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Resumo 

A realização de testes é vital para o desenvolvimento de software com qualidade 

e demanda grande esforço e tempo de projeto. Muitas empresas têm investido 

pesado no processo de testes visando a prevenção e detecção eficiente de defeitos. 

Durante os ciclos de desenvolvimento e manutenção do software, testes de 

regressão são realizados com o objetivo de garantir que manutenções realizadas no 

software ou a integração de novas funcionalidades não inseriram novos erros em 

áreas do sistema anteriormente testadas.  

Testes de regressão são normalmente muito repetitivos e demandam um 

esforço considerável de tempo quando realizados manualmente. A realização de 

testes de regressão automáticos, além de possibilitar a redução do ciclo de testes, 

aumento da cobertura do software e, conseqüentemente, da sua qualidade, permite 

que os testadores foquem seus esforços em outros tipos de teste ou em testes que 

não possam ser automatizados. Por isso, muitas empresas têm investido em 

projetos de automação de testes. 

Um problema clássico no caso de automação de testes de regressão é 

identificar que casos de teste devem ser automatizados para que seja possível obter 

bons resultados dos testes automatizados. 

Este trabalho estabelece um método para apoiar a seleção de testes de 

regressão para automação, a partir de um conjunto já existente, possibilitando definir 

um escopo mais efetivo para os projetos de automação e atuar nos casos de teste 

cuja automação trará maiores benefícios para a organização de teste. 

 

Palavras-chave: Teste de Software, Engenharia de Software, Qualidade de 

Software, Automação de Testes. 



 

 

Abstract 

Software Testing is critical for quality in software development and demands time 

and effort. Companies have invested a lot in test process aiming to prevent and 

detect defects. Regression testing is performed during software development cycle in 

order to guarantee that software maintenance or new feature integration did not 

introduce new defects in software areas previously tested.  

Manual regression testing is usually repetitive and demands substantial effort 

while automated regression testing enables test cycle reduction, increasing test 

coverage and software quality. Besides, it allows testers to focus on other types of 

tests that cannot be automated motivating companies to invest in automation test 

projects. 

A classical problem when automating regression tests is how to identify which 

test cases should be automated in order to obtain best results from automation. This 

work establishes a method to support regression test selection for automation based 

on a set of existing test cases aiming to define an effective scope of automation 

projects and automate the test cases that will bring more benefit to the test 

organization. 

 

Keywords: Software Testing, Software Engineering, Software Quality, Test 

Automation. 
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CAPÍTULO 1   INTRODUÇÃO 

Inthurn [1] define testes como “uma das áreas da Engenharia de Software que 

tem por objetivo aprimorar a produtividade e fornecer evidências da confiabilidade e 

da qualidade do software em complemento a outras atividades de garantia de 

qualidade ao longo do processo de desenvolvimento de software”.  

A realização de testes é vital para o desenvolvimento de software com qualidade 

e demanda grande esforço e tempo de projeto. Estudos [2] demonstram que a 

atividade de testes representa 45% do custo de desenvolvimento de um produto. 

Apesar disso, o custo de não testar é muito maior, pois, o custo da detecção de um 

erro após a entrega do produto é, no mínimo, 100 vezes maior do que se o mesmo 

tivesse sido detectado em tempo de definição do sistema [3]. No entanto, testar 

completamente todas as possibilidades e situações a que uma aplicação pode ser 

submetida pode ser uma atividade interminável e os cronogramas, normalmente, 

possuem tempos exíguos para a realização dos testes, demandando um 

planejamento efetivo para que os testes possam cobrir a maior área possível do 

software. 

O SWEBOK [4] – Software Engineering Body of Knowledge define a atividade 

de testes como a verificação dinâmica do comportamento esperado de um programa 

através de um conjunto finito de casos de teste adequadamente selecionado. O 

primeiro grande desafio de testar está em definir adequadamente esse conjunto 

finito de casos de teste.  

1.1 Motivação e Escopo do Trabalho 

Empresas como IBM, HP, AT&T, MOTOROLA, XEROX, Microsoft, Dell, 

SIEMENS, Unibanco e outras grandes corporações têm investido no processo de 

testes visando à prevenção e detecção eficiente de defeitos [5].  
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Diversos fatores contribuíram para o crescimento da atividade de testes ao 

longo do tempo, tal como o aumento da complexidade das aplicações que têm 

demandado uma maior diversidade de tipos e técnicas de teste. No passado as 

aplicações possuíam arquiteturas simples, normalmente centralizadas e os recursos 

tecnológicos eram muito limitados. A evolução da tecnologia possibilitou a criação de 

aplicações distribuídas, com alto poder de processamento, interface gráfica e outros 

recursos que conseqüentemente levaram ao aumento da complexidade dos testes e 

do esforço para sua realização.  

Além disso, as pressões do mercado por resultados rápidos e a evolução dos 

modelos de ciclo de vida do software que têm, em sua maioria, utilizado a 

abordagem de desenvolvimento incremental levam a geração de versões 

intermediárias do software durante o durante o ciclo de desenvolvimento do produto, 

onde, a cada nova versão, testes de diversos tipos são realizados. 

Durante os ciclos de desenvolvimento e manutenção do software, o percentual 

de novas falhas introduzidas em áreas já existentes é alto. Por isso, testes 

funcionais, normalmente executados por equipes independentes de teste, são 

executados com o objetivo de garantir que manutenções realizadas no software ou a 

integração de novas funcionalidades não inseriram novos erros em áreas do sistema 

anteriormente testadas. São os chamados testes de regressão, aplicáveis para 

vários modelos de desenvolvimento ou manutenção.  

Estes testes de regressão são, normalmente, muito repetitivos e demandam um 

esforço considerável de tempo quando realizados manualmente. A realização de 

testes de regressão automáticos, além de possibilitar a redução do ciclo de testes, 

aumento da cobertura do software e, conseqüentemente, da sua qualidade, permite 

que os testadores foquem seus esforços em outros tipos de teste ou em testes que 

não possam ser automatizados. Por isso, muitas empresas têm investido em 

projetos de automação de testes. 
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No entanto, a automação de testes de regressão não é uma tarefa trivial. 

Projetos de automação de testes, como qualquer projeto de Engenharia de 

Software, demandam uma definição clara do escopo, pois, uma vez que não é 

possível e nem aconselhável automatizar todo o conjunto de testes, é necessário 

selecionar dentre o universo existente, aqueles cuja automação trará melhores 

resultados. Automatizar testes de regressão cuja cobertura não seja de grande 

relevância, que possuam uma vida útil muito curta ou que possam ser executados 

rapidamente de forma manual certamente não irá trazer retornos para a 

organização. Os recursos para investimento em automação normalmente são muito 

limitados e usá-los bem pode significar a garantia da continuidade do investimento 

na área.  

Experiências vivenciadas por equipes de automação demonstraram que, de 

uma forma geral, há dificuldade na definição deste escopo, devido à ausência de 

métodos e critérios para a seleção dos casos de teste, levando à seleção de casos 

de teste cuja automação não se provou muito efetiva.  

O objetivo deste trabalho é definir um método para apoiar a seleção de testes 

regressão para automação, a partir de um conjunto já existente, possibilitando definir 

um escopo mais efetivo para os projetos de automação e atuar nos casos de teste 

cuja automação trará maiores benefícios. Através do estabelecimento de um 

conjunto de critérios, uma pontuação é gerada para cada caso de teste indicando a 

sua prioridade para automação. Informações históricas e julgamento de especialistas 

foram os principais insumos para o método proposto cuja efetividade pode ser 

confirmada através dos experimentos realizados.   

1.2 Estrutura do Documento 

Além deste Capítulo 1 que apresenta uma visão geral sobre os motivadores do 

trabalho e seu escopo, esta dissertação encontra-se organizada nos seguintes 

capítulos: 

O Capítulo 2 aborda os desafios da indústria de TI quanto à criação de software 

com qualidade. Apresenta uma visão geral das atividades de teste de software e das 

técnicas de teste.  
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Diversos tipos de organização de testes, atividades e insumos para o 

planejamento e gerenciamento de projetos de teste são abordados no Capítulo 3. 

O Capítulo 4 aborda questões sobre a utilização de testes automáticos no 

processo de testes. Além disso, as técnicas de seleção de testes de regressão e os 

trabalhos relacionados ao tema da dissertação estão descritos neste capítulo. 

O Capítulo 5 descreve o método proposto neste trabalho além das premissas e 

dos critérios estabelecidos para sua definição. 

No Capítulo 6 está descrito o experimento realizado comparando o custo x 

benefício de testes automatizados através de seleção ad hoc versus seleção de 

testes através da aplicação do método proposto. 

As conclusões sobre o trabalho realizado e trabalhos futuros são apresentados 

no Capítulo 7 desta dissertação.  
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CAPÍTULO 2   A ATIVIDADE DE TESTES  

De acordo com o STANDISHGROUP [6], defeitos no software são as principais 

causas de indisponibilidade das aplicações, demonstrando que a maioria das 

empresas não trata as questões de qualidade e testes com a devida importância. 

Estudos realizados por esta instituição comprovam que menos de 10% das 

empresas pesquisadas investem em qualidade, teste e inspeções e que cerca de 

27% delas não planejaram nenhum investimento neste setor para 2005. 

O IEEE define estabelece as seguintes definições [7]: 

Falha: inabilidade do sistema ou componente para realizar suas funções de 

acordo com os requisitos especificados. Refere-se a um desvio de comportamento 

em relação a especificação do produto ou requisitos do usuário. 

Falta: passo, processo ou definição de dados incorretos em um programa de 

computador. Refere-se a uma condição não aparente do software que leva a 

ocorrência de falhas. 

Erro: ação humana incorreta ou ausência de ação que produz um resultado 

incorreto, levando a injeção de faltas no software. 

O termo Defeito é utilizado comumente na literatura, de forma genérica, para 

ser referir a qualquer problema com o software, seja uma falha, uma falta ou um 

erro. 

2.1 Testes de Software – Visão Geral 

As fontes de literatura fornecem diversos conceitos sobre a atividade de testes e 

estes convergem para as questões de melhoria da qualidade e garantia da 

conformidade dos requisitos: 

• Realização de testes com a intenção de determinar se o sistema e a 

aplicação possuem ou não o comportamento de acordo com os requisitos 

especificados[8]; 
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• Operação de um sistema ou aplicação, em um ambiente controlado, de 

situações normais e anormais, e a avaliação dos resultados para verificar se 

o sistema se comporta conforme previsto [9]; 

• Técnica para avaliação da qualidade de um produto e, conseqüentemente, 

sua melhoria através da identificação de defeitos e problemas [4]; 

• Verificação dinâmica do comportamento esperado de um programa através 

de um conjunto finito de casos de teste adequadamente selecionado [4]. 

Durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento, diversas atividades de 

Garantia da Qualidade devem ser conduzidas de forma a garantir que o mínimo de 

defeitos permaneça no software quando da sua liberação para seus clientes. As 

atividades de Garantia da Qualidade estão classificadas em três categorias [10]: 

• Prevenção de Defeitos: estas atividades previnem que certos tipos de faltas 

sejam injetados no software através da eliminação de fontes de erros e da 

correção ou bloqueio de ações humanas incorretas ou ausentes.  

• Redução de defeitos: estas atividades visam detectar e remover faltas 

injetadas no código. As principais atividades desta categoria são inspeção e 

testes. A atividade de inspeção detecta e remove faltas do código, design e 

outros artefatos. A atividade de testes possibilita a remoção de faltas com 

base na observação de falhas durante a execução de um programa. 

• Contenção de defeitos: são técnicas que buscam a contenção de falhas a 

uma área restrita do software de forma que não haja falhas globais que 

possam ser percebidas pelos usuários ou a limitação do dano causado por 

eventuais falhas do software. 
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A atividade de testes é uma das mais importantes para a Garantia da Qualidade 

e a mais comumente realizada. Todo processo de desenvolvimento de software 

contempla atividades de teste que podem ser realizadas mais cedo ou mais tarde, 

dependendo da abordagem adotada pelo processo em questão. Quando nos 

perguntamos por que testar a resposta é simples: para evitar prejuízos. O custo da 

detecção de um erro após a entrega do produto é, no mínimo, 100 vezes maior do 

que se o mesmo tivesse sido detectado em tempo de definição do sistema [3], e, 

além disso, custos decorrentes de multas, ressarcimentos, perdas de negócios e 

outros prejuízos podem ocorrer. Black [11] argumenta que o custo das não 

conformidades de produtos lançados no mercado pode ser muito maior que o 

investimento gasto em atividades de Garantia da Qualidade.  

