode existir conflito entre os integrantes do par. Por este 

motivo, o responsável pela escolha dos pares deve sempre estar atento para 

detectar problemas e trocar os pares sempre que necessário.  

 Para que esta prática funcione, a estrutura física do ambiente de trabalho 

deve oferecer espaço suficiente para que duas pessoas trabalhem juntas em um 

mesmo computador. 

Utilização de um Guia de Cenários 

 A utilização de um guia contendo os principais cenários de testes facilita e 

direciona a execução dos testes realizada por desenvolvedores e analistas.  Além 

de aumentar consideravelmente a cobertura dos testes, esse guia serve de base 

para outros testes e garante que qualquer pessoa que for testar o sistema 

executará no mínimo aqueles testes.  
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Planilha de Execução para Testes Exploratórios 

 Outra forma de facilitar a execução dos testes e de certa forma padronizar 

os testes que são executados por diversos testadores é a adoção de uma planilha 

de testes exploratórios. Nessa planilha existirá a maior parte dos cenários de 

testes que podem ser executados para uma determinada funcionalidade, bem 

como um campo para indicar se o cenário passou ou falhou e campos para os 

registros de solicitação de mudanças abertos. Também é importante ter as 

seguintes informações: nome do sistema, versão do sistema, funcionalidade, 

executor, data de execução, tempo total gasto, total de registros abertos. Além 

dos resultados: total de cenários, total de cenários passados, total de cenários 

falhos.  

 Antes de começar a execução dos testes, o líder ou mesmo o testador 

prepara a planilha. Durante a execução, o testador lê o cenário, excuta o teste e 

informa na planilha o resultado do mesmo. Assim, padronizam-se os testes 

mínimos que devem ser executados, tem-se o histórico dos testes e resultado 

(sucesso ou falha) dos que foram executados, sabe-se quem executou aqueles 

testes e o tempo de execução do teste. Esse tempo pode ser utilizado como 

entrada para as estimativas de esforço. 

Documentar os erros 

 Pode-se criar um projeto de teste à medida que os testes são executados. 

Ao encontrar um erro, cria-se um cenário de teste para o mesmo. O projeto é 

incrementado a cada erro encontrado. Assim, quando os retestes forem 

executados o testador não terá problemas para executar os testes. 

2.9 Considerações Finais 

 Este capítulo apresentou uma visão geral sobre testes de software, 

explanou o tema testes exploratórios, foram introduzidos conceitos e 

características, vantagens e desvantagens da utilização dessa técnica. Além de 

mostrar cenários onde ela pode ser aplicada, bem como boas práticas para 

minimizar as desvantagens encontradas na utilização desta técnica. No próximo 
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capítulo serão apresentados modelos de maturidade para testes de software, 

dando ênfase ao TMMI. 
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3. Modelos de Maturidade para Testes de Software 

 Neste capítulo serão citados alguns modelos de maturidade de testes de 

software, onde o TMMI será detalhado. 

A indústria de software tem investido na melhoria da qualidade de seus 

produtos. Uma das principais maneiras de melhorar a qualidade do produto é 

melhorar o processo de desenvolvimento desses produtos. Um modelo 

amplamente utilizado para melhorar o processo de desenvolvimento é o CMMI 

[Mon06], considerado pela indústria um padrão internacional para melhoria do 

processo de desenvolvimento de software. Apesar de saber-se que muitas vezes 

o custo com testes é cerca de 30-40% do custo total do projeto [Mon06], os mais 

variados modelos de melhoria de processo de software, entre eles o CMMI, não 

dão a ênfase e a atenção requerida a esta disciplina. Para sanar esta deficiência, a 

comunidade que trabalha com testes criou alguns modelos de melhorias 

específicos para a área de testes. Alguns deles são descritos abaixo: 

3.1 Test Improvement Model (TIM) 

 Desenvolvido pela Ericson, Subotic e Ursing o TIM foi concebido pelos 

desenvolvedores que sentiam a necessidade de melhorar o processo de testes 

[ESU98]. O TIM é composto por um Modelo de Maturidade e um Processo de 

Avaliação. O Modelo de Maturidade consiste de quatro níveis, o primeiro 

denominado de nível 0, é considerado um nível de não conformidades. Já os 

níveis de 1 a 4 possuem objetivos gerais e também subobjetivos. Os nomes dos 

níveis representam seus objetivos gerias. Um objetivo só pode ser atendido se 

seus subobjetivos 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 de processo por completo, é necessária 

a execução de algumas atividades e checkpoints devem ser identificados. A Figura 

3.1 mostra a estrutura do TIM.  
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Figura 3.1 Estrutura do Nível / TIM [ESU98] 

 
Um nível é representado por um objetivo geral e um objetivo geral tem 

uma área chave, esta contém várias atividades e tem vários subobjetivos. Para 

atender um objetivo geral os subobjetivos devem ser atendidos e para que estes 

sejam atendidos é necessário executar uma série de atividades. 

Os Níveis e seus subobjetivos estão listados na Tabela 3.1 abaixo. 

Tabela 3.1 Níveis de Maturidade do TIM 

Objetivos Gerais Estratégias para alcançar os objetivos gerais de cada 

nível 

1.Baselining - Padronização dos documentos, métodos e políticas; 

- Análise e classificação dos problemas.  

2. Cost-efectiveness - Detectar bugs desde o início do projeto; 

- Treinamento; 

- Reuso. 

3.Risk-lowering - Envolvimento no início do projeto; 

- Gastos justificados; 

- Análise de produtos; 

- Métricas de produtos, processos e recursos; 
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- Análise e gerenciamento dos riscos; 

- Comunicação com as partes dos projetos. 

4. Optmising - Conhecimento e entendimento através de 

experimentação e modelagem; 

- Melhoria contínua; 

- Análise dos principais problemas; 

- Cooperação com todas as partes do projeto e em todas 

as fases do ciclo de desenvolvimento.  

 

3.2 Test Process Improvement (TPI) 

 No TPI, modelo mais utilizado na Europa, o componente macro do 

modelo de maturidade é o Nível de Maturidade. Cada nível é definido em 

função da classificação em relação às áreas chave.  No total, 20 áreas são 

conhecidas e a forma como estas são adquiridas em um processo determina seu 

grau de maturidade [KP99].  A Tabela 3.2 abaixo exemplifica a relação entre 

Níveis e algumas Áreas Chaves. 

 
Tabela 3.2 Relação entre Níveis e Áreas Chave [KP99] 

Níveis A B C D 
Áreas Chaves     

Estratégia de 
Teste 

Elaboração de 
simples 
estratégias 
para testes de 
alto nível. Por 
exemplo: 
para Testes 
de Sistemas.  

Elaboração de 
estratégias 
combinadas 
para testes de 
alto nível. 

Elaboração 
de 
estratégias 
combinadas 
para testes 
de alto nível 
e de baixo 
nível. 

Estratégia para 
todos os níveis de 
testes e 
combinações.  

Modelos de 
Ciclo de Vida 

Planejamento, 
Especificação, 
Execução. 

Planejamento, 
Preparação, 
Especificação, 
Execução, 
Finalização. 

  

Momento de Na conclusão No início da Início da Início do Projeto 
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envolvimento dos 
documentos 
base para os 
testes. 

construção 
dos 
documentos 
base para os 
testes. 

especificação 
dos 
requisitos. 

de 
desenvolvimento. 

Planejamento 
e Estimativa 

Estimativa e 
planejamento 
resumidos.  

Estimativas e 
planejamentos 
baseados em 
dados 
históricos. 

  

Técnicas de 
Especificação 
de Testes 

Técnicas 
informais  

Técnicas 
formais 

  

 
 Cada área no processo de uma organização pode ser classificada em um 

determinado grau (A à D), cada grau posterior é melhor que os anteriores em 

questões de custos, tempo e/ou qualidade. Quando para uma área chave um 

nível está em branco significa que não existe aquele nível naquela área chave. 

Exemplo: Para a área chave “Técnicas de Especificação de Testes” só existem os 

níveis A e B. 

Combinações de classificações das áreas definem os níveis de maturidade 

de um processo. Existem três níveis de maturidade para este modelo: Controlado, 

Eficiente e Otimizado. 

Para avaliar se os requisitos de um determinado nível são alcançados são 

utilizados checkpoints, que contém um conjunto de questões a serem aplicadas ao 

processo. A avaliação das respostas dos checkpoints permite definir o nível de 

maturidade do processo. 

3.3 Test Maturity Model (TMM) 

 O TMM [BHGC98] foi desenvolvido pelo Illinois Instituty of Tecnology 

como um guia para melhoria de processos de testes, sendo apresentado como um 

complemento ao modelo Capabiliy Maturity Model (CMM). Como no CMM, no 

TMM também existe 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 identificados. A estrutura do TMM foi baseada no 

CMM, e está aderente ao Capability Maturity Model Integration (CMMI), 
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consistindo de cinco níveis que avaliam o grau de maturidade de um processo de 

testes.  

 Para cada nível foram definidas áreas de processo, que correspondem a 

um conjunto de atividades, como por exemplo, planejamento de testes. Quando 

estas atividades são executadas de forma adequada contribuem para a melhoria 

do processo de testes. Na Figura 3.2 pode-se observar o Meta-modelo do TMM. 

 
Figura 3.2 Meta-Modelo do TMM / Estrutura do Nível [BHGC98] 

 

O nível indica a maturidade dos testes e contém objetivos. Os objetivos 

possuem subobjetivos. Para realizar um subobjetivo existem atividades, tarefas e 

os papéis responsáveis. No TMM estão envolvidos: gerente, desenvolvedor, 

testador, usuário, cliente. 

3.4 Teste Maturity Model Integration (TMMI) 

 O Test Maturity Model Intregation é um modelo para melhoria de 

processo de testes que complementa o CMMI.  O framework TMMI foi 

desenvolvido pela TMMI Foundation como guia e modelo de referência para 

melhoria do processo de testes [TMMI10].  
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 O desenvolvimento do TMMI baseou-se no framework TMM e no CMMI. 

Assim como no CMMI, o TMMI utiliza o conceito de níveis de maturidade para 

avaliação e melhoria do processo. Além deste conceito, áreas de processo, 

objetivos e práticas são definidos. 

Níveis de Maturidade 

O TMMI é composto por níveis ou estágios por meio dos quais o processo 

de testes de uma organização passa de ad-hoc, não gerenciável, para um processo 

que é gerenciável, definido, mensurável e em otimização. 

  São cinco os níveis do TMMI, cada um deles contém um conjunto de áreas 

de processo que a organização precisa focar em um determinado nível.  Para 

satisfazer uma área de processo a organização precisa atingir os objetivos 

específicos dessa área. Cada nível constitui um alicerce para o próximo nível. A 

Figura 3.3 exibe os níveis de maturidade e suas áreas de processo. 
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Figura 3.3 Níveis de Maturidade e Áreas de Processo [TMMI10] 

 

Nível 1 - Inicial 

Os testes são caóticos, o processo de testes é indefinido e realizado como 

parte da depuração do código do sistema. O objetivo dos testes é mostrar que o 

produto é executado sem maiores falhas. A empresa não fornece um ambiente 

estável que suporte o processo. Testes são desenvolvidos de uma forma ad-hoc e 

depois que a codificação é finalizada. Nestas condições, os produtos são 

liberados sem que haja a garantia da qualidade e garantia da isenção de riscos de 

falhas. Organizações neste nível de maturidade são caracterizadas pela tendência 

de abandonar os processos em tempos de crises e incapacidade de repetir seus 

sucessos. O sucesso nessas instituições depende da competência de seus 
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colaboradores.  Os produtos também tendem a não serem liberados no prazo, os 

orçamentos ultrapassam os valores previstos e a qualidade não está de acordo 

com as expectativas.  

Áreas de Processo: 

Não há áreas de processo definidas neste nível. 

Nível 2 - Gerenciado 

No nível 2 do TMMI, o processo de testes começa a ser gerido e 

claramente separado da depuração. O nível de maturidade 2 ajuda a garantir que 

as práticas existentes são mantidas durante os períodos de stress. São definidos 

objetivos, políticas e estratégias de testes para toda a empresa ou para o projeto, 

bem como são feitos planejamentos dos testes com o intuito de alcançar os 

objetivos estabelecidos. No plano de teste uma abordagem de teste é definida, 

define-se o que será testado, quando, como e por quem. Os testes são 

monitorados e controlados para assegurar que eles estão ocorrendo de acordo 

com o planejado e ações podem ser tomadas se desvios ocorrerem. Contudo, o 

teste ainda pode iniciar relativamente tarde no ciclo de desenvolvimento, por 

exemplo, durante a fase de codificação. Para cada nível de teste identificado 

(unidade, integração, sistema e aceitação) há objetivos específicos.  

Os objetivos principais da disciplina de teste neste estágio de maturidade 

são: demonstrar que o produto está de acordo com os requisitos especificados e 

diferenciar claramente o processo de teste e de depuração. Um ponto importante 

deste nível é que apesar dos processos de testes e depuração serem separados, 

eles podem ser executados pelos desenvolvedores, pois não é obrigatória a 

existência de uma equipe independente de testes.  Grande parte dos problemas 

de qualidade deste nível ocorre porque o teste inicia no final do ciclo de 

desenvolvimento. Com isso, defeitos são propagados das fases de requisitos e 

análise para a fase de codificação.  Como o processo que será proposto será 

aderente ao segundo nível do TMMI, além das áreas de processo destes níveis, 

também serão listados os objetivos específicos de cada uma dessas áreas. 

Áreas de Processo e Objetivos Específicos: 
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 Política e Estratégias de Teste 

  Estabelecer Política de Testes 

  Estabelecer Estratégia de Testes 

  Estabelecer Indicadores de Testes 

 Planejamento de Teste 

  Realizar Avaliação de Risco do Produto 

  Estabelecer Abordagem de Testes 

  Estabelecer Estimativas de Testes 

  Desenvolver Plano de Testes 

  Comprometimento com Plano de Testes 

 Monitoramento e Controle do Processo de Teste 

  Monitorar o Progresso dos Testes 

  Monitorar a Qualidade do Produto 

  Gerenciar Ações Corretivas 

 Projeto e Execução de Teste 

  Elaborar os Testes 

  Executar os Testes 

  Gerenciar Defeitos 

 Ambiente de Teste 

  Identificar Ambiente de Teste Necessário 

  Criar o Ambiente de Teste 

  Gerenciar o Ambiente de Teste 

Nível 3 - Definido 

Neste nível, teste não é mais uma fase que se inicia após a fase de 

codificação. Agora o processo de testes é totalmente integrado ao ciclo de vida do 

desenvolvimento e está associado a marcos. O planejamento dos testes tem início 

logo no começo do projeto, isto é, na fase de requisitos.  

Programas de treinamentos específicos de testes são criados. Instituições 

neste estágio de maturidade entendem a importância de revisões para o controle 
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da qualidade, um programa de revisão formal é implementado. Revisões são 

feitas durante todo ciclo de desenvolvimento. 

Dependendo dos objetivos de negócios, além de testes funcionais, testes 

não-funcionais também são realizados, por exemplo, testes de usabilidade e 

confiabilidade. 

Uma diferença crítica entre o estágio 2 e o estágio 3 é o escopo dos padrões, 

dos processos e procedimentos. No nível 2 eles podem ser um pouco diferentes 

em cada instância, por exemplo, em um determinado projeto.  No nível 3 eles 

fazem parte de um conjunto de processos padrão aplicados a uma organização. 

Outra diferença é que no nível 3 os processos são descritos mais rigorosamente 

que no nível 2. 

A estratégia de testes é elaborada com base em técnicas de gerenciamento 

de riscos e a partir da especificação dos requisitos do sistema. Uma característica 

importante deste nível é a existência de uma equipe independente de testes e de 

um programa de treinamento.  

O objetivo dos testes é demonstrar que o produto não funciona. 

Áreas de processo: 

Organização de Testes 

Programa de Treinamento de Teste 

Ciclo de vida de Teste e Integração 

Teste Não-Funcional 

Revisões em Par 

Nível 4 – Gerenciamento e Medição 

No nível 4, o processo de teste é completamente definido, bem 

fundamentado e mensurável.  Neste nível são estabelecidos objetivos 

quantitativos para a qualidade do produto, para a execução do processo e o uso 

desses objetivos quantitativos como critério para gerenciamento da execução do 

processo e da qualidade do produto. A qualidade do produto e a execução do 

processo são “entendidos” em termos estatísticos e geridos durante todo ciclo de 

vida.   
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Métricas são definidas, coletadas, armazenadas e analisadas. Revisões e 

inspeções são consideradas partes das atividades de testes. As abordagens de 

testes estáticos e testes dinâmicos são integradas. Os produtos de software são 

avaliados usando critérios de qualidade como a confiabilidade, a usabilidade e a 

manutenibilidade.   

Um programa de coleta de métricas de testes provê informações e 

visibilidade a respeito do processo de testes e da qualidade do produto. As 

métricas de testes são utilizadas para avaliação da qualidade do produto e do 

processo de testes e são aplicadas em todas as atividades do ciclo de vida que se 

relacionam com o controle do produto. 

Áreas de Processo: 

Gerenciamento de Teste 

Avaliação da Qualidade do Produto 

Revisões em Par Avançadas 

Nível 5 - Otimização 

Com base em todos os resultados obtidos, cumprindo-se todos os 

objetivos de melhoria dos níveis precedentes, testar é agora um processo capaz 

de controlar os custos e a eficácia dos testes.  Pois neste nível, os métodos e as 

técnicas são otimizados e existe um foco contínuo na melhoria do processo de 

testes através da coleta e análise de métricas de qualidade e da implantação de 

um programa de prevenção de defeitos. Prevenção de defeitos e controle da 

qualidade são praticados e introduzidos como áreas de processo.  

Ferramentas que apóiem o projeto e execução dos casos de testes, os testes 

de regressão, e o gerenciamento dos testes, entre outras, são avaliadas e 

implantadas.  O reuso de casos de testes também é praticado neste nível. 

O objetivo dos testes é impedir defeitos. 

Áreas de Processo: 

Prevenção de Defeitos 

Otimização do Processo de Teste 

Controle da Qualidade 
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3.5 Considerações Finais 

 Este capítulo apresentou alguns modelos de maturidade de teste de 

software: TIM, TPI, TMM, TMMI. Todos os modelos identificam o estado atual 

da disciplina de teste e propõem sugestões de melhoria. Como o CMM/CMMI 

são os modelos de maturidade de software mais utilizados no Brasil foi escolhido 

um modelo de maturidade que fosse aderente a esses modelos, no caso o TMMI 

que é uma evolução do TMM. Como o TMMI foi o modelo de referência 

escolhido para o processo que será proposto, este modelo de maturidade foi 

explicado de forma mais detalhada. Foram apresentados seus níveis e áreas de 

processo.  Os cinco de níveis de maturidade mostram uma evolução de um 

processo de testes caótico e indefinido para um processo controlado e otimizado. 

No próximo capítulo será proposto um processo para testes exploratórios 

aderente ao nível 2 do TMMI.  
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4. Processo Proposto 

Com Testes Exploratórios a cobertura dos testes é pequena. É necessário 

tomar ações que minimizem os problemas apresentados por esta técnica, que 

facilitem a execução das atividades e que melhorem os resultados obtidos. Uma 

dessas ações é utilizar um processo adequado para Testes Exploratórios.  

No capítulo anterior, foi exposto que, com o intuito de melhorar a 

qualidade de seus produtos, o mercado de software procura melhorar seus 

processos de desenvolvimento. Para tal, modelos de referências como o CMMI, 

vêm sendo utilizados em larga escala [Imp02], mas esses modelos não tratam 

especificamente as atividades de testes. Devido a esta necessidade foram criados 

modelos de maturidade para os processos de testes. Um deles é o TMMI que será 

o modelo utilizado neste trabalho. O TMMI foi escolhido porque é o modelo de 

maturidade de testes de software que foi desenvolvido com base no CMMI e 

como já exposto o CMMI é um modelo utilizado em larga escala reconhecido 

internacionalmente. O processo aqui proposto será aderente ao segundo nível do 

TMMI, uma vez que qualquer empresa que não possui um processo de testes 

definido e executa testes exploratórios está no primeiro nível e almeja o próximo 

estágio. 

4.1 Processo 

Processo é o conjunto de atividades inter-relacionadas que transforma 

entradas/inputs em saídas/outputs [ISO95]. Os componentes de um processo são: 

atividades a serem realizadas, papéis responsáveis para realizar as atividades, 

artefatos de entrada (recursos necessários), artefatos de saída (artefatos 

produzidos).  

O processo de teste de software visa aumentar a qualidade do produto, 

reduzir os custos do desenvolvimento e de manutenção, reduzir os defeitos dos 

produtos, diminuir o esforço e o custo de retrabalho, aumentar a confiabilidade 

do produto e, consequentemente, aumentar a satisfação do cliente. Os testes 
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propiciam a última oportunidade de se encontrar defeitos antes que o produto 

entre em produção. 

A Figura 4.1 mostra graficamente o processo proposto. 

 

 
Figura 4.1 Processo Proposto 

 

No processo proposto, o ciclo de testes é dividido em fases consecutivas, 

semelhantemente ao Rational Unified Process (RUP). Ele está dividido em três 

fases: Concepção, Elaboração e Construção. Cada fase engloba um conjunto de 

papéis envolvidos, atividades e artefatos gerados. 

 Concepção: É a fase inicial do processo onde são realizadas discussões 

sobre o produto, são definidos os objetivos e importância dos testes, bem como é 

feito o levantamento dos riscos do produto para identificar as áreas mais críticas 

para testes, níveis dos testes, etc. Ao longo desta fase as atividades que vão ser 

executadas são: Definir e Documentar Políticas de Testes, Definir e Documentar 
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Estratégias de Teste. São gerados os artefatos: Política de Testes, Estratégia de 

Testes e Lista de Risco do Produto. 