De acordo com Bullock [12], investir em testes não deve ser encarado pelas 

organizações apenas como uma necessidade do processo de desenvolvimento, mas 

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

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

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

comportamento e a confiabilidade do produto testado. Quanto uma organização 

deve investir em testes depende diretamente do quão crítico é o seu produto e dos 

impactos de lançar no mercado um produto com problemas.  

A Figura 1 sumariza a evolução da Engenharia de Testes. O primeiro artigo 

científico que aborda questões sobre teste de software foi escrito por Alan Turing 

[13] em 1950 e definia um teste operacional para demonstrar o comportamento da 

inteligência de um programa semelhante ao de um ser humano. Gelperin e Hetzel 

[14] dividem a história da Engenharia de Testes nos períodos descritos a seguir: 
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Figura 1 - Evolução da Engenharia de Testes de Software 

Debugging-Oriented Period (até 1956): nesta fase os testes eram focados no 

hardware e os problemas de software, embora presentes, eram considerados de 

menor importância perante os problemas de confiabilidade do hardware. Não havia 

um claro entendimento sobre os conceitos de teste e debugging. Os programas 

eram verificados pelos próprios desenvolvedores e os critérios utilizados para 

selecionar os casos de teste e considerar o programa correto eram completamente 

ad hoc e baseados na experiência do desenvolvedor e seu entendimento sobre o 

sistema. 

Demonstration-Oriented Period (1957-1978): debugging e teste passaram a ser 

identificadas como atividades distintas onde, de acordo com o conceito adotado, 

debugging estava voltado para as atividades que consistem em garantir que o 

programa funciona e as atividades de testes deviam ser realizadas para demonstrar 

que o programa funciona conforme especificado. Com o crescimento do número e 

complexidade das aplicações, as atividades de testes ganharam relevância devido 

aos riscos decorrentes de produtos mal testados e altos custos de correção de 

problemas. 
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Destruction-Oriented Period (1979-1982): - Em 1979, Meyers [15] revisa os 

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

executar um programa com a intenção de encontrar falha e a atividade de debugging 

com foco na localização e correção das falhas. A preocupação de Meyers, ao 

contrapor a abordagem de demonstração, está no fato de que, se o objetivo do teste 

é demonstrar a ausência de falhas no programa, o testador pode, 

inconscientemente, selecionar um conjunto de testes com baixa probabilidade de 

falhar. Na abordagem de destruição proposta por Meyers, no entanto, se o objetivo é 

encontrar falha, há uma tendência de que os programas sejam mais eficientemente 

testados. 

Evaluation-Oriented Period (1983-1987): Metodologias são definidas, integrando 

atividades de análise, revisão e testes, para possibilitar a avaliação do produto 

durante todo o ciclo de vida do software de forma a garantir o desenvolvimento e 

manutenção de software de qualidade. 

Prevention-Oriented Period (1988 - ): A partir deste período, teste passou a ser 

visto como um processo paralelo ao desenvolvimento, possuindo atividades 

específicas de planejamento, análise de requisitos dos testes, design, 

implementação, execução e manutenção de testes. O processo de testes realizado 

de forma integrada e cooperativa com o desenvolvimento de software possibilita uma 

significante melhoria na qualidade das especificações e do produto de software, pois 

as informações fornecidas pelos testadores e pelos produtos gerados pelo processo 

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

prevenindo a propagação dos erros nas fases subseqüentes.  

Este histórico de evolução demonstra que a Engenharia de Testes tem tomado 

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

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

desenvolvimento de software com qualidade. A visão de testes tem evoluído para 

uma atitude mais pró-ativa [4], não se limitando apenas à detecção de falhas, mas 

atuando fortemente na prevenção. 
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Os testes de software são normalmente executados em diferentes níveis ao 

longo do processo de desenvolvimento de software, a depender do objetivo do teste: 

testes funcionais/conformidade, de instalação, de desempenho, usabilidade, 

regressão, configuração, recuperação, stress e outros. Com relação aos níveis de 

testes, o SWEBOK [4] define três grandes etapas: 

• Testes unitários: verificam o funcionamento isolado de partes do software que 

são testáveis, tais como subprogramas ou componentes de funções 

fortemente relacionadas. Normalmente são executados pelos próprios 

desenvolvedores, acessando o código fonte e utilizando ferramentas de 

debugging como suporte; 

• Testes de Integração: verificam a interação entre os componentes do 

sistema. Normalmente executados de forma incremental e sempre que novos 

componentes são inseridos; 

• Testes de Sistema: verificam o comportamento do sistema como um todo, 

integrações com interfaces externas, além de requisitos não funcionais como 

segurança, desempenho e confiabilidade. 

Muitas outras referências, como [16], consideram um quarto nível de testes, 

chamado Testes de Aceitação, onde geralmente um conjunto de casos de teste é 

executado para aprovação final antes da liberação oficial do software. 

Com relação às abordagens de teste é importante estabelecer as diferenças 

entre testes funcionais e testes estruturais. Os testes funcionais [17][2] são 

desenvolvidos com base nas funcionalidades do sistema e seu objetivo é determinar 

se o comportamento da aplicação está de acordo com sua especificação. Essa 

abordagem é também chamada de Black-Box, pelo fato de que os testes que 

adotam este tipo de abordagem têm como foco testar as funcionalidades do sistema 

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

realiza a funcionalidade, limitando-se a verificar se as saídas produzidas pelo 

sistema estão compatíveis com as entradas fornecidas [18].  
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Os testes Black-Box são freqüentemente utilizados para validação do software, 

pois o foco é no comportamento/funcionalidade da aplicação. Estes testes buscam 

encontrar erros no comportamento externo do programa e podem ser classificados 

como [18]: 

• Erros de funcionalidade ausente ou incorreta; 

• Erros de interface; 

• Erros em estruturas de dados usadas por interface; 

• Erros de desempenho ou comportamento; 

• Erros de iniciação ou finalização. 

Williams [18] e muitos outros autores defendem que os testes Black-Box sejam 

planejados e executados por outras pessoas que não os próprios desenvolvedores, 

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

clientes querem que seu programa faça. Muitas organizações têm adotado equipes 

independentes para execução de testes de caixa preta. Os testes Black-Box são 

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

aceitação. Porém também podem ser utilizados em testes unitários. 

Algumas das vantagens dos testes Black-Box são que o testador não necessita 

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

testadores independentes, os testes são realizados do ponto de vista do usuário. A 

desvantagem é que, para sistemas complexos, pode existir uma quantidade 

excessiva de entradas, resultando em uma explosão de casos de testes, fazendo 

com que apenas um pequeno número de entradas possa ser realmente testado. 

Além disso, é impossível saber que partes do código foram testadas. 

Os testes estruturais [17][2], também chamados de White-Box ou Glass-Box 

concentram-se em examinar os caminhos lógicos da aplicação, focando na 

arquitetura e na lógica interna do código produzido e não nos requisitos do sistema. 
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O testador deve conhecer a estrutura interna e a lógica da aplicação e há a 

vantagem de poder identificar erros através da análise do código que não seriam 

detectados em testes de caixa-preta. Em contrapartida, os testes White-Box não 

conseguem cobrir todos os caminhos lógicos do programa, o que demandaria um 

esforço excessivo e uma grande quantidade de casos de teste. 

Chatterjee [19] classifica os testes de White-Box em quatro tipos: 

• Testes de comando unitários, onde o comando é testado individualmente; 

• Testes de looping, que consistem em testar as estruturas de repetição do 

programa. Podem executar o loop exatamente uma vez, mais de uma vez ou 

um número máximo de vezes; 

• Testes de caminho, citado neste trabalho como Basis Path Testing; 

• Testes de condição, citado neste trabalho como  Branch/Condition Testing.  

Os testes White-Box são normalmente aplicados a pequenas unidades de 

código, tais como sub-rotinas ou operações associadas a um objeto [20]. Eles são 

mais aplicáveis nas fases iniciais do desenvolvimento, quando os requisitos da 

aplicação ainda não estão consolidados possibilitando testes dos componentes de 

forma individual. Nas fases finais do processo de desenvolvimento, quando os 

componentes já estão integrados e os requisitos mais estáveis, testes funcionais ou 

de caixa-preta são mais adequados. 

Para dar suporte aos testes White-Box, as ferramentas de mercado, geralmente, 

analisam dinamicamente o código fonte, monitorando a execução do programa e 

registrando informações sobre as áreas de código e caminhos executados e não 

executados, freqüência de execução, tempo de execução e outras informações que 

auxiliam o programador a identificar alguma falha no código. 

Kaner et al [2] defende que os testes estruturais fazem parte do processo de 

codificação porque os programadores executam testes White-Box antes de integrar 

seu código com outros componentes do sistema e que os testes funcionais são mais 

utilizados porque são capazes de detectar falhas de comportamento que não estão 

evidentes no código. Além disso, os testes funcionais podem ser realizados em 

várias fases do ciclo de desenvolvimento de software e não demandam o 

conhecimento do código por parte dos testadores. 
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Diversas técnicas podem ser utilizadas na construção de modelos e geração de 

casos de teste para realização de testes de Black Box e White Box. Lewis [17] define 

uma técnica de teste como um conjunto de procedimentos relacionados que, juntos, 

produzem um conjunto de testes. Nas próximas seções são apresentadas as 

técnicas Black Box e White Box mais populares citadas por Lewis [17].  

2.2 Técnicas de Teste Black Box 

2.2.1 Regression Testing 

Os testes de regressão são realizados para confirmar se mudanças realizadas 

no software não provocaram efeitos colaterais indesejados. Esta técnica pode ser 

aplicada durante um desenvolvimento espiral, correções de defeitos, manutenções 

ou desenvolvimento de novas versões. Sommerville [20] afirma que a experiência 

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

completamente corrigidos durante as manutenções do software é alto. 

O ideal seria que todos os testes fossem repetidos a cada manutenção para 

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

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

software afetadas. 

Durante um desenvolvimento em espiral, os testes de regressão são aplicados a 

cada ciclo da espiral para garantir que as funcionalidades anteriores não foram 

afetadas pelas novas funcionalidades inseridas. Os testes de regressão 

normalmente consistem de um subconjunto dos testes funcionais de cada um dos 

componentes da aplicação [21]. 

Lewis [17] afirma que, apesar de não ser possível garantir a confiabilidade do 

sistema sem um teste de regressão completo, algumas práticas podem ser adotadas 

para minimizar  os riscos: 

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

descobertos; 

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

que o sistema evolui; 
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• Os testes devem ser isolados de forma a focar em certas áreas do software. 

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

dependendo da área afetada; 

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

completo deve ser aplicado; 

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

aumenta a possibilidade de ampliar o escopo dos testes. 

A técnica de testes de regressão é o foco principal deste trabalho. Por se tratar 

de uma técnica amplamente utilizada onde, normalmente, a base existente de testes 

é de grande volume, muitas empresas buscam utilizar automação como um recurso 

para aumentar a capacidade de execução dos testes funcionais quando executando 

ciclos de regressão, sendo, muitas vezes, difícil selecionar corretamente quais casos 

devem ou não ser automatizados. 

2.2.2 Boundary Value Testing 

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

objetivo do teste pode ser verificar entradas e saídas de valores numéricos ou não 

numéricos, como também a verificação de fronteiras de GUI. No caso de GUI, testes 

como rolagem para o topo e final e de limites inferiores e superiores em 

componentes de seleção, como list boxes, devem ser considerados.  

Williams [18] argumenta que os defeitos são mais prováveis de ocorrer nas 

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

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

maior probabilidade de encontrar falhas [22]. Uma desvantagem deste tipo de 

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

casos de teste para cada intervalo de dados a ser testado, o que pode se tornar 

consideravelmente complexo ao se tratar de objetos [22]. No caso de um valor 

numérico que pode variar de 1 a 100, por exemplo, os valores 0, 1, 100 e 101 seriam 

testados, além de um valor dentro do intervalo 1-100. 
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2.2.3 Equivalence Partitioning 

É uma técnica que pode reduzir o número de casos de testes a ser desenvolvido 

[18]. Com base nos requisitos, o domínio de entrada de um programa é dividido em 

classes, onde o conjunto de dados de uma classe deve ser tratado do mesmo modo 

e produzir a mesma saída pelo programa a ser testado. 

Os casos de teste são elaborados para cada uma das classes de forma que as 

entradas e, conseqüentemente, as saídas estejam inseridas dentro da classe. Por 

exemplo, se um sistema de benefícios permite um determinado benefício para 

dependentes com idade menor que 18 anos, teremos duas classes de equivalência 

para este caso: uma para testar os casos de dependente com idade menor que 18 e 

outra para testar os casos de dependente com idade maior ou igual a 18. 

Cogan [23] argumenta que uma boa estratégia para a seleção dos casos de 

teste é escolher casos que testem as fronteiras das classes, além dos valores típicos 

da classe, uma vez que há uma grande tendência que existam erros nos programas 

quando tratando valores de fronteiras, compondo esta com a técnica de Boundary 

Value Testing. 

2.2.4 Exception Testing 

Stanley [24] defende que, para que o teste seja completo, deve haver pelo 

menos um teste que exercite cada caminho de execução através de cada função ou 

método da classe. Então, há, no mínimo, a quantidade de testes equivalente ao 

número de caminhos de execução normal do software. Se o intuito é também testar 

caminhos de exceção, novos testes deverão surgir. 

Segundo Lewis [17], a técnica de Exception Testing consiste em identificar 

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

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

Segundo Firesmith [22], os objetivos desta técnica são: 

• Definir o comportamento esperado de uma classe; 

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

de assertivas sobre as quais as classes são construídas; 
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• Produzir classes autotestáveis e mais robustas, encapsulando as assertivas e 

exceções. 

Stanley [24] propõe a aplicação da técnica de Exception Testing no nível de 

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

todos os caminhos onde as exceções podem ser lançadas.  

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

qualidade da aplicação, auxiliando na identificação de problemas de comportamento 

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

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

ser muito maior do que o de testes dos caminhos normais do software e identificar 

todos os pontos de exceção não é uma tarefa fácil. 

2.2.5 Exploratory Testing 

James Bach [25] define esta técnica como a combinação de design e execução 

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

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

da não existência de scripts, alguns direcionamentos são estabelecidos para esta 

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

Segundo Bach [25], a técnica de Exploratory Testing pode ser muito útil nas 

situações onde não é possível planejar os testes com antecedência para a 

realização do ciclo ou quando os scripts de teste ainda não foram criados. Além 

disso, combinar a realização de scripts com testes exploratórios pode ser uma boa 

estratégia para testar situações não cobertas pelos scripts. Empresas como Nortel e 

Microsoft usam as duas abordagens em seus projetos. 

Um outro ponto defendido por Bach [25] é que esta técnica tende a proporcionar 

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

experiência dos testadores, sendo particularmente útil em situações complexas de 

teste onde ainda se sabe pouco sobre o produto ou como parte do processo de 

preparação dos scripts de teste, além de outras aplicações [26], tais como: 

• Obter rapidamente opinião de um novo produto ou funcionalidade; 

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

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

• Investigar um defeito particular e isolado; 

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

necessidade de novos scripts. 

Bach ainda argumenta [27] que, em quaisquer testes realizados por humanos, 

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

exploratório é realizado, pois as pessoas tendem a percorrer caminhos diferentes e 

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

percentual do tempo de testes ou ter testadores dedicados para executar testes 

exploratórios são boas práticas adotadas por empresas para melhoria da cobertura 

dos seus testes. 

2.2.6 Orthogonal Array Testing 

Técnica estatística que auxilia na seleção de casos de teste, possibilitando a 

redução do número de combinações e provendo uma cobertura máxima com um 

número mínimo de casos de teste [17][28] .  

De acordo com Mungara [29], esta é uma técnica particularmente útil para testes 

de integração de componentes de software quando o teste requer múltiplas 

combinações de opções configuráveis.  

Imagine uma tela de uma aplicação, contendo duas listas de seleção que devem 

ser escolhidas pelo usuário para que a aplicação possa realizar a próxima ação. Se 

a primeira lista possuir três valores possíveis e a segunda dois, seria necessário 

criar seis casos de teste para testar todas as possibilidades. Dependendo do número 

de opções e da quantidade de valores possíveis, o número de casos de teste pode 

ser alto demais [30]. Além disso, normalmente existem muitos casos onde uma ou 

mais das opções não influenciam na situação a ser testada, pois a maioria dos 

defeitos surge de simples interações entre pares de opções [28]. Com base nisso, a 

técnica de Orthogonal Array provê meios para seleção de um conjunto de testes que 

garanta que todas as combinações de pares relevantes serão testadas, minimizando 

a quantidade de testes necessários [28]. 
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2.2.7 Positive and Negative Testing 

É uma técnica de teste baseada em entradas e propõe que os testes positivos e 

negativos sejam realizados de forma balanceada [17]. Um teste positivo é aquele 

com entrada válida e um teste negativo é aquele com entrada inválida. Como, 

tipicamente, há muito mais testes negativos do que positivos, a proporção sugerida é 

de 80% de testes negativos e 20% de testes positivos. 

Tipicamente um teste negativo deve produzir uma mensagem de erro. O teste 

negativo é realizado com sucesso quando a aplicação apresenta mensagem de erro 

decorrente da entrada inválida. 

2.2.8 Range Testing 

Lewis [17] define Range Testing como uma técnica que assume que o 

comportamento da aplicação será o mesmo diante de qualquer entrada em um 

intervalo pré-definido,  como, por exemplo, o cálculo do valor do seguro saúde que é 

determinado por uma faixa de idade e que será o mesmo para todas as idades 

daquele intervalo. Neste caso, não é necessário testar todos os valores de entrada, 

bastando realizar o teste para um valor de cada intervalo. 

Segundo Lewis [17] esta técnica reduz potencialmente o tempo de geração de 

testes. No entanto, técnicas adicionais devem ser aplicadas para verificar o 

comportamento da aplicação para valores que excedam o intervalo pré-definido. 

2.2.9 Bottom-up Testing 

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

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

nível maior que também serão testados antes de serem integrados em componentes 

de um nível superior, conforme mostra a Figura 2. Esta técnica é bastante aplicada 

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

módulo a ser testado, para fornecer entradas para a sua interface. 
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Figura 2 - Integração Bottom-up[23]  

Segundo Cogan [23], uma das vantagens desta técnica é que ela não exige que 

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

ser bastante útil também quando o sistema reusa ou modifica componentes de 

outros sistemas. Em contrapartida, ela não é adequada para testes de validação 

arquitetural. 

2.2.10 Top-down Testing 

É uma técnica de testes que utiliza uma abordagem incremental e hierárquica 

[17]. Os testes são realizados das camadas de mais alto nível da aplicação para as 

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

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

stubs são substituídos pelos componentes reais e os testes podem ser realizados 

em um nível mais profundo.  

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

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

testadas cedo. Uma outra vantagem é a possibilidade de apresentar logo cedo uma 

versão protótipo para o usuário, facilitando a visualização de como será a aplicação 

no futuro. 
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Desvantagens desta técnica é a necessidade de criação de stubs, que pode 

demandar um esforço considerável, e o fato de que os componentes de mais baixo 

nível são testados relativamente tarde no ciclo de vida de desenvolvimento. Outra 

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

software com funcionalidades limitadas.  

2.2.11 Sandwich Testing 

Utiliza as técnicas top-down e bottom-up simultaneamente e é um meio-termo 

das duas [17]. É uma técnica incremental de teste cuja estratégia é testar as 

camadas superiores, como a interface do usuário, e inferiores da aplicação (através 

de drivers) e, por último, a camada do meio quando o sistema for integrado. É 

tipicamente utilizada para testar grandes aplicações. 

2.2.12 State Transition Testing 

É uma técnica de design onde os casos de teste são projetados para executar 

transições de estado [31]. Os estados do sistema são identificados e os casos de 

teste são escritos para testar os gatilhos ou estímulos que causam mudança de 

estado na aplicação.  

Esta técnica é particularmente útil se a aplicação foi desenhada como uma 

máquina de estados ou se o software implementa um requisito modelado como uma 

máquina de estado [32].  

Fantinato [33] considera que o sucesso desta técnica depende diretamente da 

qualidade das máquinas de estado elaboradas que representam o comportamento 

do sistema a ser testado e da seleção correta dos cenários de teste a serem 

explorados durante o teste, utilizando-se critérios para seleção de cenários. Um 

exemplo típico de um critério seria requerer que todos os estados façam parte de 

pelo menos um cenário do conjunto de cenários de teste. 

Ainda de acordo com Fantinato [33], apesar de muitos algoritmos da teoria dos 

grafos poderem ser utilizados na implementação dos critérios de cenários de teste, 

uma vez que as máquinas de estado são essencialmente grafos, a aplicação desses 

algoritmos é na maioria das vezes complexa e de custo elevado e não são 

usualmente adotados pela indústria de software. 
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A utilização de máquinas de estado em testes oferece possibilidade de reduzir o 

custo de geração de testes, aumentando a eficiência dos testes, e do ciclo de testes. 

Esta abordagem permite que os casos de teste sejam projetados mesmo antes da 

implementação do software, baseados no seu modelo de comportamento. Fantinato, 

no entanto, contesta o fato das máquinas de estado não fornecerem suporte para 

modelagem de importantes aspectos comportamentais do software, tais como seu 

fluxo de dados, e propõe extensão da máquina de estados para solucionar este 

problema [33].  

2.2.13 Statistical Profile Testing 

Técnicas estatísticas são usadas para desenvolver um perfil de uso do sistema 

com base na freqüência esperada de uso das funções [17]. Os casos de teste são 

preparados para verificar as partes do sistema que são mais freqüentemente 

utilizadas. 

Lewis [17] descreve alguns métodos estatísticos que podem auxiliar na 

determinação dos testes a serem realizados. Alguns deles, como o Gráfico de 

Pareto e o Histograma são comumente utilizados para identificar os eventos de 

maior freqüência.  

2.2.14 Table Testing 

As aplicações de banco de dados possuem uma grande tendência a erros 

porque as bases de dados mudam freqüentemente durante todo o ciclo de vida da 

aplicação [34]. Mudanças no esquema do banco de dados, atualizações no banco 

de dados ou na estrutura podem afetar o desempenho ou funcionalidade do sistema. 

Cada mudança na aplicação que interage com a base de dados aumenta a 

probabilidade de problemas relacionados a dados. 

As técnicas de Table Testing [17] são usualmente aplicadas em aplicações que 

utilizam bancos de dados relacionais e aplicam um conjunto de testes específicos, 

tais como inclusão, exclusão, atualização e leitura de registros em tabelas em 

diversas situações. 
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Segundo Chays [34][35], os testes realizados em aplicações que utilizam bases 

de dados não dependem apenas das entradas da aplicação, mas também do estado 

em que se encontra a base de dados antes da execução da operação. É preciso 

conhecer os valores esperado e real do estado da base de dados após a realização 

do teste para determinar se o comportamento da aplicação está correto.  

Ao realizar testes em aplicações que utilizam bancos de dados surgem, 

naturalmente, problemas de controle e observação [34]. Os problemas de controle 

decorrem da necessidade de colocar o sistema em um estado desejado antes da 

execução de um caso de teste e da necessidade de popular a base com dados 

apropriados antes da execução da aplicação para atender às pré-condições do caso 

de teste. A necessidade de observar o estado do sistema após a execução de um 

caso de teste e de verificar o estado da base de dados para assegurar que as 

devidas modificações foram feitas trazem à tona os problemas de observação. 

O uso de ferramentas de apoio pode melhorar a qualidade e produtividade dos 

testes de aplicações de banco de dados e, conseqüentemente, a qualidade da 

aplicação. 

2.2.15 Thread Testing 

Segundo Sommerville [20], esta técnica baseia-se em testar a resposta “O” do 

sistema para uma entrada particular “I” ou conjunto de eventos de entrada (vide 

Figura 3). Os sistemas orientados a objeto são normalmente dirigidos a evento e 

esta técnica é particularmente apropriada para este tipo de sistema, por se tratar de 

uma técnica de integração que tem o objetivo de examinar as chamadas de objeto 

para objeto[36].  
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Inicialmente, cada componente “P” do sistema é testado individualmente e, 

depois, caminhos específicos do sistema são testados para garantir que os 

componentes trabalham bem integrados. Para utilizar esta abordagem é necessário 

identificar como os processamentos de eventos percorrem os componentes do 

sistema. A adição de novos componentes ao sistema introduz novos caminhos de 

execução a serem percorridos e, desta forma, novos testes de integração devem ser 

desenhados para testá-los. No entanto, testar todos os possíveis caminhos da 

aplicação normalmente não é factível devido ao grande número de eventos 

possíveis. 