 Elaboração: Na segunda fase, o foco é realizar o planejamento dos testes 

que serão executados na próxima fase, Construção. Neste momento, são 

definidos os escopos positivo e negativo dos testes, são realizadas as estimativas 

de custo e recurso, o cronograma para os testes é desenvolvido, etc. O artefato 

gerado nesta fase é o Plano de Testes. 

 Construção: É nesta fase que os testes são desenvolvidos e executados. As 

atividades a serem realizadas são: Realizar Análise e Elaborar Projeto de Testes, 

Preparar ambiente de Teste, Executar os Testes, Gerenciar Defeitos e Monitorar e 

Controlar. Os artefatos desta fase são: Cenários de Testes, Testes Exploratórios, 

Massa de Dados, Log dos Testes, Defeitos Registrados. 

 No processo proposto existem três papéis, são eles: 

� Gerente de Testes: Sua principal função é a gestão do projeto de teste que 

será realizado para o produto a ser testado e das pessoas envolvidas no 

projeto de teste. Perfil: Vasto conhecimento nas áreas de testes de software, 

gerenciamento de projeto e pessoas. 

� Analista de Testes: Tem como principal função entender a especificação 

do sistema sob teste e especificar os cenários de testes. Perfil: Ter bom 

conhecimento em Engenharia de Software e Testes de Software. 

� Executor de Testes: Este papel é responsável por executar os testes, avaliar 

os resultados dos testes realizados e registrar os defeitos encontrados. 

Perfil: Ter conhecimento em Teste de Software. 

A seguir cada atividade do processo proposto será detalhada por meio 

dos: Artefatos de Entrada, Papel Responsável, Descrição e Artefato de Saída. 
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Definir e Documentar Políticas de Teste 

Artefato de Entrada Política de Qualidade Organizacional que contém metas 

e objetivos de qualidade para toda a empresa. 

Papel responsável Gerente de Teste 

Descrição A Política de Teste deve estar alinhada com a Política de 

Qualidade Organizacional. A Política de Teste deve 

conter os seguintes elementos: 

• Distinção entre Teste e Debug; 

• Definição do que é Teste; 

• Definição do que é Debug; 

•  Objetivo e importância do Processo de Teste; 

• Definição dos critérios para atualização da 

política. Exemplo: quando houver alterações na 

Política de Qualidade Organizacional que impacte 

a Política de Teste. 

Artefato de Saída Políticas de Testes 
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Definir e Documentar Estratégias de Teste 

Artefato de Entrada Plano de Projeto, Políticas de Testes 

Papel responsável Gerente de Teste 

Descrição A Estratégia de Teste deve ajudar a alcançar os objetivos 

definidos na Política de Testes. A Estratégia de Teste 

deve conter os seguintes elementos: 

• Levantamento e avaliação genérica dos Riscos do 

Produto para identificar as áreas críticas para 

Teste; 

• Definição dos Níveis de Testes; 

• Definição dos Objetivos, Responsabilidades, 

Principais Atividades e Critérios de Entrada e 

Saída para os Níveis de Teste; 

• Definição de critérios para atualização da 

Estratégia de Testes quando houver alguma 

alteração em qualquer parte da mesma. Exemplo: 

quando houver alteração dos critérios de entrada 

ou saída. 

Artefato de Saída Estratégia de Testes, Lista de Riscos do Produto 
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Planejar os Testes 

Artefato de Entrada Políticas de Testes, Estratégia de Testes, Lista de Riscos 

do Produto 

Papel responsável Gerente de Teste 

Descrição O Planejamento dos Testes define a abordagem de teste 

que será utilizada com base nos riscos identificados e na 

estratégia de teste definida, estabelecendo um plano para 

executar e gerenciar as atividades de testes. O 

Planejamento de Teste deve conter os seguintes 

elementos: 

• Escopos Positivo e Negativo dos Testes: no 

planejamento é definido o que será e o que não 

será testado; 

• Abordagem dos Testes ; 

• Critérios de Entrada e Saídas: quando os testes 

devem ser iniciados e quando os testes devem ser 

encerrados; 

• Estimativa de esforço e de recursos; 

• Definição de um cronograma; 

• Avaliação de Riscos do produto e dos testes; 

• Revisar e atualizar Plano de Testes sempre que 

necessário, pois ao longo do processo de testes o 

Plano de Testes deve ser sempre consultado e 

atualizado sempre que ocorrerem mudanças. 

Exemplo: Alteração do cronograma, mudança nos 

recursos utilizados, etc. 

Artefato de Saída Plano de Teste, Lista de Risco do Produto atualizada 
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Monitorar e Controlar 

Artefato de Entrada Lista de Riscos do Produto, Plano de Teste 

Papel responsável Gerente de Teste 

Descrição O progresso dos Testes e a qualidade do produto devem 

ser monitorados e controlados para verificar se o que foi 

planejado e esperado está sendo atendido. Se necessário, 

devem ser tomadas ações corretivas. No monitoramento 

e controle do Teste, os seguintes elementos são 

considerados: 

• Monitorar o progresso dos testes (cronograma, os 

custos e esforços previstos, bem como o ambiente 

de testes) de acordo com o que foi definido no 

planejamento; 

• Monitorar a qualidade do produto (critérios de 

entrada e saída, riscos do produto e defeitos) de 

acordo com o que foi definido no planejamento; 

• Gerenciar o ambiente de Teste; 

• Com base avaliação dos riscos tomar ações 

preventivas; 

• Tomar ações corretivas quando necessário. 

Artefato de Saída Plano de Teste Atualizado, Lista e Riscos do Produto 
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Realizar Análise e Elaborar Projeto de Teste 

Artefato de Entrada Especificações do Sistema: Documento de Requisitos, 

Arquitetura, Interface, etc. 

Papel responsável Analista de Testes 

Descrição Na análise e elaboração dos cenários de testes, as 

especificações do sistema são analisadas, os cenários de 

testes são levantados e priorizados. Nesta atividade os 

seguintes elementos são considerados: 

• Identificar, Especificar e Priorizar os cenários de 

testes; 

• Criar Testes Exploratórios. Nesses testes devem 

ser especificadas algumas diretrizes que devem 

ser seguidas durante a execução dos mesmos 

como: quais partes do sistema devem ser cobertas 

no teste, em quais pontos focar no teste, tempo 

médio para execução do teste, critérios de sucesso 

e falha do teste; 

• Identificar a necessidade de massa de dados 

específica; 

• Definir o critério de início dos testes. 

Para realização desta atividade recomenda-se utilizar as 

boas práticas para Testes Exploratórios listadas no 

segundo capítulo deste trabalho. Exemplo: Estudar 

problemas de sistemas anteriores ou similates. Leitura de 

documentos de referência, Utilização de um guia de 

cenários. Utilizar as boas práticas que se adequem a 

realidade do projeto. 

Artefato de Saída Cenários de Testes e Testes Exploratórios 
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Preparar Ambiente de Teste 

Artefato de Entrada Plano de Teste, Cenários de Testes, Testes Exploratórios 

Papel responsável Analista de Testes 

Descrição Levantar as necessidades de ambientes, tomar ações para 

que ambiente necessário seja desenvolvido. Os seguintes 

elementos são considerados: 

• Levantar as necessidades de ambiente; 

• Criar massa de dados genérica ou específica para 

testes; 

• Tomar ações para que as necessidades de 

ambiente sejam implementadas e estejam 

disponíveis para execução dos testes. 

Artefato de Saída Massa de Dados 

 

Executar os Testes 

Artefato de Entrada Cenários de Testes, Testes Exploratórios 

Papel responsável Executor de Testes 

Descrição Os cenários de testes são executados, os resultados dos 

testes são registrados, defeitos são identificados e 

registrados. Os seguintes elementos são considerados: 

• Executar os Cenários de Testes; 

• Executar Testes Exploratórios; 

• Registrar o Resultado de cada Teste Executado; 

• Registrar os Defeitos encontrados. 

Recomenda-se utilizar as boas práticas para Testes 

Exploratórios que se adequem a esta atividade. Exemplo: 

Documentar os erros, Planilha de execução para testes 

exploratórios. 

Artefato de Saída Log dos Testes, Defeitos Registrados 
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Gerenciar os Defeitos 

Artefato de Entrada Log de Testes, Defeitos Registrados 

Papel responsável Analista de Testes, Executor de Testes  

Descrição Os defeitos que foram registrados são analisados, e se 

realmente foram defeitos, são tomadas ações para que 

sejam corrigidos. Então eles são retestados e fechados. Os 

seguintes elementos são considerados: 

• Decidir se os defeitos registrados são erros; 

• Atribuir os registros abertos a desenvolvedores; 

• Realizar retestes ; 

• Atualizar status dos defeitos registrados. 

Artefato de Saída Log dos Testes, Defeitos Registrados atualizados 

 

4.2 Mapeamento do Processo Proposto x TMMI nível 02 

O processo proposto é aderente ao segundo estágio do TMMI. As áreas de 

processo do segundo nível do TMMI e os objetivos específicos de cada área de 

processo são mapeados em atividades do processo proposto. A seguir, a Tabela 

4.1 mostra este mapeamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

Tabela 4.1 Mapeamento TMMI nível 02 x Processo Proposto 

 
 

Para atingir o segundo nível de maturidade do TMMI é preciso atender 

todas as áreas de processo deste estágio e para satisfazer cada área de processo é 

necessário atingir os objetivos específicos de cada área. O mapeamento acima 

mostra que os objetivos específicos de cada área de processo do segundo estágio 

do TMMI são previstos no processo proposto. 

4.3 Elaboração de Cenários de Testes 

Na atividade “Realizar Análise e Elaborar Projeto de Testes” são criados 

os cenários de testes para execução. O processo proposto pode ser aplicado em 

organizações que: não têm um processo de testes definido; utilizam apenas a 

técnica de testes exploratórios; não produzem a documentação de requisitos ou, 

quando produzem, a qualidade da mesma é baixa; não há documentação 

suficiente para criar casos de testes baseados em roteiro, etc. Extrair os cenários 

de testes quando a empresa apresenta uma ou mais característica citadas 

anteriormente não é uma atividade tão simples.  
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Existem algumas técnicas que ajudam e facilitam a identificação de 

cenários de testes. Abaixo, algumas dessas técnicas serão explanadas. 

Partição de Equivalência 

 O domínio dos dados de entrada é separado em classes para evitar casos 

de testes redundantes. A divisão das classes é baseada na possível identificação 

de um erro [DM07]. Exemplo: Em um sistema que contém um cadastro de 

produtos onde o campo descrição do produto deve conter de 3 a 50 caracteres.  

As classes identificadas são: quantidade de caracteres abaixo de três, quantidade 

de caracteres de 3 a 50 e quantidade de caracteres acima de 50. Em cada uma 

dessas classes existe um conjunto de valores que provavelmente possuem a 

mesma capacidade de encontrar erros. Logo, pode-se executar um teste para 

cada classe de equivalência e obter o mesmo resultado que seria encontrado ao 

executar vários testes para cada uma das classes. A Tabela 4.2 ilustra a partição 

de equivalência. 