 
Figura 3 - Interações entre Objetos [37]  

2.3 Técnicas de Teste White-Box 

2.3.1 Basis Path Testing 

A técnica de teste do caminho básico identifica os casos de teste com base nos 

caminhos lógicos ou fluxos que um programa pode percorrer. 

Os autores desta técnica [38] defendem que testes baseados unicamente em 

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

um alto nível de abstração e que muitos dos detalhes do código não são cobertos 

pelos casos de teste que acabam por verificar apenas uma pequena porção do 

software que implementa o requisito.  

A técnica de Basis Path Testing baseia-se na complexidade ciclomática [38] que 

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

recomendável para o software com base no número de caminhos e 

ramificações/decisões do software. 
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A complexidade ciclomática é, precisamente, o número mínimo de caminhos 

que pode, através de combinação linear, percorrer todos os possíveis caminhos do 

módulo. Baseada na teoria dos grafos e definida como V(G) para um determinado 

grafo G, pode ser calculada usando a fórmulas V(G) = E – N + 2, onde E é o número 

de arestas e N é o número de nós do grafo. Se observarmos a Figura 4, podemos 

calcular a complexidade ciclomática do grafo. E = 11 e N = 9. Então V(G) = 11 – 9 + 

2 = 4. 

Figura 4 - Grafo [23]  

Uma outra fórmula para calcular a complexidade ciclomática de um grafo é V (G) 

= P + 1, onde P é o número de nós predicados em um grafo, onde condições são 

tomadas, e correspondem aos nós que possuem mais de uma aresta como saída. 

Tomando com exemplo a Figura 4, os nós 2, 3 e 4 são nós predicados e V(G) = 3 + 

1 = 4. 

Seguindo o fluxo, veremos que existem quatro caminhos que vão do início a 

algum ponto final do algoritmo, chamados caminhos independentes. Se estes quatro 

caminhos, descritos na Tabela 1, e que percorrem todos possíveis caminhos do 

módulo, forem executados, pelo menos uma vez, irão garantir que cada linha de 

comando do módulo terá sido executada pelo menos uma vez e que cada decisão 

teve suas condições (verdadeira e falsa) testadas.  

1

2

3

4

65

7

while bottom <= top

if (elemArray [mid] == key

(if (elemArray [mid]< key8

9

bottom > top
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Caminho Nós Percorridos 

1 1, 2, 3, 8, 9 

2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 

3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2 

4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 8, 9 

Tabela 1 – Nós percorridos [23]  

Para cada um dos quatro caminhos independentes identificados deve ser 

desenvolvido um caso de teste. Este seria o número mínimo de casos de teste 

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

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

complexidade da estrutura e quantidade de condições do módulo a ser testado [23]. 

Neste caso, diversas ferramentas disponíveis no mercado [39] podem auxiliar a 

determinar automaticamente a complexidade ciclomática e identificar os caminhos 

independentes do módulo. 

A técnica Basis Path Testing é uma estratégia de testes cujo objetivo é exercitar 

cada um dos caminhos independentes de um componente ou programa [23] sendo 

bastante útil e eficaz para testes unitários. No entanto, quando os componentes são 

integrados é necessário que sejam testados juntos, tornando inviável o uso deste 

tipo de técnica estrutural devido ao considerável aumento da complexidade 

ciclomática. 

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

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

testes apenas após a construção do código fonte. 

2.3.2 Branch/Condition Testing 

É uma técnica onde os testes são escritos para garantir que cada decisão e as 

condições dentro de cada decisão serão testadas pelo menos uma vez. Esta técnica 

cobre os comandos de decisão (if, while, case) e de loop (for) [40].  

Deve ser criado um caso de teste para cada combinação de valor de condição 

em cada uma das decisões. Tomemos como exemplo o seguinte trecho de código 

[41]: 

IF A OR (B AND C) THEN 
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DO X 

ELSE 

DO Y 

ENDIF 

Neste caso, deveriam ser criados casos de teste para todas as combinações 

das condições da decisão, conforme a Tabela 2: 

Case A B C 

1 FALSE FALSE FALSE 

2 TRUE FALSE FALSE 

3 FALSE TRUE FALSE 

4 FALSE FALSE TRUE 

5 FALSE TRUE TRUE 

6 TRUE FALSE TRUE 

7 TRUE TRUE FALSE 

8 TRUE TRUE TRUE 

Tabela 2 - Testes a serem criados [41]  

Para cada N condições, são elaborados 2n casos de teste para que se possa ter 

100% de cobertura o que pode gerar uma quantidade excessiva de casos de teste, 

dependendo da complexidade das condições. Evoluções desta técnica tais como 

Branch Condition Combination Testing e Modified Condition Decision Testing [38] 

buscam minimizar a quantidade de testes a serem gerados criando testes baseados 

em combinações e condições ou valores de condições que, de forma independente, 

afetam a saída da decisão. No exemplo em questão, se o valor da A for TRUE, a 

condição (B AND C) não será testada e o bloco X será sempre executado, 

independente do valor de B ou C. Com isso, um único caso de teste pode substituir 

os casos de testes 2, 6, 7 e 8 [41]. 

No entanto, a cobertura de testes que utilizam estas técnicas ainda pode ser 

afetada por padrões de programação ou características específicas de linguagens, 

tais como operadores lógicos && e || de C e C++ que forçam o teste de todas as 

condições [41]. 
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2.3.3 Statement Coverage Testing 

É uma técnica que garante que todo comando será executado pelo menos uma 

vez. A métrica SC = s / S, onde s é o número de comandos executados e S é o 

número de comandos executáveis [42], serve para indicar o quanto do código já foi 

testado. Este tipo de técnica é normalmente utilizado durante a fase de teste dos 

componentes [42]. 

Esta técnica é considerada relativamente fraca por muitos autores [42][43], uma 

vez que a execução de 100% dos comandos não garante a descoberta de 

problemas na aplicação. Um outro problema é que pode ser muito difícil atingir 100% 

da cobertura do código, pois pode haver áreas da aplicação desenhadas para tratar 

determinadas condições que sejam muito difíceis de reproduzir ou áreas do código 

que nunca serão executadas.  

2.4 Processos, Ferramentas e Equipes para Realização de 
Atividades de Teste. 

Muitos gerentes ainda consideram que a atividade de testes resume-se apenas 

à execução de testes. No entanto, um processo efetivo de testes envolve diversas 

outras atividades que devem ser consideradas.  A lista abaixo apresenta as 

atividades de teste mais comuns [4]: 

• Planejamento das atividades de teste, coordenação do pessoal envolvido e 

controle dos equipamentos necessários; 

• Configuração do ambiente de testes a ser utilizado; 

• Geração de casos de teste de acordo com os níveis de testes a serem 

realizados; 

• Execução de testes; 

• Avaliação de resultados de testes para determinar se os mesmos foram 

realizados com sucesso; 

• Reportagem de problemas; 
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• Acompanhamento de defeitos, identificando quando e onde as falhas foram 

introduzidas no sistema. Estas informações servem como entrada para a 

melhoria dos processos de desenvolvimento e de testes. 

A adoção de ferramentas para dar suporte ao processo também é fundamental 

na implementação de um processo efetivo de testes.  As ferramentas de teste são 

categorizadas de acordo com seu objetivo dentro do processo de testes [4]: 

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

casos de teste; 

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

execução de casos de testes de maneira controlada; 

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

resultados de teste; 

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

gerenciamento de todos os aspectos do processo de testes; 

• Análise de desempenho: ferramentas para medida e análise do desempenho 

de software. 

Gelpering e Hetzel [14] citam os principais modelos de teste e os classificam em 

modelos de fase e modelos de ciclo de vida, conforme a Tabela 3: 

Tipo do modelo Modelo Objetivo Principal 

Demonstração Assegurar que o software satisfaz 
as especificações 

Modelo de Fase 

Destruição Detectar falhas de implementação 

Avaliação Detectar falhas de requisitos, 
design e implementação. 

Modelo de Ciclo de Vida 

Prevenção Prevenir falhas de requisitos, design 
e implementação. 

Tabela 3 – Modelos de Teste [14] 



40 

 

Os modelos de fase têm como foco a execução de testes e, segundo Gelpering 

e Hetzel, são embasados pela visão errônea e ainda remanescente, criada pela 

ampla utilização de termos como “test execution” e “code and test”, de que teste é 

uma fase do ciclo de vida do desenvolvimento realizada apenas na reta final do 

projeto. Contrapondo esta visão, os modelos de ciclo de vida deslocam o começo 

das atividades de teste do final para o início do projeto, resultando na visão que 

teste não é uma fase seqüencial, que impacta apenas a implementação de código, 

mas uma atividade que dá suporte a todo o ciclo de desenvolvimento de software. A 

adoção de modelos de teste de ciclo de vida e o aumento da complexidade das 

aplicações contribuíram para a formação de equipes com foco nas atividades de 

teste.  

Por muito tempo as atividades de testes foram realizadas pelo pessoal da 

equipe de desenvolvimento que estivesse disponível no momento. Os sistemas, 

implementados em computadores de grande porte, de forma centralizada, e com 

poucos recursos computacionais, demandavam uma atividade menos intensa de 

teste. No entanto, a evolução da tecnologia e o surgimento de aplicações 

distribuídas, arquiteturas complexas e interfaces gráficas altamente poderosas 

levaram a um considerável aumento da complexidade e do esforço dos testes. 

Tornou-se necessário o uso de ferramentas de teste e de atividades mais 

aprofundadas de planejamento, design e implementação de testes, fazendo com que 

as organizações alocassem nos projetos pessoas totalmente direcionadas para as 

atividades de teste. 
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Os integrantes da equipe alocados para atividades de teste devem ser 

adequadamente capacitados para que o processo de testes tenha uma boa relação 

custo x benefício. Hutcheson [44] reporta um estudo de caso realizado onde um 

grupo de testadores treinados, usando métodos e métricas, encontrou defeitos a 

uma taxa de 2 ou 3 por hora, enquanto testadores não treinados e que não 

utilizaram métodos e métricas encontraram 3 defeitos por dia nas mesmas 

aplicações. Além disso, 90% dos defeitos reportados pelo grupo de testadores 

treinados eram válidos enquanto cerca de metade dos problemas reportados pelo 

outro grupo de testadores não eram reproduzíveis. Neste estudo o custo dos 

testadores treinados era quase o dobro do custo dos testadores não treinados e, 

mesmo assim, o custo médio para a detecção de um problema no grupo não 

treinado foi de $50, enquanto no grupo treinado foi de $13, compensando o 

investimento em treinamentos, métodos e métricas. 

A criação de equipes independentes de teste tem sido usada por organizações 

no intuito de melhorar seu processo de testes de software e, conseqüentemente, a 

qualidade do software produzido. Pesquisas realizadas pelo Software Testing 

Institute [45] no ano de 2002 revelam que há uma tendência para que as empresas 

trabalhem com equipes de teste centralizadas (45,24%) ao invés de utilizarem 

equipes de teste temporárias que são formadas e dissolvidas em função dos 

projetos. A adoção de equipes centralizadas requer, certamente, um investimento 

maior e uma maior necessidade de gerência dos testadores alocados nos projetos, o 

que pode ser encarado como uma desvantagem deste tipo de estrutura ou como um 

investimento, a depender dos objetivos da organização. 

Em organizações onde os times de teste são temporários e distribuídos entre os 

projetos, o conhecimento adquirido tende a se perder com o término do projeto se os 

testadores forem dispensados. O uso de equipes centralizadas de teste estimula a 

criação de perfis para atividades de teste, o desenvolvimento de carreiras na área de 

testes e a manutenção do conhecimento adquirido em planejamento, 

desenvolvimento e execução de testes, processos, metodologias e ferramentas.  

2.5 Considerações Finais 

Este capítulo forneceu uma visão geral sobre a atividade de testes e dos 

principais tipos e técnicas de teste. 
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Diversas técnicas de teste podem ser utilizadas em cada um dos níveis de teste. 