 
Tabela 4.2 Partição de Equivalência 

Entrada 

Valores 

Permitidos Classes Cenários 

< 3 Quantidade de caracteres = 1 

3 a 50 
Quantidade de caracteres = 

20 
Descrição do 

Produto 
De 3 a 50 

Caracteres > 50 
Quantidade de caracteres = 

60 

 

Valores-limite 

 O método valores-limite é complementar à partição de equivalência.  Na 

partição de equivalência qualquer valor da classe pode ser utilizado. Aqui, os 

valores-limite são os indicados. Acredita-se que uma aplicação apresente mais 

defeitos nos limites das classes do que nas áreas centrais. Portanto, usar valores-

limite nos testes aumenta a probabilidade de se encontrar problemas. A Tabela 

4.3 mostra os cenários utilizando valores-limite no exemplo anterior: 
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Tabela 4.3 Valores-limite 

Entrada 

Valores 

Permitidos Classes Cenários 

< 3 Quantidade de caracteres = 2 

3 a 50 

Quantidade de caracteres = 3 
Quantidade de caracteres = 

50 
Descrição do 

Produto 
De 3 a 50 

Caracteres > 50 
Quantidade de caracteres = 

51 

 

Valores Brancos ou Nulos 

 Esta técnica consiste em não preencher as entradas que são obrigatórias 

para o sistema. 

Valores Inválidos e Negativos 

 São utilizados dados inválidos nas entradas do software. O processamento 

desses dados inválidos geralmente provoca erros. Exemplo: Digitar caracteres em 

um campo numérico, digitar um valor negativo em um campo que deveria 

apenas receber um valor positivo. 

 Nem sempre os sistemas permitem digitar valores inválidos e/ou 

negativos, mas muitas vezes eles permitem que esses valores sejam “colados”. Se 

um sistema não permite que você digite o valor desejado, tente copiar e colar o 

valor desejado no campo de entrada. Isso funciona muitas vezes. 

Combinação de Dados 

 São feitas várias combinações de dados de entrada. Cada combinação 

deve produzir um resultado específico. Nas combinações podem ser utilizados 

valores corretos, valores errados, valores inválidos, valor vazio. 

Pairwise 

 É uma técnica de teste que permite que se reduza um conjunto intratável e 

grande de entradas de um caso de teste para um conjunto muito menor. São 

feitas várias combinações de dados de entrada. Cada combinação deve produzir 

um resultado específico. Nas combinações, podem ser utilizados valores corretos, 

valores errados, valores inválidos, valor vazio. 
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 O uso desta técnica é indicado quando há uma grande quantidade de 

combinações a serem testadas e existe um grande número de combinações que 

podem ser muito arriscadas de não serem testadas. 

Para selecionar um subconjunto razoavelmente pequeno e eficiente, que 

encontre uma variedade considerada de erros sem tentar testar todas as 

combinações de valores e variáveis indica-se apenas testar todos os pares de 

variáveis.  Exemplo: Para um sistema com 4 entradas diferentes cada uma 

podendo assumir 3 valores, resulta em 3x3x3x3 = 81 combinações. Utilizando 

esta técnica, testa-se todos os pares de duas entradas e as outras entradas podem 

assumir qualquer valor, 3x3 e o número de combinações reduz para 9.  

Guia de Cenários de Teste 

 Com base em algumas técnicas citadas para definir cenários e na 

experiência na execução de testes exploratórios foi montado um Guia de 

Cenários de Teste para Testes Exploratórios. O guia é genérico e pode ser 

empregado em vários projetos, para testar várias funcionalidades. Ele é dividido 

em testes de validação de campo, usabilidade, mensagem, negócio e segurança. 

O guia apresenta vários cenários, em alguns casos uns desses cenários serão 

adequados para testar uma funcionalidade A, mas não serão adequados para 

testar a funcionalidade B. Durante a atividade “Realizar Análise e Elaborar 

Projeto de Teste” este guia pode ser utilizado pelo analista de teste que analisará 

quais cenários listados poderão ser utilizados para testar a funcionalidade para a 

qual ele está elaborando os cenários de teste. A Figura 4.2 mostra o guia 

desenvolvido. 
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Figura 4.2 Guia de Cenários de Testes 
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4.4 Priorizando os Cenários de Testes 

Nem sempre todos os cenários podem ser executados, por questões de 

prazo, recurso, etc. Assim, as boas práticas a seguir podem ajudar a priorizar os 

cenários a serem executados: 

Funcionalidades Críticas 

 Aconselha-se testar as funcionalidades que são mais críticas para o sistema.  

Funcionalidades Mais Usadas 

 Como nem todas as funcionalidades serão testadas é indicado testar as 

funcionalidades que são mais utilizadas. Assim, se uma funcionalidade A for 

mais acessada que uma funcionalidade B, os defeitos da funcionalidade A 

provavelmente serão encontrados pelo cliente com mais facilidade. 

Funcionalidades Alteradas 

 É aconselhável testar as funcionalidades que sofreram alguma 

modificação.  Comumente durante a alteração de uma funcionalidade são 

inseridos erros no sistema. 

Novas Funcionalidades 

 Novas funcionalidades que serão liberadas para o cliente devem ser 

testadas. Há grande chance de que existam erros nesta nova implementação, uma 

vez que esta funcionalidade é nova, ainda não foi testada e existe uma estimativa 

conservadora de que há 5 bugs a cada 1000 linhas de código [VM02]. 

Cenários que já apresentaram erros 

 A probabilidade de detectar problemas utilizando cenários que já 

identificaram erros é maior do que em cenários que ainda não detectaram erros. 

Uma vez que um teste que identificou falhas na maioria das vezes em que foi 

executado é melhor candidato para priorização que um teste que quase não 

falhou em suas execuções [Via06]. 
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Aspectos vitais do Sistema 

 Devem-se testar os aspectos vitais do software. Os aspectos secundários 

são menos importantes. A definição de qual aspecto é mais ou menos importante 

depende das características do sistema e dos riscos envolvidos nele [Wik]. 

4.5 Considerações Finais 

 Este capítulo propôs um processo aderente ao nível TMMI nível 2 e 

detalhou as atividades deste processo. Além disso, o capítulo discutiu algumas 

técnicas para criação de cenários, apresentou um guia de cenários de testes de 

sistema que pode ser utilizado para várias funcionalidades de vários projetos e 

apontou algumas diretrizes para seleção de quais cenários de teste executar 

quando todos os cenários elaborados não puderem ser executados.  

 A partir do quarto nível do TMMI há incompatibilidades desses níveis e 

testes exploratórios. No nível 4 é obrigatória a realização de: testes estáticos, 

revisão de código, inspeções formais, etc. Essas atividades não são compatíveis a 

técnica de Testes exploratórios. Os testes exploratórios são testes dinâmicos, são 

realizados no software. Além disso, a partir do nível 4 as atividades ficam bem 

mais formais e burocráticas o que não é compatível com a agilidade encontrada 

na utilização de Testes exploratórios. 

 O capítulo seguinte relatará a aplicação do processo proposto em uma 

empresa. 
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5. Relato da Aplicação do Processo Proposto 

 Este capítulo relata a aplicação do processo proposto em uma empresa de 

desenvolvimento de software. Aqui serão descritos: Objetivos do Experimento, 

Ambiente do Experimento, o Escopo da Realização do Experimento, Cronograma, 

Métricas Consideradas, Relato do Experimento e o Diagnóstico Geral. 

5.1 Objetivos do Experimento 

 O intuito da realização deste experimento foi avaliar se a utilização do 

processo proposto em uma organização que não possui um processo de teste 

definido e que realiza testes exploratórios contribui para a melhoria da qualidade 

do produto. Além disso, identificar pontos de melhorias, pontos fortes e levantar 

as dificuldades para implantação do processo. 

5.2 Ambiente do Experimento 

 A organização na qual o processo foi aplicado é uma empresa nacional de 

Tecnologia da Informação. Por questões de confidencialidade e segurança, o 

nome da empresa não será revelado, bem como algumas informações e os 

artefatos gerados não poderão ser expostos. Algumas características da empresa 

são: 

� Empresa de Médio Porte, com cerca de 120 funcionários; 

� A organização possui unidades em: Recife-PE, São Paulo–SP, Rio de 

Janeiro–RJ, Brasília-DF, Curitiba-PR; 

� Provê e mantém cinco produtos integrados e compostos por vários 

módulos;  

� Possui mais de 300 clientes em todo país; 

� Empresa atuando no mercado há 20 anos; 

� As soluções desenvolvidas podem ser web ou desktop. Elas são integradas 

entre si e integradas com os outros sistemas desenvolvidos por outras 

empresas. São realizadas correções de defeitos, alterações de 
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funcionalidades e desenvolvimento de novos requisitos, bem como 

integrações com outros sistemas. 

5.3 O Escopo da Realização do Experimento 

O trabalho foi realizado em uma célula da empresa composta em média 

por quinze pessoas. Esta célula é dedicada exclusivamente a um cliente, 

atendendo apenas as demandas e solicitações do mesmo. Existe uma linha de 

desenvolvimento separada para este cliente que é uma versão independente da 

versão oficial disponibilizada para a maioria dos clientes. Novas versões do 

sistema são disponibilizadas para o cliente a cada 15 dias. 

A equipe era composta por: 

� Gerente: 01 pessoa 

� Analistas de Sistemas: 04 pessoas 

� Desenvolvedores: 07 pessoas 

� Engenheiros de Testes: 02 pessoas 

O processo proposto foi aplicado nas alterações de funcionalidades 

existentes e no desenvolvimento de novas funcionalidades. 

Nesta célula da empresa não havia nenhum processo de testes definido, 

para a realização dos testes era utilizada a técnica de testes exploratórios. Existia 

um processo de testes definido que era utilizado pela a equipe de testes que 

trabalhava no desenvolvimento da linha oficial dos sistemas. 

5.4 Cronograma 

 O trabalho foi realizado em três meses. A aplicação do processo foi 

dividida em três etapas: 

� Apresentação e Preparação para Aplicação do Processo 

� Aplicação do Processo durante quatro iterações 

� Coleta e Consolidação dos Dados 

A Figura 5.1 abaixo apresenta o cronograma do experimento realizado. 
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Figura 5.1 Cronograma do Experimento 

 

5.5 Métricas Consideradas 

 Para poder verificar o aumento de qualidade dos artefatos entregues a 

partir da utilização do processo proposto, algumas métricas foram coletadas 

durante o experimento: 

� Quantidade de Defeitos encontrados: Total de defeitos registrados em 

determinada iteração. Essa métrica expõe a quantidade de erros que 

passaram a ser detectados com a utilização do processo proposto. Antes 

deste experimento a média era um erro encontrado por funcionalidade. 

Essa média não é baseada em dados armazenados, já que não havia 

nenhum registro dos testes realizados e dos erros encontrados. Essa média 

é baseada no relato dos engenheiros de testes. 

� Quantidade de Defeitos já existentes: Quantos dos defeitos encontrados 

foram defeitos que já existiam no software. Antes da realização deste 

experimento os erros já existentes no sistema identificados durante os 

testes das solicitações de requisitos não eram registrados nem tratados 

internamente. Ou seja, erros conhecidos do sistema permaneciam no 

mesmo. Apenas os bugs identificados pelo cliente eram tratados e 

contabilizados. 