No entanto as técnicas de caixa branca normalmente são utilizadas em testes 

unitários, pois exigem conhecimento do código além de demandar, muitas vezes, 

recursos computacionais para sua viabilidade. As técnicas de caixa preta são mais 

difundidas e utilizadas por se tratarem de técnicas que podem ser aplicadas nos 

diversos níveis e utilizadas tanto pela própria equipe de desenvolvimento como 

também por equipes independentes de teste.  

As organizações independentes de teste, normalmente, utilizam as técnicas de 

caixa preta por não demandar conhecimento do código e pelo fato de que as 

mesmas focam no comportamento e na adequação da aplicação aos requisitos do 

usuário. A técnica de testes de regressão é amplamente utilizada, pois se adapta 

bem a qualquer processo de desenvolvimento e é importante para a garantia da 

qualidade quando da manutenção das aplicações, uma vez que verifica se novos 

defeitos não foram inseridos em áreas já consolidadas do software.  
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CAPÍTULO 3   PROJETOS DE TESTE 

À medida que as instituições começam a encarar o processo de testes como 

uma atividade profissional, a adoção de equipes independentes de teste, compostos 

de profissionais especializados, começa a ser uma forte tendência nas 

organizações.  

Cada vez mais as organizações de TI têm adotado modelos, guias e técnicas de 

planejamento de projetos e investido na capacitação dos gerentes na busca pelo 

sucesso nos seus projetos de software. O planejamento e acompanhamento das 

atividades de teste, fundamentais para o bom desempenho da equipe, demandam 

que o gerente de testes também esteja habituado com as práticas de gerenciamento 

de projetos para a realização de estimativas de tempo e custo, controle de recursos, 

gerenciamento de riscos e outras atividades pertinentes ao gerenciamento de 

projetos. Com isto, surge também a necessidade de adequar os processos e 

técnicas de projetos para um gerenciamento efetivo do que podemos chamar de 

projetos de teste. 

Os projetos de teste, no entanto, têm uma peculiaridade que é a forte 

dependência do projeto de software. O planejamento das atividades de teste está 

diretamente ligado às atividades de desenvolvimento e atrasos ou antecipações nos 

produtos a serem testados impactam diretamente no cronograma do projeto de 

testes. As equipes independentes de teste são, fundamentalmente, provedoras de 

serviços para as equipes de desenvolvimento e, normalmente, têm que atender às 

necessidades de diversas equipes que demandam serviços simultaneamente, o que 

pode aumentar consideravelmente a complexidade do gerenciamento das atividades 

do grupo de testes.  
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A estruturação e o gerenciamento de uma equipe independente de testes 

devem considerar que realizar teste de software não será sua única atividade. Assim 

como o envolvimento do usuário desde as fases iniciais do ciclo de desenvolvimento 

e sua participação nas diversas etapas da construção do software é fundamental 

para o sucesso do projeto, envolver os engenheiros de teste na validação de 

artefatos desde as fases iniciais do projeto é também uma atitude que contribui para 

a detecção de falhas e aumento da qualidade do produto. Kaner et al [46], no 

entanto, alerta para o fato de que os engenheiros de teste devem ser devidamente 

treinados e que seus papéis e responsabilidades nas diversas fases do projeto 

devem ser adequados às suas funções e perfis. Alocar testadores para inspecionar 

código, por exemplo, pode ser uma perda de tempo se o testador não for experiente 

em programação. Além do mais, a equipe de testes pode cair em descrédito se não 

contribuir adequadamente nas validações realizadas. 

3.1 Organizações de Teste 

O processo de testes pode ser organizado de diversas maneiras. Kit [47] 

descreveu as mais comuns organizações do processo de teste com relação à 

responsabilidade pela realização dos testes: 

3.1.1 Indivíduo 

Cada desenvolvedor é responsável pela realização dos testes em seu próprio 

código. Esta prática é usual em pequenas organizações que não possuem técnicos 

dedicados para realização de testes e o foco é em testes unitários e de módulos. 

Nesse tipo de organização a efetividade dos testes é questionável, pois os 

desenvolvedores acabam sendo tendenciosos nos seus testes, muitas vezes 

realizando apenas testes que tendem a dar resultado positivo. 
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3.1.2 Equipe de Desenvolvedores 

O código de um desenvolvedor é testado por outros desenvolvedores dentro da 

mesma equipe do projeto. Neste caso, apesar do autor não realizar os testes do seu 

próprio código, os testes continuam sendo feitos por desenvolvedores cujo perfil e 

responsabilidade principal é a construção de código. A atividade de testes é 

encarada de forma secundária, sendo realizada apenas se o tempo e o perfil dos 

desenvolvedores permitirem. É necessário que a equipe seja bastante madura para 

lidar bem com essa dupla personalidade. 

3.1.3 Testador Dedicado 

Neste caso há um ou mais integrantes da equipe do projeto que apenas se 

concentram na atividade de testes. Apesar de melhor que as duas anteriores, esta 

opção ainda deixa muito a desejar, uma vez que este testador, normalmente um 

desenvolvedor selecionado pelo gerente da equipe, na maioria das vezes não possui 

o perfil e a experiência necessários para a realização das atividades de teste de 

forma efetiva, bem como a definição do processo de testes, padrões, ferramentas e 

métricas. 

3.1.4 Organização de Testes como parte da Garantia de Qualidade 

Por se tratar de uma atividade de garantia de qualidade, algumas organizações 

optam por realizar as atividades de teste e de garantia de qualidade em geral à parte 

da equipe responsável pelo desenvolvimento do produto. Esse tipo de abordagem 

pode ser bom para empresas de grande porte que possuem diversos grupos de 

desenvolvimento e uma política de garantia de qualidade bem definida. As principais 

vantagens dessa alternativa é que essa equipe pode ser composta de especialistas 

em testes que não estão envolvidos com o produto que está sendo gerado, sendo, 

portanto, isentos em suas avaliações. No entanto, sérios problemas podem surgir se 

houver falhas na comunicação e na integração entre os grupos de teste e 

desenvolvimento podendo gerar atritos e disputas. 
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3.1.5 Organização de Testes como parte do Desenvolvimento 

A organização de testes faz parte do grupo de desenvolvimento, embora as 

atividades de teste sejam realizadas separadamente do desenvolvimento do 

produto. Esta abordagem visa eliminar os problemas de comunicação e integração 

que podem surgir quando a organização de testes é parte da área de garantia de 

qualidade e promover a visão de que a atividade de testes é parte do 

desenvolvimento do produto. Entretanto, essa abordagem também tem seus 

problemas, pois, uma vez que desenvolvimento e teste estão sob a mesma gerência, 

pode haver conflito de interesses. 

3.1.6 Organização de Testes Centralizada 

Neste tipo de abordagem os componentes da organização de teste são 

alocados temporariamente às equipes de projeto para realização das atividades de 

teste. A principal desvantagem neste caso é uma possível falta de espírito de equipe 

e integração dos membros da organização de testes. 

3.1.7 Organização de Testes Centralizada com um Centro de Tecnologia 
de Testes 

Neste caso a atividade de testes é realizada por organizações de testes que são 

suportadas por um centro de tecnologia responsável por conduzir e gerenciar o 

processo de testes, promover melhorias na produtividade, realizar programas de 

treinamento, definir ferramentas, políticas e padrões.  

Independente da abordagem escolhida, a implementação de um processo 

organizado de testes em uma organização requer investimentos, mudanças de 

atitude e quebras de paradigma. Segundo Jacobs [48], uma questão fundamental 

para o sucesso desta empreitada é o comprometimento da alta gerência, pois um 

bom grupo de testes pode ser tão caro quando o próprio desenvolvimento além de 

ser, muitas vezes, o portador das más notícias que expõem as fraquezas dos 

processos da organização. Por isso, o comprometimento da alta gerência é 

essencial para que a equipe de testes atue fortemente e seja respeitada pelos 

demais. 

Outras considerações importantes devem ser tratadas para um efetivo 

gerenciamento do processo de testes [4]: 
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• Atitude positiva com relação a testes: um efetivo trabalho da gerência no 

sentido de desfazer a visão negativa que membros da organização possam 

ter de que o grupo de testes é um grande consumidor de recursos e algoz 

dos desenvolvedores, promovendo a visão de testes aliados à qualidade; 

• Processo de testes: o estabelecimento de um processo de testes bem 

definido e organizado, juntamente com pessoas, políticas e ferramentas, 

integrado ao ciclo de desenvolvimento; 

• Artefatos de testes: definição, juntamente com o processo de testes, dos 

artefatos que devem ser produzidos e mantidos, bem como os padrões a 

serem seguidos; 

• Configuração da equipe: formalização da equipe de testes que pode ser 

formada por membros internos aos projetos, por um time independente ou 

com uma configuração mista; 

• Métricas de teste: definição de medidas relativas às atividades de teste para 

auxiliar no controle e melhoria do processo; 

• Critério para finalização dos testes: estabelecimento de medidas para definir 

quando os testes podem ser finalizados ou quando uma nova fase de testes 

pode ser iniciada; 

• Padrões e reuso: adoção de padrões e ferramentas que permitam a 

reutilização de testes. 

As equipes de teste são responsáveis, juntamente com outros perfis, como o 

engenheiro de qualidade e o gerente de configuração, pela garantia da qualidade do 

produto de software, devendo ser funcionalmente independentes do gerente de 

projetos para realizar suas funções com autonomia sem, eventualmente, ceder às 

pressões das equipes de desenvolvimento. Kaner et al [46] reforça que é função do 

grupo de testes emitir relatórios com informações sobre os resultados dos testes 

realizados que demonstram a maturidade do produto testado, mas que não deve ser 

responsabilidade da equipe de testes definir se o produto deve ser lançado ou não. 
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A existência de um grupo centralizado especialista em testes permite a melhoria 

contínua da maturidade e da capacidade de testes da organização e a transferência 

de conhecimento para novos projetos. 

Mas, ao contrário do que se possa imaginar, a adoção de equipes de teste, 

centralizadas ou temporárias, não é garantia de uma melhor qualidade do software. 

Hendrickson [49] relata um caso típico onde a utilização de uma equipe 

independente de testes causou piora na qualidade do produto final, pois os 

desenvolvedores liberavam produtos de baixa qualidade para os testadores, 

aumentando consideravelmente o esforço de testes e a quantidade de defeitos 

escapados para o cliente. As equipes de teste normalmente realizam testes de 

integração e de sistema, o que não isenta a equipe de desenvolvimento de realizar 

testes unitários e outras atividades de prevenção de defeitos. 

Os testadores devem trabalhar cooperativamente e de forma pró-ativa com os 

grupos de desenvolvimento, havendo uma constante comunicação entre as equipes. 

A estrutura da equipe de testes, no entanto, varia de organização para organização, 

a depender do tipo de produto e do seu objetivo. Além disso, o processo adotado é 

de fundamental importância para que a atividade de testes possa contribuir 

positivamente para projetos de software de sucesso. 

Experiências realizadas no Laboratório de Engenharia de Software da NASA 

testaram a adoção de medidas para aperfeiçoar o esforço de testes nos projetos de 

desenvolvimento de software [50]. Com um alto índice de reuso através do 

desenvolvimento orientado a objetos o laboratório dedicava, em 1992, 41% do 

esforço dos projetos para testes de sistema e aceitação. Os testes de sistema eram 

realizados pelos desenvolvedores somente depois da conclusão total do sistema e, 

depois, testadores realizavam testes de aceitação. O desafio era reduzir os custos e 

o tempo de realização de testes sem comprometer a qualidade dos produtos.  
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Na abordagem utilizada pelo Laboratório de Engenharia de Software da NASA, 

representada graficamente na Figura 5, uma equipe independente realiza testes de 

sistema e aceitação, conjuntamente, a cada nova versão intermediária gerada, 

denominada build, enquanto os desenvolvedores dedicam-se à implementação da 

próxima versão. Os desenvolvedores são responsáveis pelos testes de integração 

de cada build, antes de repassá-la para a equipe independente de testes. Quando o 

sistema está completo, os testadores realizam um teste completo do sistema em um 

curto período. 