� Quantidade de Solicitações Retornadas: Quantas das solicitações de 

requisito tratadas na iteração foram retornadas pelo cliente. As solicitações 

de requisito tanto de alteração quando de implementação de novas 

funcionalidades são abertas pelo cliente. Ao final de cada iteração as 

solicitações de requisito são homologadas pelo cliente. Caso o requisito 

entregue não atenda a necessidade do cliente ou apresente erros essa 

solicitação não é aceita pelo cliente e é retorna para a fábrica de software.  



 60 

Não existia a contabilização das solicitações de requisitos retornadas pelo 

cliente, apenas os erros retornados eram contabilizados. Esta métrica 

mostra quantos dos requisitos desenvolvidos foram entregues com a 

qualidade esperada pelo cliente. 

5.6 Relato do Experimento 

Descrição das atividades de Testes antes da aplicação do processo 

Nesta célula da empresa existe uma equipe independente para testes. As 

pessoas responsáveis pela realização dos testes apenas testam o sistema, ou seja, 

não participam da codificação do sistema. Esta equipe realizava testes 

exploratórios sem seguir nenhuma metodologia. Os testes eram executados da 

seguinte forma: após a codificação de uma solicitação, uma pessoa da equipe de 

testes lia os documentos da solicitação, se a solicitação era de correção de erros, 

também existia um vídeo de reprodução do defeito feito pelo cliente. Depois da 

leitura dos documentos, o testador executava testes com base no entendimento 

da leitura dos documentos e na sua experiência e conhecimento. Não havia 

nenhum registro dos testes realizados e nem se sabia o que foi e o que não foi 

coberto pelos testes. Eram realizados testes exploratórios nas novas 

funcionalidades e testes pontuais com base nas solicitações de alteração de 

funcionalidades e correção de defeitos. Os engenheiros de testes conheciam as 

técnicas para elaboração de cenários de testes apresentadas no quarto capítulo 

deste trabalho. 

As etapas para a realização do estudo são descritas a seguir: 

Apresentação e Preparação para aplicação do Processo 

Foi realizada uma apresentação do processo proposto para a gerência, 

analistas e engenheiros de testes. A apresentação do processo e o esclarecimento 

das dúvidas iniciais foram realizados em uma manhã. O processo foi 

disponibilizado para a equipe. Após a apresentação do processo, iniciou-se a 

preparação para a aplicação do processo. Foram criados os templates dos artefatos 

do processo, e foram levantadas e instaladas ferramentas de apoio à implantação 

do processo. 
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As ferramentas utilizadas foram: 

Microsoft Word: Ferramenta já utilizada na instituição para criação e 

edição de documentos. 

Testlink: Ferramenta usada para criar e armazenar os cenários de testes, o 

resultado da execução dos cenários de testes, e para a emissão de relatórios. A 

área de desenvolvimento da linha oficial do sistema que era liberada para a 

maioria dos clientes, que possuía um processo de testes definido já utilizava esta 

ferramenta. Na célula na qual o experimento foi realizado nenhuma ferramenta 

de criação/armazenagem de teste era usada, uma vez que os testes não eram 

registrados. A ferramenta foi escolhida por ser free, atender as necessidades, ser 

uma ferramenta web e já ser utilizada na empresa.  

OneStudio: Ferramenta comercial já utilizada na empresa para registro e 

acompanhamento de solicitações. Os clientes abrem suas solicitações nesta 

ferramenta, cada solicitação é um novo registro na ferramenta e esses registros 

são denominados na ferramenta de CRC. Cada solicitação contém apenas a sua 

descrição e os documentos que são associados a esta solicitação. Para cada CRC é 

criada pelo menos uma CR, é na CR que são criadas as tarefas necessárias para 

atender a solicitação do cliente. Exemplo de Tarefas: Análise da Solicitação, 

Desenvolvimento da Solicitação, Execução dos Testes, Recodificação da 

Solicitação, entre outras. Para cada tarefa existe um recurso alocado e quando 

uma tarefa é concluída o status da CR é alterado e a CR fica disponível para a 

pessoa responsável pela próxima atividade. A CR pode assumir alguns status, 

exemplo: Em Análise, Em desenvolvimento, Em Testes, Em recodificação, 

Validada.     

Aplicação do Processo durante quatro iterações 

A seguir será descrito a execução das atividades do processo proposto. 

Definir e Documentar Políticas de Teste 

A Política de Teste foi definida pela gerência junto com a equipe de teste. 

Definir e Documentar Estratégias de Teste 

A Estratégia de Teste foi definida pela gerência junto com a equipe de 

teste. Foram levantados os riscos das funcionalidades para identificar as áreas 
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críticas para teste. Foram definidos dois níveis de testes: Testes Unitários e Testes 

Funcionais. Os Testes unitários foram realizados pelos desenvolvedores e os 

testes funcionais foram feitos para as alterações de funcionalidades e 

desenvolvimento de novos requisitos. A Estratégia de Teste foi atualizada 

sempre que necessário. 

Planejar os Testes 

No início de cada iteração o planejamento dos testes foi realizado. Definia-

se o que seria testado, o escopo positivo e negativo dos testes, os níveis de testes 

que seriam realizados, critérios de entrada e saída dos testes, estimativa do 

esforço e recurso e a definição do cronograma. 

Monitorar e Controlar 

A gerência monitorava e controlava o andamento das atividades e 

comparava o real versus o planejado e realizava os ajustes necessários. 

Realizar Análise e Elaborar Projeto de Teste 

Passou-se a criar e armazenar os cenários de testes. A análise e a 

elaboração dos casos de testes passaram a ocorrer em paralelo à codificação. 

Além da criação dos cenários de testes, também foram criados testes 

exploratórios, nesses foram especificadas algumas diretrizes que deveriam ser 

seguidas durante a execução dos mesmos como: quais partes do sistema devem 

ser cobertas no teste, em quais pontos focar no teste, tempo médio para execução 

do teste, critérios de sucesso e falha do teste. As boas práticas para testes 

exploratórios adequadas a realidade do projeto foram empregadas. Exemplos: 

Leitura de Documentos de Referência, Treinamento realizados por especialistas, 

Desenvolvimento de cenários, etc. Além de boas práticas, no experimento foram 

aplicadas as técnicas relatadas para facilitar a identificação de cenários de testes. 

Exemplos: valores-limite, valores inválidos e negativos, guia de cenários de testes. 

Os cenários de testes e os testes exploratórios eram cadastrados no testlink. 

Preparar Ambiente de Teste 

Quando os cenários de testes estavam concluídos, o arquiteto de testes 

preparava o ambiente para a execução desses cenários. 
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Como o ambiente de testes é uma cópia do ambiente de produção, grande 

parte dos dados que eram necessários para realizar os testes já existiam na base. 

Assim, só era necessário cadastrar na base alguns dados específicos de algumas 

funcionalidades. 

Executar os Testes 

Quando a codificação da solicitação era concluída, o desenvolvedor 

realizava os testes unitários.  

Quando os testes unitários passavam, a funcionalidade era liberada para 

testes. O executor realizava os cenários de testes e os testes exploratórios 

cadastrados no testlink, e reportava o resultado desses testes no próprio testlink. 

Quando algum cenário de teste falhava, um registro de defeito era aberto. 

Não existia o conceito de liberar todas as funcionalidades para execução dos 

testes na mesma build do sistema. Quando a codificação de uma funcionalidade 

era concluída, ela era liberada e testada, se um novo requisito era liberado para 

testes, uma nova versão do sistema era disponibilizada. Ou seja, as 

funcionalidades liberadas em uma iteração não eram testadas na mesma versão 

do produto.  

Gerenciar Defeitos 

O arquiteto de teste planejava um novo ciclo de execução apenas para 

retestar os cenários de testes que falharam.  

Depois que um defeito ou um conjunto de defeitos era liberado, o executor 

realizava os retestes. Esse ciclo se repetia até que todos os defeitos críticos fossem 

resolvidos. Se houvesse tempo, todos os defeitos encontrados eram corrigidos. 

Coleta e Consolidação dos Dados 

Em seguida a aplicação do processo, iniciou-se a fase de coleta e 

consolidação dos dados. Como exposto anteriormente, as atividades do processo 

foram realizadas durante quatro iterações, cada uma delas com duração de 15 

dias. 
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Iteração 01 

Na primeira iteração foram realizadas duas pequenas alterações de 

funcionalidades e a inclusão de um requisito. Para cada alteração e requisito 

foram criados conjuntos de testes: 

� Alteração A: 04 testes 

� Alteração B: 03 testes 

� Nova Funcionalidade C: 19 testes 

A Figura 5.2 é um relatório extraído a partir do testlink que consolida 

algumas informações: total e percentual de testes executados, total e percentual 

de testes que passaram, total e percentual de testes bloqueados, total e percentual 

de testes falhos no primeiro ciclo de testes desta iteração e também apresenta 

esses dados por CRC. 

 
Figura 5.2 Resultados Iteração 01 - Ciclo 01 

 

Como alguns testes falharam, houve o Ciclo 02 de testes para retestar os 

testes que não foram aprovados no primeiro ciclo. A Figura 5.3 é um relatório 

disponibilizado pelo testlink que apresenta algumas informações do segundo 
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ciclo de teste desta iteração: total e percentual de testes executados, total e 

percentual de testes que passaram, total e percentual de testes bloqueados, total e 

percentual de testes falhos. Como o segundo ciclo de testes contemplou apenas 

uma CRC, os números apresentados para o segundo ciclo e os números 

apresentados por CRC são os mesmos. Por questões de tempo e recurso durante 

o experimento não foram realizados testes de regressão, apenas os cenários de 

testes que identificaram erros eram retestados. 

 
Figura 5.3 Resultados Iteração 01 - Ciclo 02 

 
Na primeira iteração utilizando o processo proposto foram obtidos os 

seguintes resultados para as métricas: 

� Quantidade de Defeitos encontrados: 04  

� Quantidade de Defeitos já existentes: 03 

� Quantidade de Solicitações Retornadas: 00 

 

Iteração 02 

O escopo desta iteração foi: três alterações em funcionalidades e a 

implementação de uma funcionalidade nova. Para cada funcionalidade foram 

feitas as seguintes quantidades de testes: 
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� Nova Funcionalidade A: 15 testes 

� Alteração B: 10 testes 

� Alteração C: 03 testes 

� Alteração D: 06 testes 

A Figura 5.4 exibe informações obtidas a partir do testlink, são elas: total e 

percentual de testes executados, total e percentual de testes que passaram, total e 

percentual de testes bloqueados, total e percentual de testes falhos na execução 

do primeiro ciclo de testes da segunda iteração. Esses dados também são 

mostrados por CRC. 

 
Figura 5.4 Resultados Iteração 02 - Ciclo 01 

 

Foi necessário um segundo ciclo de testes para retestar os testes que 

falharam. A Figura 5.5 mostra o relatório de teste extraído a partir do testlink para 

o segundo ciclo de teste realizado nesta iteração, algumas informações são: total e 

percentual de testes executados, total e percentual de testes que passaram, total e 
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percentual de testes bloqueados, total e percentual de testes falhos. As 

informações também são consolidadas por CRC. 

 
Figura 5.5 Resultados Iteração 02 - Ciclo 02 

 

Na segunda iteração foram obtidos os seguintes resultados para as métricas 

coletadas: 

� Quantidade de Defeitos encontrados: 17 

� Quantidade de Defeitos já existentes: 02 

� Quantidade de Solicitações Retornadas: 01 

Uma das solicitações foi retornada devido a um erro em uma tela que não 

constava na análise. Logo quem identificou os cenários de testes não sabia que a 

tela deveria ser testada. Para se evitar este tipo de problema o processo de 

desenvolvimento deve ser melhorado. Um exemplo de melhoria seria a inclusão 

da atividade de revisão de análise. 

 
Iteração 03 

Nesta iteração foi desenvolvida uma nova funcionalidade. Para esta 

funcionalidade foi criado um novo conjunto de testes: 
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� Nova Funcionalidade A: 14 testes 

A Figura 5.6 apresenta um relatório extraído a partir do testlink que 

consolida algumas informações: total e percentual de testes executados, total e 

percentual de testes que passaram, total e percentual de testes bloqueados, total e 

percentual de testes falhos para o primeiro ciclo de teste desta iteração. 

 

 
Figura 5.6 Resultados Iteração 03 - Ciclo 01 

 
A Figura 5.7 expõe os resultados do segundo ciclo de teste dessa iteração. 

Houve um segundo ciclo de teste, pois um teste importante na funcionalidade 

falhou e a mesma não podia ser liberada com o problema encontrado.  
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Figura 5.7 Resultados Iteração 03 - Ciclo 02 

 

Nesta iteração foram obtidos os seguintes resultados para as métricas 

coletadas: 

� Quantidade de Defeitos encontrados: 01 

� Quantidade de Defeitos já existentes: 01 

� Quantidade de Solicitações Retornadas: 01 

A Funcionalidade em questão foi um relatório e a mesma foi retornada, 

pois não ficou claro na solicitação do cliente que o relatório deveria exibir apenas 

as informações que foram geradas por um grupo de usuários específico. 

 

Iteração 04 

Duas novas funcionalidades e uma alteração foram desenvolvidas. Foram 

criados os conjuntos de testes abaixo para cada funcionalidade: 

� Nova Funcionalidade A: 15 testes 

� Alteração B: 02 testes 

� Nova Funcionalidade C: 21 testes 
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A Figura 5.8 exibe o relatório de testes emitido a partir do testlink 

contendo informações sobre os testes realizados no primeiro ciclo de testes desta 

iteração, são elas: total e percentual de testes executados, total e percentual de 

testes que passaram, total e percentual de testes bloqueados, total e percentual de 

testes falhos desta iteração. As informações também são expostas por CRC. 

 
Figura 5.8 Resultados Iteração 04 - Ciclo 01 

 
 Como alguns testes falharam e outros foram bloqueados no 

primeiro ciclo de testes, foi criado o segundo ciclo de execução para testar os 

testes que não passaram. A Figura 5.9 é o relatório de testes extraído a partir do 

testlink que consolida algumas informações: total e percentual de testes 

executados, total e percentual de testes que passaram, total e percentual de testes 

bloqueados, total e percentual de testes falhos do segundo ciclo de testes desta 

iteração e também apresenta esses dados para cada CRC. 
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Figura 5.9 Resultados Iteração 04 - Ciclo 02 

 

 Um terceiro ciclo de testes foi realizado para retestar os testes que 
falharam no ciclo 02. A Figura 5.10 apresenta os resultados do terceiro ciclo de 
testes desta iteração.  
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Figura 5.10 Resultados Iteração 04 - Ciclo 03 

 
Nesta iteração foram obtidos os seguintes resultados para as métricas 

coletadas: 

� Quantidade de Defeitos encontrados: 13 

� Quantidade de Defeitos já existentes: 00 

� Quantidade de Solicitações Retornadas: 00 

 

5.7 Diagnóstico Geral 

 Antes da utilização do processo proposto, eram realizados testes bem 

pontuais. Quando era realizada uma alteração na funcionalidade só era testada a 

alteração, não era testada a funcionalidade como um todo e a parte que já estava 

desenvolvida não era testada. Para os novos requisitos, eram realizados testes 

apenas para o fluxo básico da funcionalidade implementada.  As métricas de 

total de erros encontrados e total de erros já existentes não eram coletadas, não 

havia nenhum registro dos testes realizados, do que foi testado e do que não foi 

testado. Se durante os testes exploratórios executados em uma parte do sistema 

fossem encontrados defeitos já existentes em outras partes que não eram o foco 
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da execução, esses erros não eram registrados e nem resolvidos, acreditava-se 

que, se o erro já exista em produção e o cliente não havia reclamado da existência 

do mesmo, então ele não era crítico e não era corrigido. Existia o pensamento que 

não havia recurso para tratar os defeitos em produção que não fossem 

registrados pelo cliente.  

 Com a utilização do processo passaram a ser feitos testes para toda a 

funcionalidade mesmo quando ocorria apenas uma alteração; para as novas 

funcionalidades, além de se testar de forma exploratória os fluxos básicos, fluxos 

alternativos e fluxos de exceção passaram a serem a ser foco dos testes 

exploratórios. Com essas práticas o número de defeitos encontrados aumentou e 

os erros pré-existentes no código passaram a serem registrados. Para os erros já 

existentes passou-se a abrir CR internas a fim tratá-los. 

 Através deste estudo percebe-se que alguns erros são introduzidos no 

sistema porque o cliente não soube especificar corretamente o que desejava ou 

ocorreram erros de análise. Para melhorar a qualidade do produto, além de 

melhorar e organizar as atividades de testes é necessário melhorar o processo de 

desenvolvimento como um todo. 

Dificuldades 

Durante a realização deste experimento algumas dificuldades foram 

encontradas, são elas: 

� Mudar a cultura da organização; 

� Nos momentos de prazo apertado, havia pressão da gerência para 

abandonar o processo; 

� Resistência inicial dos desenvolvedores devido ao aumento do número de 

defeitos encontrados.  Para eles, se o fluxo básico da funcionalidade estava 

funcionando então a funcionalidade poderia ser liberada. Conversando e 

mostrando a necessidade e os benefícios da melhoria da qualidade do 

produto, esta barreira foi eliminada e os próprios desenvolvedores 

passaram a realizar testes unitários de mais qualidade e maior cobertura, 

pois eles entenderam que se liberassem a funcionalidade sem que ela 
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realmente atendesse a solicitação do cliente, a CRC não seria aceita pelo 

mesmo; 

� Resistência inicial dos desenvolvedores pelo aumento de erros pré-

existentes e pelo fato desses erros passarem a ser registrados e resolvidos. 

Os desenvolvedores acharam ruim o fato de terem que corrigir erros que 

já existiam no sistema e que não foram eles que introduziram no código. 

Conversando e mostrando a necessidade de correção daqueles erros 

independentemente de quem os criou, a necessidade de melhoria do 

produto e ganhos com esta prática, esta dificuldade foi sanada. O apoio da 

gerência neste ponto e no ponto anterior foi fundamental. Não houve 

resistência inicial dos testadores, eles apoiaram o experimento e 

reconheciam a necessidade de utilização de um processo definido e 

adequado para as atividades de testes; 

� Como o número de CR’s internas aumentou, a quantidade de 

desenvolvedores permaneceu a mesma e as demandas dos clientes não 

diminuíram, algumas das CR’s internas abertas não foram resolvidas na 

mesma iteração na qual elas foram abertas.  

Benefícios 

A seguir são expostos alguns benefícios adquiridos com a utilização do 

processo proposto. 

� Atividades de teste ocorrendo em paralelo com as atividades de 

codificação. As atividades de testes são iniciadas mais cedo;  

� Cadastro e armazenamento dos testes realizados em uma funcionalidade. 

Quando uma funcionalidade for alterada posteriormente já existirão testes 

cadastrados para a mesma, não será gasto novamente tempo pensando 

nos testes que já foram realizados e garante-se que o que funcionava 

anteriormente continua funcionando;  

� Identificação de necessidade de alterações na análise mais cedo. Como os 

testes passaram a ser registrados e a criação deles passou a ocorrer em 

paralelo à codificação, durante a criação deles eram levantadas situações 

de testes que o comportamento do sistema não estava previsto e não seria 
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implementado. Com isso, as alterações na análise eram identificadas e 

realizadas mais cedo e identificando mais cedo problemas no sistema;  

� Aumento da cobertura dos testes. Além dos testes exploratórios cobrirem 

fluxos básicos, fluxos alternativos e de exceção no testes de novas 

funcionalidades, nas alterações toda a funcionalidade era testada e os 

fluxos secundários e de exceção também. Com o aumento da cobertura de 

testes aumenta-se a probabilidade de encontrar defeitos e evita-se que os 

mesmos sejam identificados apenas em produção; 

� Melhoria dos testes realizados nas solicitações de correção de erros. 

Apesar do processo ter sido aplicado nas solicitações de alteração e 

inclusão de funcionalidades, o ganho do mesmo foi observado pela 

gerência e algumas práticas do processo passaram a serem utilizadas nas 

solicitações de correção de erros. E com essas práticas o número de CRC’s 

de erros retornadas pelo cliente diminuiu; 

� Erros já existentes no sistema passaram a serem registrados e tratados. Ou 

seja, erros que posteriormente seriam encontrados em produção pelo 

cliente eram corrigidos; 

� Toda a equipe passou a enxergar a necessidade da melhoria do produto; 

� Funcionalidades liberadas para teste mais estáveis; 

� Aumento da qualidade do produto disponibilizado; 

� Nenhuma das solicitações de requisito abertas pelo cliente foi retornada 

pelo cliente devido a erros que poderiam ser descobertos durante os testes. 

Exemplo: Uma CRC foi retornada porque o cliente não deixou explícito 

que queria que um relatório exibisse informações geradas apenas por um 

grupo específico de usuários. 

� Com o cadastro dos testes, qualquer pessoa podia executar os testes, 

garantindo uma cobertura mínima dos testes e a qualidade das 

funcionalidades liberadas. Em alguns momentos os testes foram 

executados por analistas e desenvolvedores; 

� Sabe-se o que foi testado e o que não foi testado; 
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� É possível medir mais facilmente o esforço de execução. Sabe-se quantos 

testes serão realizados para uma funcionalidade. Durante a execução é 

possível acompanhar o andamento dos testes, o quanto foi testado e o 

quanto falta testar; 

� São gerados relatórios com métricas de testes para cada iteração. Sabe-se 

quantos testes passaram e quantos testes falharam. 