Figura 5 - Testes de Aceitação - Abordagem da NASA [50] 

Nesta abordagem, os testes de sistema iniciam mais cedo possibilitando a 

descoberta de erros o mais cedo possível e tanto os testadores como os 

desenvolvedores ganham mais tempo para realização das suas atividades. A 

adoção de uma equipe de testes independente para realizar os testes de sistema e 

aceitação, conjuntamente, e a abordagem de execução de testes de forma 

incremental possibilitaram ao Laboratório de Engenharia de Software da NASA uma 

redução do esforço total de testes dos projetos para 31% e a redução em 23% do 

custo para desenvolvimento de uma nova linha de código. 

O surgimento de equipes focadas em testes e de processos específicos levou à 

necessidade de novos perfis profissionais na área de TI e à criação de novas 

carreiras e oportunidades. Um grande erro dos gerentes é pensar que a única 

atividade da equipe de testes é a execução e que, por isso, qualquer pessoa pode 

fazer parte desta. Os componentes de uma equipe de teste de sucesso devem ter 

muito mais habilidades do que simplesmente a de seguir um roteiro para execução 

de um teste. 
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Rothman [51] defende que, da mesma forma que para o desenvolvimento de um 

sistema complexo é necessário ter uma equipe composta de perfis diferentes e 

complementares, testá-lo também exige uma gama de perfis diversificada tais como 

especialistas no produto, conhecedores em design e arquitetura de sistemas, 

especialistas em diferentes tipos e técnicas de testes e pessoas com capacidade 

para desenvolver e manter testes automatizados. 

Além da capacitação técnica, os profissionais de teste devem ser dotados de 

habilidades como organização, atenção aos detalhes, criatividade, capacidade de 

análise e síntese, facilidade de comunicação e uma postura profissional capaz de 

atuar de forma diplomática e cooperativa junto às equipes de desenvolvimento, 

reportando os problemas encontrados sem, no entanto, criar atritos com os 

desenvolvedores. 

Os papéis e responsabilidades dos profissionais de teste de uma organização 

dependem dos tipos de produtos e projetos, dos processos adotados pela instituição 

e da configuração da equipe de testes. Algumas funções que podem existir em uma 

organização de testes[3] são descritas a seguir: 

• Gerente de Testes: atua de forma análoga ao gerente de projetos e é o 

ponto focal com a alta gerência, desenvolvedores e fornecedores de 

ferramentas de teste. Responsável pelo planejamento dos testes, definição 

de objetivos e estratégias de teste e por garantir a coesão das atividades de 

teste com as atividades de desenvolvimento. Supervisão do staff, prover 

treinamentos e ferramentas de teste, definição dos processos e o 

acompanhamento das atividades de teste também são sua responsabilidade; 

• Líder Técnico: responsável pela liderança técnica do grupo, definição da 

abordagem e requisitos de teste, design de testes e condução da execução 

de testes. Realiza processos de Garantia da Qualidade como walkthroughs 

de procedimentos de teste e revisões de documentação de produtos e a 

implementação de processos e melhorias em processos de teste; 

• Engenheiro de Testes Manuais: atua no desenvolvimento, revisões, 

manutenção e execução de procedimentos manuais de teste e na geração de 

relatórios de teste; 
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• Engenheiro de Testes Automatizados: atua no desenvolvimento, revisões, 

manutenção e execução de scripts automáticos de teste e na geração de 

relatórios de teste; 

• Especialista em Ambiente de Testes: responsável pela instalação e 

manutenção das ferramentas de suporte às atividades da equipe, criação e 

controle do ambiente de testes e manutenção da base de dados de teste. 

Além destes, outros papéis específicos e de maior foco podem existir, tais como, 

o de especialista em testes de usabilidade, segurança, desempenho e outros 

aspectos de qualidade. 

Diversas iniciativas acadêmicas e de mercado têm contribuído para a 

consolidação destas novas profissões [1], através de publicações, conferências, 

cursos universitários e certificações [52] na área de teste.  Instituições de grande 

porte que criam produtos em larga escala, tais como AT&T[53] e Novell [54], têm 

investido fortemente na implementação de planos de carreira e no treinamento 

adequado para a formação de profissionais de teste.  

3.2 Planejamento e Gerenciamento das Atividades de Teste 

Uma importante questão para o bom gerenciamento da equipe de testes é 

determinar acordos de níveis de serviço com as equipes de desenvolvimento 

clientes e estabelecer parâmetros, tais como os itens descritos a seguir, para 

controlar e acompanhar o andamento das atividades de testes: 
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3.2.1 Capacidade da equipe de testes 

De acordo com o PMBOK [55], o gerente de projetos deve sempre buscar o 

equilíbrio entre custo, tempo e escopo do projeto, levando também em consideração 

a qualidade do produto e a satisfação do cliente. Do ponto de vista de um projeto de 

testes, essa premissa também é verdadeira.  Como as equipes de testes possuem 

capacidade limitada, é preciso determinar que atividades estas poderão realizar em 

um determinado período de tempo, definindo o que se pode chamar de modelo de 

capacidade da equipe de testes. Se o gerente de testes sabe que a capacidade 

média de sua equipe é de execução de um teste a cada dois minutos e que ele pode 

dispor de quatro testadores durante cinco horas por dia para execução de testes, 

então a capacidade do seu time é de seiscentos testes por dia. 

O planejamento de testes e o cronograma de versões do software a serem 

testadas estão diretamente ligados à capacidade da equipe, pois a quantidade de 

testes a serem executados, que é o escopo do produto, e o prazo de entrega dos 

resultados será determinado a partir da capacidade da mesma. Caso contrário será 

necessário aumentar sua capacidade, aumentando os custos. 

Para definir este modelo de capacidade, é preciso, primeiro, definir quais são as 

atividades do grupo de teste. Atividades que não são ligadas diretamente à 

execução de testes, tais como participações em reuniões e treinamentos, também 

devem ser consideradas, bem como atividades de suporte à execução de testes, 

como preparação de ambiente ou geração de resultados de teste. 

A forma mais consistente para determinar a capacidade da equipe de testes é 

basear-se nos seus dados históricos de desempenho. É muito difícil estabelecer, de 

forma acurada, a capacidade de uma equipe recém-formada ou que passou a 

desempenhar novos tipos ou técnicas de testes. Neste caso deve ser estabelecido 

um modelo baseado em estimativas e as métricas de desempenho coletadas ao 

longo do tempo servirão para refinar o modelo inicial. 
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Para aumentar a capacidade da equipe de testes, testes automáticos e 

ferramentas de suporte podem ser adotados. No entanto, sempre será necessário 

algum tipo de esforço por parte dos testadores, como, por exemplo, preparação do 

ambiente, disparar os testes automáticos e analisar os resultados gerados antes de 

sua publicação. Essas atividades de suporte à execução de testes automáticos 

também devem ser consideradas para o novo modelo de capacidade a ser 

estabelecido. 

3.2.2 Cronograma de versões do software a serem testadas 

É necessário negociar um planejamento de versões do software a serem 

testadas com as equipes de desenvolvimento, especificando datas em que cada 

versão será liberada para teste e em quanto tempo a equipe de testes deverá 

publicar os resultados dos testes realizados. 

O gerente de testes também deve considerar em seu planejamento os riscos 

associados a cada atividade, pois é muito provável que aconteçam atrasos na 

liberação das versões de software pelas equipes de desenvolvimento, o que pode 

impactar de forma significante o planejamento das atividades das equipes de teste.  

Neste caso, o gerente de testes deve, com base na capacidade da equipe, optar 

por reduzir a duração da atividade [55], inserindo mais pessoas e equipamentos e 

conseqüentemente aumentando os custos, ou negociar um novo prazo ou um novo 

escopo da atividade, reduzindo a quantidade de testes a serem realizados se o 

prazo tiver que ser mantido e a capacidade da equipe não puder ser aumentada. 

Além do software a ser testado, outras dependências externas podem impactar 

o cronograma de testes, como, por exemplo, hardware ou acessórios necessários 

para os testes. É fundamental que todas as dependências externas estejam 

documentadas e sejam de conhecimento de todos os stakeholders do projeto de 

testes, bem como quem é o responsável pela solução de cada uma delas. 

3.2.3 Plano de testes 

Kaner et al [46] define o plano de testes como o conjunto de idéias que guia o 

seu processo de testes e que deve documentar a estratégia de testes, a logística 

necessária e os produtos gerados.  



54 

 

A estratégia de testes estabelece o que será testado e quais técnicas de teste 

serão utilizadas para a criação dos testes. Kaner et al [46] define que uma boa 

estratégia de testes deve ser: 

• Específica para o produto e tecnologia a serem testados; 

• Focada em riscos, de forma a atacar os problemas mais importantes do 

produto; 

• Diversificada, incluindo uma variedade de diferentes técnicas e tipos de teste, 

pois problemas podem não ser detectados por uma determinada técnica e 

serem capturados através de outra; 

• Possível de realização, pois a estratégia de testes deve estar compatível com 

a capacidade da equipe para executá-la. 

Além disso, a maturidade do produto influencia na estratégia a ser adotada, 

conforme sugerido na Figura 6. Testar funcionalidades básicas no início do ciclo do 

desenvolvimento do produto e deixar testes mais diversificados e avançados para 

mais perto do final do projeto pode ser mais produtivo tanto para os testadores 

quanto para os desenvolvedores, pois não adianta levantar problemas sobre 

funcionalidades periféricas, enquanto os desenvolvedores ainda não tiverem levado 

as funcionalidades básicas a um nível mínimo de maturidade. 

Figura 6 - Ciclo do Produto [46] 
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Muitos projetos de teste têm adotado a classificação dos testes em níveis para 

facilitar o estabelecimento da estratégia de testes, onde são atribuídos os menores 

níveis aos testes mais simples e básicos e à medida que a complexidade do teste 

aumenta, ele é classificado em um nível mais elevado. Kaner et al [46] sugere a 

seguinte classificação para os níveis de teste: 

• Nível 0, Smoke Testing: para os testes simples que mostram que o produto 

está pronto para ser testado por uma equipe independente, também chamado 

de teste de sanidade. Falhas em testes deste nível pode ser um critério para 

rejeitar a execução de testes de próximos níveis em uma determinada versão 

do software. 

• Nível 1, Capability Testing: testes que verificam a capacidade de cada função 

do produto. O objetivo é garantir que cada função é capaz de realizar sua 

tarefa. Neste nível são evitados cenários e dados complexos, bem como 

interações entre funções. 

• Nível 2, Function Testing: testes que examinam não apenas a capacidade 

como também a confiabilidade de cada função e sub-função do produto. 

Testes de fronteira, stress e tratamento de erros se encaixam neste nível, 

mas cenários complexos e interações entre funções ainda são evitados. 

• Nível 3, Complex Testing: testes que envolvem interações e fluxo de controle 

entre grupos de funções para formar cenários complexos. Encaixam-se neste 

nível as avaliações de desempenho, os testes de compatibilidade,  

vazamento de memória e uso de longa duração. 

Cada um desses níveis pode corresponder a um conjunto diferente de técnicas 

de teste que podem ser aplicadas ao software. Observando a Figura 6 pode-se 

associar os testes de níveis 0 e 1 à primeira fase do ciclo do produto. Os testes de 

nível 2 são compatíveis com a segunda fase do ciclo e os de nível 3 com a terceira 

fase. Assim, evita-se que testes muitos complexos seja planejados para serem 

executados muito no início do ciclo do produto quando, provavelmente, a 

imaturidade do produto não vai permitir que esses testes sejam realizados de forma 

satisfatória. 
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A logística do plano de testes define quantos testadores serão necessários para 

o cumprimento da estratégia estabelecida e quando estes deverão estar disponíveis. 

Essa logística não deve se limitar apenas ao número de testadores, mas também 

incluir os perfis de conhecimento, as técnicas de teste adotadas, hardwares e 

sistemas operacionais, ferramentas de testes, bases de dados etc. Produtos de 

software muitas vezes têm como requisito funcionar em diversas plataformas de 

hardware e software o que, provavelmente, demandará a realização de testes em 

diferentes ambientes. O planejamento de logística também deve considerar estas 

questões além do fato de que o ambiente de testes deve ser controlado e não deve 

ser compartilhado por nenhum outro tipo de atividade para evitar interferências 

acidentais que possam influenciar nos resultados dos testes.�

Com relação aos produtos gerados pela atividade de testes, o plano de testes 

deve documentar como e quando serão publicados os resultados dos testes 

realizados. É preciso também estabelecer onde os defeitos encontrados serão 

registrados e como sua correção será acompanhada e verificada.  

3.2.4 Critério de aceitação da versão do software a ser testada 

Estabelecer critérios de entrada para o processo de testes evita que as equipes 

de desenvolvimento liberem versões instáveis em excesso que possam impactar as 

atividades da equipe de testes. Testes de sanidade (ou de fumaça) podem ser 

realizados antes de iniciar o processo formal de verificação. Esses testes cobrem 

funcionalidades básicas do software para identificar se não há nenhum problema 

grave na versão que irá, de alguma forma, atrapalhar o andamento das atividades 

do grupo de testes. Relatórios emitidos pelas equipes de desenvolvimento, contendo 

evidências sobre os testes unitários realizados e seus resultados, também é um 

outro critério de aceitação que pode ser adotado.  

Independente de qual seja o critério ou o processo para aceitação da versão do 

software, é importante que ele seja especificado em comum acordo entre as equipes 

envolvidas, esteja documentado e seja seguido por todos. Com base nesses 

critérios, tanto as equipes de desenvolvimento sentem-se mais seguras ao enviar 

uma nova versão do software para testes como permite aos gerentes de testes não 

sentirem constrangimento para rejeitar uma solicitação para testar uma determinada 

versão se ela não estiver enquadrada nos critérios estabelecidos. 
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3.2.5 Critério de finalização dos testes 

Não existe uma regra que indique quando se deve parar de testar. Não é 

possível afirmar com certeza que um software está isento de defeitos. Então, o que 

deve ser feito é estabelecer critérios mensuráveis para finalizar os testes. Esses 

critérios devem ser estabelecidos, tanto para cada uma das etapas de teste 

(unitários, integração, sistema e aceitação), como para cada uma das versões de 

software testadas dentro de cada uma das etapas.  

Para cada etapa pode ser estabelecido um critério que determina se o sistema 

deverá ou não passar para a próxima etapa de testes. Normalmente esse critério é 

baseado no número de falhas encontradas na execução dos testes da etapa. 

Suponha, por exemplo, que o critério para finalização dos testes de sistema seja 

que, no mínimo, 20 versões do software tenham sido testadas nesta etapa e que a 

aplicação possua apenas 10 falhas conhecidas e nenhuma falha de alta severidade. 

Assim, a aplicação só passará da etapa de testes de aceitação quando este critério 

for alcançado. 

Desta forma, o grupo de testes e seus clientes terão uma visão clara de quando 

uma determinada atividade deverá ser considerada como concluída. 

3.2.6 Métricas de teste 

As informações sobre defeitos encontrados e corrigidos produzidas durante a 

atividade de testes são normalmente utilizadas pela gerência de desenvolvimento 

para avaliar a maturidade do produto. Essa e outras métricas geradas pela atividade 

de testes dão subsídios ao gerente de testes para o gerenciamento das suas 

equipes. Paakki [56] cita algumas métricas de defeitos e métricas de casos de teste 

úteis para o gerenciamento de projetos de teste: 

• Número de defeitos por área funcional: esta métrica indica que áreas do 

software possuem maior número de defeitos e, conseqüentemente, maior 

instabilidade e maior risco. O gerente de testes pode concentrar os esforços 

nas áreas que apresentarem um maior número de defeitos ao invés de dividir 

os esforços de forma igualitária entre todas as áreas do software, 

aumentando a efetividade do seu grupo de testes. 
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• Curva S: esta métrica compara o número de testes planejados e os 

executados ao longo do tempo e é uma boa ferramenta para acompanhar o 

progresso da execução de casos de teste. Através dessa métrica o gerente 

de testes tem a informação se a sua equipe está executando os testes dentro 

do prazo ou se aconteceu algum atraso ou antecipação do cronograma 

planejado. 

Hutcheson [44] vai mais além na questão das métricas de teste argumentando 

que os objetos de teste têm múltiplas propriedades que muitas vezes só fazem 

sentido quando combinadas. Por exemplo, o número de defeitos encontrados só faz 

sentido se combinado com outras informações como a severidade, o tipo de defeito 

encontrado, número de defeitos corrigidos e outros. Hutcheson cita as métricas 

consideradas fundamentais para a atividade de testes de software: 

• Tempo requerido para execução de um teste: geralmente estimado em 

minutos ou horas por testes. Esta métrica é fundamental para estimar o 

esforço necessário para execução dos testes planejados. A execução de um 

teste é normalmente dividida em atividades de setup, a execução 

propriamente dita e atividades de cleanup. As atividades de setup, onde o 

testador prepara o sistema para o teste, e de cleanup, onde o testador ajusta 

o estado do sistema após a realização do teste, se necessário, também 

devem ser consideradas nesta métrica. 

• Tempo disponível para o esforço de teste: é, normalmente, a métrica mais 

rígida e mais divulgada e corresponde ao prazo para finalização das 

atividades de teste.  

• Custo de teste: inclui, normalmente, o custo de remuneração dos testadores, 

equipamentos e softwares, podendo ser quantificada em termos de custos 

para executar um teste ou uma suíte de testes. Embora o custo de realização 

de testes possa ser calculado facilmente, calcular os custos de não realização 

dos testes, o que fortemente justifica os investimentos em teste, não é uma 

tarefa fácil. 
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• Número de defeitos encontrados: é importante medir tanto os defeitos 

encontrados antes do lançamento do produto quanto os encontrados após o 

seu lançamento. 

• Taxa de descoberta de defeitos: o número de defeitos descobertos por hora 

dá uma boa indicação da estabilidade do sistema testado e também é útil 

para medir o custo de testes.  

• Densidade de defeitos por área funcional: esta métrica permite identificar 

as áreas onde ocorre maior concentração de defeitos e deve ser monitorada 

durante o esforço de teste. Útil para auxiliar os gerentes na decisão de onde 

concentrar os esforços de desenvolvimento e de teste, conforme mostra a 

Figura 7. O nível de severidade também influência nesta decisão. 
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Figura 7 – Densidade de Defeitos por Área Funcional [44] 

• Taxa de correção de defeitos: estudos realizados entre 1988 e 2000 

demonstraram que a taxa de correção de defeitos encontrados em diversas 

aplicações comerciais era de 80 a 85 por cento. Pressões para o lançamento 

do produto, a baixa severidade de defeitos ou a dificuldade para reprodução 

de erros encontrados podem levar a gerência a decidir por não realizar a 

correção destes defeitos antes do lançamento do produto. 

Bug Fix Rate = (BugsFixedDuringTest / BugsFoundDuringTest) * 100 
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• Cobertura de testes: dado um conjunto de itens a serem testados, a 

cobertura de testes é a porção do que foi realmente testado e é normalmente 

representado em termos percentuais (cobertura = (testes conduzidos / total 

de testes) * 100). Uma cobertura de código de 100 por cento, por exemplo, 

significa que todos os comandos do programa foram testados. Como, na 

maioria das vezes, não é possível testar 100 por cento do código, a cobertura 

de código é, normalmente, calculada tomando como base a quantidade de 

testes planejados. A efetividade desta cobertura dependerá do quão bom for 

este conjunto de testes. 

• Efetividade de testes: um conjunto efetivo de testes irá maximizar o número 

de defeitos encontrados durante a realização dos testes. A efetividade de 

testes é a medida da habilidade de um conjunto de testes para descobrir 

defeitos e é a relação entre o número de defeitos encontrados na fase de 

teste sobre o número total de defeitos encontrados. Esta medida é usada 

para determinar a efetividade de uma determinada fase do processo de 

testes. A Figura 8, por exemplo, demonstra que a maioria dos defeitos está 

sendo descoberta na fase de testes de sistema, indicando uma cobertura 

pobre dos testes unitários e de integração. 

Unit Test
19%

Integration Test
15%

System Test
57%

Acceptance 
test
9%

 

Figura 8 - Percentual de Defeitos por Fase [44] 
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Além destas, muitas outras métricas, tais como, número de testes realizados e 

número de testes com sucesso ou falhas podem auxiliar no gerenciamento do 

esforço de testes e nas decisões relativas à qualidade do produto. Uma questão 

fundamental no estabelecimento do conjunto de métricas a ser adotado é ter em 

mente que cada métrica deve ser simples, objetiva e fácil de ser coletada. Além 

disso, determinar quando e por quem serão coletadas e, principalmente, quem serão 

seus usuários evitará a criação indiscriminada de métricas que podem levar a um 

aumento do esforço dos envolvidos no processo de teste para coleta de dados que 

podem não ser úteis para a organização. 

3.2.7 Análise de Riscos 

Uma das principais atividades para o bom gerenciamento de projetos é uma boa 

análise e gerência de riscos e os projetos de teste não são exceção à regra. A 

atividade de testes é baseada em riscos [57]. Desenvolver e executar um conjunto 

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

vezes, restrições de orçamento ou de tempo, devido a pressões de mercado, 

reduzem o tempo disponível para realização dos testes. Durante a execução de 

testes é necessário monitorar a qualidade de cada funcionalidade, com base no 

número de erros encontrados, e adicionar novos testes ou até mesmo retornar às 

fases anteriores de desenvolvimento se a qualidade não for aceitável. 

Segundo Amland [58], o planejamento e estratégia baseados em risco envolvem 

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

contingência para os casos de o risco ocorrer ou para a mitigação do risco.  Amland 

[58] defende que estes planos podem ser usados para direcionar o gerenciamento 

de riscos durante as atividades de testes de software, sendo necessário para isso 

definir um nível apropriado de teste por funcionalidade da aplicação, baseado na 

avaliação do risco da funcionalidade. Esta abordagem dá subsídios para a definição 

de testes adicionais para funcionalidades críticas ou de alto risco devido à baixa 

qualidade dos testes.  
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Métricas como tamanho da funcionalidade, quantidade de mudanças, 

complexidade ou qualidade do design podem ser utilizadas para classificar as 

funcionalidades de acordo com o nível de risco de falhas. Na técnica Risk-based 

Testing, os casos de teste são criados e executados com base nos riscos 

identificados. 

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

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

de tempo e pessoal para realização dos testes, e o impacto de haver falha na 

aplicação é grande [59]. 

De acordo com Hutcheson [44], a principal vantagem de realizar análise de 

riscos em testes é a garantia de que as atividades de teste serão focadas nos itens 

mais importantes. Com base na análise de riscos é possível selecionar os melhores 

testes, executar menos testes e obter um maior retorno do esforço empregado, 

focando nas áreas do software onde defeitos podem causar maiores danos.  

Para mitigar o risco de danos causado por algum defeito é necessário estimar a 

probabilidade deste defeito ocorrer e a sua severidade. A probabilidade, 

normalmente, é estimada em termos percentuais, indicando o percentual de chance 

de o problema ocorrer. A severidade é calculada com base no valor da perda, caso o 

problema ocorra. O fator de risco, determinado pela composição do fator de 

probabilidade e do nível de severidade do defeito, indica o quão crítico é cada item a 

ser testado. Se a severidade é pequena, mesmo havendo uma alta probabilidade de 

o defeito ocorrer, o item tenderá a ser classificado como de baixo risco. 

De acordo com Hutcheson [44], a análise de risco pode ser utilizada durante as 

diversas fases do esforço de testes para os mais diferentes propósitos: 

• Priorizar os itens a serem testados, ajudando a criar um consenso sobre as 

necessidades de teste e a focar o esforço de teste nos itens mais 

importantes; 

• Dimensionar o esforço de testes e as estimativas de custo e tempo; 

• Estabelecer uma cobertura de testes adequada; 

• Demonstrar o valor do esforço de testes; 
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• Selecionar os testes a serem executados e estimar os esforços necessários. 

Hutcheson [44], no entanto, alerta para o fato de que os critérios para 

classificação dos itens de risco devem ser escolhidos cuidadosamente para que 

possam realmente proporcionar um “ranking” efetivo. Um número insuficiente de 

critérios pode fazer com que a análise de risco não tenha granularidade suficiente 

para prover uma representação acurada do risco. Hutcheson cita alguns exemplos 

de critérios que podem ser usados na análise de riscos: 

• Requisito contratual ou acordo de nível de serviço. Os requisitos 

obrigatórios, por exemplo, são mais prioritários do que os requisitos 

desejáveis e, conseqüentemente, de maior risco. 

• Criticidade ou severidade. Um índice de risco maior é atribuído às 

funcionalidades mais críticas, onde erros podem causar maiores danos. 