� Maior organização e controle das atividades de testes; 

� Durante a execução já existe um conjunto testes cadastrados diminuindo 

assim o tempo de execução dos testes, já que na hora de executar os testes 

não será necessário pensar em todos os testes que são necessários. Como 

as diretrizes (quais áreas cobrir no teste, em quais pontos focar, tempo 

médio para exploração, critérios de sucesso, etc) para execução dos testes 

exploratórios também são previamente cadastradas a execução desses 

testes ficou mais direcionada. Houve um aumento da produtividade na 

execução dessas atividades; 

� Mesmo com a utilização do processo as atividades de testes continuaram 

demandando pouco tempo e recurso. Mesmo a atividade de “Realizar 

Análise e Elaborar Projeto de Teste” não consumia muito tempo, pois os 

testes não eram detalhados em passo-a-passo e resultado esperado para 

cada passo como ocorre nos testes baseados em roteiros; 

� O conhecimento que antes existia apenas nas mentes das pessoas que 

formam a equipe de teste passou a ser registrado e a estar disponível para 

qualquer pessoa do projeto; 

� Com a utilização do processo atividades de testes que eram realizadas de 

maneira desorganizada passaram a ser formalizadas, registradas e 

realizadas de maneira mais organizada. 

Desvantagens 

A seguir são expostos alguns ônus sofridos com a utilização do processo 

proposto. 
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� Em alguns casos, início da execução dos testes um pouco mais tarde. Nem 

sempre era possível concluir a parte de criação dos cenários antes da 

conclusão da implementação da solicitação; 

� Aumento do tempo destinado às atividades de testes, pois, o número de 

erros encontrados aumentou e esses erros passaram a ser registrados; 

� Menos tempo para implementação de uma solicitação. Como o número de 

erros encontrados aumentou, a quantidade de recursos da equipe 

permaneceu a mesma e a demanda do cliente continuou a mesma o tempo 

para atender uma solicitação precisou diminuir. 

5.8 Considerações Finais 

 Apesar de algumas resistências inicias, a utilização do processo proposto 

foi bem vista pela equipe, inclusive pelos desenvolvedores. Algumas 

dificuldades foram encontradas, mas nenhuma impeditiva para a utilização do 

processo.  

O cliente ainda encontra muitos erros em produção porque existem muitos 

bugs no produto disponibilizado devido ao fato do produto ser complexo, grande, 

composto por vários módulos e não ter existido investimento necessário na 

qualidade do produto. Mas, há uma maior qualidade das funcionalidades 

disponibilizadas após a utilização do processo proposto. Pretende-se continuar 

utilizando o processo e utilizá-lo tanto para as solicitações de requesito quanto 

para as solicitações de correção de defeitos. 

Durante a aplicação do processo foram identificados ajustes. Exemplo: 

Inclusão da atividade “Participar da Apresentação do Requisito”. Em poucas 

palavras, nessa atividade, o analista explica o requisito ao desenvolvedor e ao 

analista de teste.  Essa atividade favorece a antecipação de erros de requisito. 

Durante a apresentação o desenvolvedor e o analista de testes podem identificar 

erros, comportamentos não previstos antes que o requisito comece a ser 

codificado.  
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6. Conclusão 

 Neste capítulo são apresentadas as considerações finais, as principais 

contribuições, dificuldades encontradas, trabalhos relacionados e os trabalhos 

futuros. 

6.1 Considerações Finais 

Como pôde ser visto neste trabalho, a utilização do processo proposto traz 

benefícios significativos e a implantação do mesmo pode ser realizada sem 

grandes problemas, desde que haja o apoio necessário da gerência e da 

organização e o comprometimento dos envolvidos. Uma das principais 

dificuldades a ser superada foi a mudança de cultura das pessoas. Dificuldade 

que na maioria das vezes acontece quando se quer mudar a forma de trabalho, 

pois existe uma resistência natural na maioria das pessoas pelo novo. 

A implantação do processo em uma organização não requer um aumento 

no corpo de funcionários, deste que já exista na empresa pessoas que se 

dediquem às atividades de testes. 

6.2 Contribuições 

Este trabalho abordou a importância e os ganhos obtidos quando os 

produtos são testados de uma forma mais organizada e controlada. Vários 

conceitos e informações relevantes sobre teste de software foram apresentados. O 

tema Testes Exploratórios foi detalhado expondo características, vantagens, 

desvantagens. Boas práticas para a realização de testes exploratórios foram 

explanadas. Um processo que planeja e orienta a execução das atividades de 

testes aderente ao nível 2 do TMMI foi desenvolvido.  

O processo define e documenta políticas e estratégias de testes, apresenta 

atividades que se preocupam com o planejamento, a criação dos testes, a 

preparação do ambiente para a realização desses testes, a execução dos mesmos, 

o gerenciamento dos defeitos e o controle e a monitoração dessas atividades. Ele 

minimiza as desvantagens encontradas ao se empregar a técnica de testes 
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exploratórios e aumenta a probabilidade de detecção de erros. Um guia de 

cenários de testes que abrange testes de campo, mensagem, negócio, usabilidade 

e segurança foi apresentado. O guia desenvolvido é bem genérico e pode ser 

empregado em diversos projetos.  

 As boas práticas apresentadas e o processo concebido podem ser 

adaptados e moldados para ser empregados em qualquer organização. Ele torna 

a atividade de teste menos informal e mais estrutura e organizada possibilitando 

um melhor controle e gerenciamento da mesma. Garante uma cobertura mínima 

nos testes realizados sem aumentar muito o tempo, o custo e a quantidade de 

recursos envolvidos, preservando as vantagens da utilização da técnica de testes 

exploratórios que são: resultados rápidos, necessidade de pouco tempo e pouco 

recurso. O fato dos testes serem cadastrados previamente não acaba com a 

execução de testes exploratórios, apenas as diretrizes (quais parte do sistema 

deve se coberta no teste, quais pontos focar no teste, tempo médio para execução 

do teste) para execução desses testes são cadastradas e os resultados dos mesmos 

são armazenados. Durante a realização dos testes, o testador continua 

explorando o sistema e não existe nenhum passo-a-passo das instruções que 

devem ser realizadas. 

Foi exposto que a utilização do processo proposto garante uma melhor 

qualidade do software desenvolvido. A melhoria da qualidade do produto deixa 

de ser uma preocupação apenas da gerência e da equipe de teste e passa a ser 

uma preocupação de toda equipe. 

A empresa onde foi feito o experimento obteve melhoria da qualidade das 

funcionalidades disponibilizadas e mais qualidade na execução das atividades de 

testes realizadas. Essa melhoria pode ser observada em termos qualitativos. 

6.3 Dificuldades Encontradas 

Para a realização deste trabalho algumas dificuldades foram enfrentadas, as 

principais foram: 

� Pouca literatura sobre testes exploratórios; 

� Pouca literatura sobre processo de testes para testes exploratórios; 
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� Conseguir o apoio da gerência de uma organização para aplicar o 

processo proposto; 

� Mudança de cultura das pessoas; 

� Resistência inicial dos desenvolvedores em aceitar o processo proposto; 

� Pressão da gerência para abandonar o processo nos momentos de prazo 

curto; 

� Como nenhuma métrica sobre testes era coletada e analisada antes da 

utilização do processo proposto, não foi possível medir em termos 

quantitativos e percentuais os ganhos com a utilização do processo. 

6.4 Trabalhos Relacionados 

Nesta seção serão apresentados alguns trabalhos relacionados ao tema 

abordado neste trabalho. São poucos os trabalhos relacionados. A literatura sobre 

testes exploratórios e processos, metodologias ou procedimentos para esta 

técnica são escassos principalmente no âmbito nacional. Alguns trabalhos 

relacionados são: 

Procedimento de Teste de Funcionalidade e Estabilidade 

 O Procedimento de Testes de Funcionalidade e Estabilidade [Bac99] foi 

desenvolvido por James Bach e é intitulado “General Functionality and Stability 

Test Procedure”. Esse procedimento é utilizado pela Microsoft para efeito de 

certificação de compatibilidade de aplicações com o sistema operacional 

Windows 2000 [Bac99]. 

Ele consiste de tarefas específicas, objetivos e entregas que fazem dele um 

processo sistemático.  As tarefas específicas são: identificar o propósito do 

produto, identificar funções, identificar áreas de potencial instabilidade, testar 

cada função e registrar problemas, e, por fim, projetar e registrar um teste de 

verificação consistente. Essas tarefas não são sequenciais, elas são executadas 

concorrentemente até que todas sejam finalizadas. As entregas a serem feitas 

após a realização das tarefas são: uma declaração do propósito do produto, um 

resumo das funções, uma lista de potenciais instabilidades e dados desafiadores 

(dados cujo uso possa provocar instabilidade no produto testado), falhas do 
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produto e anotações, e um teste de verificação de consistência [Bac99]. A Figura 

6.1 a seguir ilustra essas tarefas e entregas.  

 
Figura 6.1 Tarefas e entregas do Procedimento de Teste de Funcionalidade e Estabilidade 

 
O procedimento é finalizado uma vez que: cada tarefa tiver sido 

completada, cada dúvida ou assunto a ser tratado (problema) tiver sido resolvido 

ou aceito pelo gerente de teste, toda tarefa tiver sido aceita pelo gerente de teste, 

e o testador conheça o suficiente sobre o produto para determinar se ele deveria 

ou não receber certificação de acordo com os critérios de funcionalidade e 

estabilidade [Bac99]. 

Testes Exploratórios: a próxima geração 

É uma metodologia que apresenta técnicas de testes exploratórios 

pesquisadas e desenvolvidas pelo profissional da Microsoft, David G. Elizondo, 

apresentada no Starwest 2008, em seu artigo “Testes Exploratórios: a próxima 

geração” (Exploratory Testing: The Next Generation) [Eli08]. Esse artigo descreve 

novas abordagens para testes exploratórios que são suportadas por automação, 

bem como informações que os testadores precisam para explorar; explica 

também como levantar informações, como usar essas informações para encontrar 

mais bugs de maneira mais eficaz e demonstra uma metodologia exploratória 

rápida e direta de encontrar bugs de forma não-acidental [Eli08]. 

Segundo Elizondo [Eli08], o conceito de testes exploratórios compõe-se de 

quatro partes: Freestyle testing, Recorded testing, Guided testing e Assisted testing. 

Freestyle testing é definido como sendo um teste ad-hoc, que pode ser 

executado por qualquer pessoa que dispõe de tempo e energia para testar o 
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produto sem conhecer o código da aplicação (teste de caixa preta) ou ter um 

planejamento ou uma documentação para consultar ao testar o software [Eli08]. 

Recorded testing é apresentado como sendo um freestyle testing, com a 

diferença de que são gravados vídeos de como a aplicação se comporta ao ser 

testada [Eli08]. Tais vídeos proporcionam vantagens interessantes em relação ao 

freestyles testing. Por exemplo, o vídeo gravado pode ser utilizado para 

elaboração de novos cenários de testes, criação de diagramas que podem ser 

utilizados para identificar novos caminhos de códigos a serem testados, ou até 

para ser usado como evidência de que o bug existe. E o desenvolvedor poderá 

reproduzir o cenário exato, com os mesmos passos que o testador executou para 

encontrar o bug. 

Assisted testing é o que Elizondo [Eli08] chama de o futuro do teste. Em 

diferentes técnicas, o testador interage com a aplicação, analisa a aplicação, 

aprende com ela, e segue em sua busca por novos bugs. Isso parece um processo 

que pode ser automatizado. Ferramentas, que podem ajudar o testador a 

encontrar bugs que são comuns em aplicações de vários tipos, podem ser criadas. 

Imagine um testador navegando por uma aplicação que contém várias caixas de 

texto que aceitam diferentes tipos de dados. Um exemplo de assisted testing pode 

ser uma ferramenta que, em tempo real, identifica o tipo de dado suportado pela 

caixa de texto (e os limites que ela suporta) e, baseado nisso, sugere dados com 

os quais se pode testar essa aplicação. Isso irá mostrar que uma simples caixa de 

texto apresenta um número infinito de entradas (ou casos de testes) possíveis. 

Guided Testing, por sua vez, é definido como sendo um tipo de teste que 

foca em uma estratégia para encontrar bugs difíceis de serem descobertos de 

maneira ad-hoc, e é onde está centrada a idéia da metodologia [Eli08]. Guided 

Testing possui três componentes que são utilizados para desenvolver a melhor 

estratégia a ser utilizada: experiência com teste, experiência com projeto e 

documentação. 

Experiência com testes é a habilidade adquirida pelo profissional, 

proveniente de conhecimento obtido durante o período de tempo dedicado à 
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prática de testar aplicações. Quanto mais novos softwares um profissional testa, 

mais ideias ele tem de como e do que testar. 

Experiência com projeto é o conhecimento documentado por 

profissionais enquanto trabalham em um projeto, como, por exemplo, bugs já 

encontrados e informações sobre código fonte. Essa experiência também inclui 

relacionamentos entre os profissionais, pois, quanto mais os testadores interagem 

com os desenvolvedores da aplicação testada, mais eles descobrem os erros que 

os desenvolvedores costumam cometer ao programar. Esses conhecimentos 

tornam-se, portanto, históricos que podem ser utilizados para fazer regressão e 

encontrar bugs em novos componentes. 

Documentação refere-se a documentos utilizados durante o ciclo de 

desenvolvimento do software, tais como o de arquitetura e projeto e o código da 

aplicação. Isso ajuda a guiar o testador porque oferece informações ricas de como 

o software irá trabalhar, se interage com outras aplicações, entre outras que 

auxiliam na visualização de cenários de testes interessantes. Utilizar 

documentação para definir a estratégia do teste significa conhecer os detalhes do 

software, como, por exemplo, arquitetura, projeto e código da aplicação. 

A combinação das informações apresentadas nessa metodologia é feita 

pelo testador, de acordo com sua necessidade, para criar uma estratégia de teste 

e atacar o software que se deseja testar. 

Gerenciamento de Testes Exporatórios Baseado em Sessão 

Testes exploratórios são utilizados para se encontrar bugs mais 

rapidamente e de forma otimizada e, para isso, o planejamento de testes precisa 

ser continuamente reajustado para que se possa focar nas áreas de riscos do 

produto mais promissoras [Bac00]. Jonathan Bach desenvolveu um método 

chamado de Gerenciamento de Teste Baseado em Sessão [Bac00]. 

A primeira coisa que Jonathan Bach percebeu quando estava tentando 

reinventar o gerenciamento de teste exploratório foi que testadores fazem muitas 

coisas durante o dia além de testar. Para monitorar testes, seria preciso encontrar 
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uma forma de distinguir teste de qualquer outra coisa. Foi quando nasceram as 

sessões. 

Sessão, no caso, seria a unidade básica do trabalho de teste, um bloco 

ininterrupto, revisável e objetivo de um esforço de teste. Ser objetivo significa 

que cada sessão é associada a uma missão – o que é testado ou quais problemas 

estão sendo procurados. Ininterrupto significa ausência de emails, reuniões, 

conversas ou ligações telefônicas. Revisável significa que um relatório, chamado 

de planilha de sessão, é produzido e pode ser examinado por uma terceira parte, 

como o gerente de testes, e provê informações sobre o que aconteceu. 

Cada sessão dura mais ou menos 90 minutos. O tempo não é marcado 

rigorosamente porque um bom teste é mais importante do que o tempo que foi 

gasto para se testar. Se uma sessão dura perto de 45 minutos, ela é chamada de 

sessão curta. Se ela demorar mais que duas horas, é chamada de sessão longa. 

Por causa de reuniões, emails, e outras atividades importantes, é esperado que 

cada testador realize não mais que três sessões em um dia normal. 

O que especificamente acontece em cada sessão depende do testador e da 

missão da sessão. Por exemplo, o testador pode ser alocado para analisar uma 

função, ou procurar um problema particular, ou verificar um conjunto de bugs 

consertados. 

Cada sessão é interrogada. Para novos testadores, o interrogatório 

acontece o mais cedo possível depois que a sessão termina. À medida que os 

testadores vão ganhando experiência e credibilidade no processo, essas reuniões 

demoram menos tempo, e é possível até cobrir várias sessões de uma vez só. O 

objetivo principal do líder de teste é entender e aceitar o relatório da sessão. 

Outro objetivo é prover feedback e treinamento ao testador. 

Após desenvolver um entendimento estrutural através dos interrogatórios 

de o quanto pode ser feito em uma sessão de teste, e através do rastreamento de 

quantas sessões são realmente realizadas em um determinado período de tempo, 

é adquirida a habilidade de estimar a quantidade de trabalho envolvido em um 

ciclo de teste e prever quanto tempo o teste vai durar mesmo sem o trabalho ter 

sido planejado em detalhes. 
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Teste exploratório pode parecer uma tarefa grande e complexa, mas é na 

verdade um aglomerado de subtarefas que vão aparecendo e desaparecendo na 

medida em que elas são realizadas. É preciso saber que tarefas serão executadas 

em uma sessão sem que seja feito um relatório muito cheio de informações, 

porque coletar dados de testes de forma muito detalhada consome muita energia 

que deveria ser utilizada na realização dos testes.  

Para saber sobre as tarefas realizadas no teste, é exigido que os testadores 

reportem essas tarefas de forma bem geral. As sessões de teste são divididas em 

três tipos de tarefas: design e execução de testes, investigação e reportagem de bug, 

e setup da sessão. Elas são chamadas de métricas “TBS” (Task Breakdown). É 

exigido que os testadores estimem uma proporção relativa de tempo que eles 

passam em cada tarefa.  

Design e execução de teste significa navegar pelo produto e procurar 

problemas. 

Investigação e reportagem de bug é o que acontece quando o testador se 

depara com um comportamento que parece ser incorreto.  

Setup da sessão é qualquer outra coisa que os testadores fazem para que 

as duas primeiras tarefas sejam realizadas, incluindo tarefas como configuração 

de equipamento, localização de materiais, leitura de manuais, ou escrita de 

relatório da sessão. 

É exigido também que os testadores reportem a porção do tempo de teste 

que eles passaram nas missões associadas às sessões, e a porção do tempo de 

teste que eles passaram em oportunidades, que é qualquer teste que não se 

adéque à missão da sessão. Uma vez que se está sendo realizado teste 

exploratório, é preciso lembrar e incentivar testadores a divergir um pouco da 

missão caso eles se depararem com um problema que não faz parte da missão, 

mas que pareça importante. 

Outras três importantes partes da planilha de sessão são: bugs, issues e 

notas.  

Bugs são preocupações sobre a qualidade do produto.  
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Issues são questões ou problemas relacionados ao processo de teste ou ao 

projeto de forma geral.  

Notas são registros de qualquer outra coisa, como, por exemplo, ideias 

para casos de teste, listas de funções, ou qualquer coisa relacionada ao teste que 

ocorre na sessão. 

A sessão inteira consiste das seguintes seções: missão da sessão (incluindo 

uma declaração da missão e áreas a serem testadas), nome do testador, data e 

hora de início, métricas TBS (Task Breakdown), arquivos de dados, notas do teste, 

issues e bugs. A Figura 6.2 a seguir apresenta um exemplo de uma sessão: 

________________________________________________________________________ 

MISSÃO 

----------------------------------------------- 

Analisar a funcionalidade Mapmaker do menu View e apresentar um relatório 

sobre as áreas de risco potencial. 

#ÁREAS 

OS | Windows 2000 

Menu | View 

Estratégia | Teste Funcional 

Estratégia | Análise Funcional 

 

START 

----------------------------------------------- 

5/30/00 03:20 pm 

 

TESTADOR 

----------------------------------------------- 

Jonathan Bach 

 

TASK BREAKDOWN 

----------------------------------------------- 

5 
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#DURAÇÃO 

curta 

# DESIGN E EXECUÇÃO DE TESTE 

65 

# INVESTIGAÇÃO E REPORTAGEM DE BUG 

25 

#SETUP DA SESSÃO 

20 

#MISSÃO x OPORTUNIDADE 

100/0 

 

ARQUIVOS DE DADOS 

----------------------------------------------- 

#N/A 

 

NOTAS DE TESTE 

----------------------------------------------- 

Eu cliquei em cada item do menu abaixo, mas foquei mais no comportamento do 

zoom com várias combinações de elementos do mapa exibidos. 

View: Tela de “Bem-Vindo” 

Navegador 

Mapa de Localização 

Legenda 

Elementos do Mapa 

Níveis de Highway 

Níveis de rua 

Diagrama de Aeroportos 

Zoom In 

Zoom Out 

Nível do Zoom 

(Níveis 1-14) 
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Previous View 

Riscos: 

- Exibição incorreta de um elemento do mapa. 

- Exibição incorreta devido a interrupção quando a tela está sendo pintada 

novamente. 

- CD pode estar ilegível. 

- Versão antiga do CD pode estar usada. 

- Alguma função do produto pode não funcionar em um certo nível de zoom. 

 

BUGS 

----------------------------------------------- 

#BUG 1321 

Ampliar pede para colocar o CD 2 quando você chega a um certo nível de 

granularidade (nível de nome de rua) - mesmo que o CD 2 já se encontre no 

driver. 

#BUG 1331 

Ampliar rapidamente resulta em os nomes das ruas não serem renderizados. 

#BUG <não_anotado> 

Instabilidade com velocidade do CD baixa ou baixo vídeo RAM. Ainda está 

sendo investigado. 

 

ISSUES 

----------------------------------------------- 

#ISSUE 1 

Como saber quais detalhes devem aparecer nos níveis de zoom? 

#ISSUE 2 

Não tenho certeza de como o mapa de localização deve funcionar. Como os 

usuários devem interagir com ele? 

________________________________________________________________________ 

Figura 6.2 Exemplo de Planilha de Sessão, Fonte: [Bac00] 
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6.5 Trabalhos Futuros 

 Existem algumas possibilidades de trabalhos futuros que são importantes 

para aprimorar e consolidar este trabalho: 

� Aumentar o escopo da aplicação do processo proposto na empresa na qual 

o experimento foi realizado e incluir as solicitações de erro; 

� Empregar o processo proposto por mais tempo, verificando o surgimento 

de novas dificuldades, benefícios, pontos de melhoria no processo; 

� Realizar uma pesquisa para identificar quais empresas tem interesse em 

aplicar o processo proposto; 

� Aplicação do processo proposto em outras empresas; 

� Verificar os resultados obtidos com a aplicação de processo proposto em 

várias empresas e por um tempo maior; 

� Evoluir o processo proposto para o terceiro nível do TMMI.  
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