• Probabilidade. Quanto maior a probabilidade de falha, maior o risco. 

• Custo. Quanto maior o custo para a empresa em caso de falha, maior o risco.  

• Visibilidade. A quantidade de pessoas afetadas pela falha também influencia 

na análise do risco. Quanto maior a visibilidade, maior o risco. 

• Tolerância. A tolerância dos usuários quanto a falhas na área analisada é 

outro fator a ser considerado. Quanto menor a tolerância, maior será o risco. 

Independente dos critérios adotados na análise de riscos é fundamental que os 

critérios estejam claramente definidos bem como o domínio de valores de cada um 

deles. Além disso, deve-se estabelecer a fórmula para geração do ranking com base 

nos critérios, que pode ser baseada simplesmente em produto ou média aritmética 

dos critérios ou na atribuição de pesos para cada um deles se desejado. 

3.3 Considerações Finais 

Neste capítulo os diversos tipos de organizações de teste foram apresentados e 

como estas organizações atuam no processo de teste e se integram ao ciclo de 

desenvolvimento de software. 
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Os diversos papéis e responsabilidades dos profissionais de teste também 

foram apresentados bem como as principais ferramentas necessárias para o 

gerenciamento de projetos de teste. 

Este trabalho é direcionado para organizações independentes de teste que 

utilizem ferramentas de suporte para planejamento e execução de ciclos de teste de 

regressão nos seus produtos. 
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CAPÍTULO 4   AUTOMAÇÃO DE TESTES 

A indústria de TI tem sofrido uma enorme pressão para redução de custo e 

tempo dos projetos de desenvolvimento de software, pois os clientes não querem 

mais esperar tanto para ver resultados concretos dos projetos. Isso tem levado à 

popularização das metodologias que pregam o desenvolvimento rápido e 

incremental gerando diversas versões do software durante o projeto. Através desta 

abordagem de desenvolvimento o software está em constante evolução, com novos 

requisitos sendo implementados a cada versão, o que demanda a realização de 

testes também de forma evolutiva e iterativa.  

Cada nova versão do software exige um considerável número de novos testes e 

a re-execução de outros, aumentando a complexidade e o esforço de testes que, 

tradicionalmente, consome de 40% a 75% do tempo de desenvolvimento e custos de 

manutenção [60], realizado manualmente por testadores ou desenvolvedores sem 

nenhum auxílio computacional para identificar falha no software. Cabe ao testador 

avaliar o comportamento da aplicação e indicar a presença de defeitos.  

Testes automatizados, por sua vez, baseiam-se em ferramentas computacionais 

para avaliar o comportamento da aplicação, fornecendo entradas e analisando as 

saídas de forma a identificar a presença de defeitos no software. Sua utilização é 

fundamental para acelerar o ciclo de desenvolvimento e permitir a adoção de 

abordagens incrementais na produção de software. 

4.1 Automação no Processo de Testes 

Os grandes benefícios da automação de testes em comparação com testes 

realizados manualmente são a possibilidade de executar os testes da mesma forma, 

inúmeras vezes, e um aumento considerável da capacidade de realização de testes. 

Além disso, o resultado de um teste manual sofre a influência da interpretação do 

testador o que pode acarretar em resultados divergentes se o teste for executado 

por testadores distintos, o que não acontece no caso dos testes automatizados. 
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No entanto, muitas empresas que se aventuram na automatização de testes 

falham, a iniciativa cai em descrédito e o investimento é perdido. Vários autores têm 

escrito sobre os desafios da automação de testes no sentido de alertar as 

organizações para que, apesar da sua importância, automação de testes não é uma 

bala de prata e sua adoção no momento errado ou da forma inadequada leva ao 

fracasso e à frustração. Walters [61] afirma que equipes inexperientes em 

automação de testes tendem a subestimar o treinamento necessário para a equipe, 

além do custo e tempo de desenvolvimento e manutenção dos testes automáticos. 

Em contrapartida, tendem a superestimar fatores como a capacidade das 

ferramentas de teste, o percentual de testes que podem ser automatizados e os 

benefícios da automação de testes. Alguns testes são perfeitos para automação, 

outros, no entanto, podem ter um resultado desastroso se automatizados ou podem 

ser, até mesmo, não automatizáveis. Black [11] considera os seguintes tipos de teste 

bons candidatos para automação: 

• Testes funcionais de regressão e confirmação, que são re-executados a cada 

nova versão gerada do software para garantir que o comportamento do 

software permanece correto; 

• Testes randômicos, também chamando de “Monkey test”, também são bons 

candidatos à automação porque são testes que executam diversas 

transações randomicamente em um sistema à procura de  erros; 

• Testes de volume, carga e capacidade, que precisam simular situações que 

não podem ser realizadas manualmente, como, por exemplo, o uso do 

sistema simultaneamente por milhares de usuários; 

• Testes de desempenho; 

• Testes de unidade, de componente ou integração. 

Além do retorno do investimento, outras questões devem ser consideradas na 

seleção dos testes para automação. Casos em que é necessária a intervenção 

humana para avaliar a corretude do resultado do teste ou mesmo para manter a 

execução do teste são exemplos onde a automação não é recomendada. 
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Além disso, pensar em automação de testes apenas como a automação de 

testes manuais é criar uma visão limitada do quanto a automação pode contribuir na 

qualidade do software. Kaner et al [46] lembra que a automação pode contribuir na 

atividade de testes também dando suporte à execução de testes manuais na 

preparação de setup, configuração de ambiente e geração automática de dados, 

como também na implementação de ferramentas que possam auxiliar na detecção 

de problemas difíceis de serem identificados manualmente ou na coleta automática 

de dados para auxiliar na investigação de problemas.  

Hendrickson [62] relata questões importantes que devem ser consideradas na 

implantação de um processo de automação de testes: 

• Estabelecer objetivos realistas e medidas de progresso, focando na 

automação dos testes que podem aumentar a cobertura de testes e diminuir o 

tempo total de execução; 

• A organização já deve possuir certa maturidade em testes, com experiência 

em execução de testes manuais e um processo de testes definido; 

• Alinhar as expectativas de todos os stakeholders (gerentes, desenvolvedores, 

testadores etc.), fazê-los cientes dos objetivos e comunicar com freqüência os 

progressos do processo de automação; 

• Coordenar os esforços de automação juntamente com os testadores manuais 

de forma a eliminar resistências e evitar duplicação de esforços; 

• Encarar a automação como um projeto de desenvolvimento de software: 

definir um plano de projeto e estabelecer datas de entregas; definir requisitos; 

utilizar ferramentas para controle de versão dos documentos de teste e dos 

testes automatizados; realizar design dos testes antes de automatizá-los; 

adotar padrões de codificação, revisões, inspeções e outras boas práticas de 

garantia da qualidade; manter controle dos defeitos dos testes automáticos; 

prover manuais e tutoriais de como executar os testes automáticos. 

• Definir uma arquitetura que permita a criação de códigos robustos,  

reusáveis, e de fácil manutenção; 

• Adotar as ferramentas adequadas.  
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A seleção da ferramenta adequada é um dos fatores críticos para o sucesso da 

automação. Investir dinheiro, treinamento e tempo na ferramenta errada leva, 

certamente, ao fracasso da iniciativa de automação de testes. Além disso, a 

organização deve optar entre adquirir uma ferramenta de mercado ou construir a sua 

própria solução. De acordo com Hendrickson [63], para fazer a escolha certa é 

necessário estabelecer claramente os requisitos para a ferramenta, discutindo com 

os stakeholders do projeto questões como: 

• Objetivo: Quem vai usar a ferramenta, qual o seu propósito e quais 

problemas essa ferramenta vai nos ajudar a resolver? 

• Processo: Que tipo de processo a ferramenta necessita dar suporte e, 

havendo mudanças no processo, a ferramenta pode facilmente ser 

adequada? 

• Funcionalidades: Que funcionalidades a ferramenta precisa ter; que 

relatórios devem ser extraídos? 

• Segurança: Quem deve ter acesso à ferramenta e que nível de controle de 

acesso e administração é necessário? 

• Usabilidade: Que tipo de interface com o usuário é necessária? GUI, linha de 

comando? 

• Interoperabilidade: Com quais plataformas a ferramenta precisa ser 

compatível? Com que outras ferramentas ela deverá se integrar? 

• Custo: Qual o orçamento e tempo disponíveis para aquisição e manutenção? 

Independente de qual seja a decisão, adquirir uma ferramenta ou desenvolver 

seu próprio framework, é necessário considerar que esforço e investimento serão 

necessários no processo de seleção e implantação ou construção da ferramenta 

antes de iniciar a automação de testes propriamente dita. 

A automação de testes, embora seja de grande utilidade para a melhoria de 

qualidade do software, não é trivial. A simples adoção de ferramentas não resolve a 

questão. É preciso ter uma estratégia de automação bem definida, maturidade no 

processo de testes, testes bem desenhados e profissionais com perfil adequado.  
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Kaner et al [46] defende que a estratégia a ser adotada para automação varia de 

acordo com os requisitos de teste, a arquitetura do software e os perfis de teste 

disponíveis: 

• Requisitos de teste. O esforço de automação deve ser focado nas 

funcionalidades chave do software onde o nível de confiabilidade deve ser 

maior, exigindo um nível de teste abrangente. 

• Analisando a Arquitetura do Software é possível identificar os principais 

componentes do software e como eles se comunicam. A seleção da 

estratégia e ferramentas de testes deve considerar Itens como linguagem 

utilizada, ambientes e componentes. 

• Os perfis da equipe de teste também influenciam na estratégia de 

automação uma vez que a abordagem adotada para automação deve estar 

compatível com o nível de conhecimento de programação da equipe. 

Mas, qual é o perfil adequado para uma equipe de automação de testes? Por 

um lado é necessário ter conhecimento sobre testes e técnicas de teste enquanto, 

por outro, são necessários conhecimentos de programação. Testadores com 

conhecimento profundo de programação são tão raros quanto desenvolvedores com 

conhecimento profundo em testes. Mesclar a equipe de automação com 

engenheiros de teste e desenvolvedores pode ser uma boa estratégia para suprir 

essa necessidade. Os engenheiros de teste, além de participar ativamente no design 

dos testes para automação, devem participar de revisões dos testes automáticos 

para garantir que os mesmos atendam aos requisitos estabelecidos. 

Integrar uma equipe de automação de testes, no entanto, requer mudanças de 

paradigmas tanto para testadores quanto para desenvolvedores. Para o testador é 

preciso aprender a selecionar e desenhar testes propícios para automação, de forma 

clara e precisa, uma vez que estes serão os requisitos usados pelos 

desenvolvedores para automação. Para o desenvolvedor é necessário entender o 

quão crítico é implementar exatamente os requisitos especificados pelos testes.  

Entregar código de teste automático que não testa o que deveria pode causar 

pequenos problemas se o teste falhar, mas pode ser desastroso se o teste 

simplesmente passa e não acusa nenhum problema. 
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Por ser uma atividade de muitos riscos e que demanda muito esforço Kaner et al 

[46] defende que a automação de testes deve iniciar enquanto o produto estiver 

sendo desenhado, por diversas razões, entre elas: 

• É mais difícil obter investimentos em automação depois que a atividade de 

testes estiver em andamento; 

• Se a equipe de testes já estiver totalmente adaptada aos testes manuais eles 

provavelmente irão resistir às mudanças; 

• Os programadores são menos cooperativos a fazer mudanças no software 

que proporcionem alguma testabilidade automática se o design já foi 

concluído. 

Contudo, Kaner ainda ressalta a necessidade de planejar cuidadosamente a 

automação, definindo a infra-estrutura adequada e, principalmente, sendo prudente 

na seleção do que será automatizado. 

A principal questão é saber o que faz sentido ser automatizado. É indiscutível a 

utilização de testes automáticos para os tipos de testes em que a execução manual 

não é possível ou não é efetiva, como nos casos dos testes de carga e de 

desempenho. Para outros tipos de teste, como testes unitários, a utilização de testes 

automáticos também pode ser muito útil, mas se a aplicação for muito pequena, o 

esforço pode não compensar. Para outros tipos de teste como os de regressão, 

smoke testes ou integração, diversos fatores devem ser considerados para decidir 

ou não pela automação do teste.  

É preciso ter em mente que a decisão sobre quais testes devem ser 

automatizados impacta diretamente no retorno do investimento no projeto de 

automação. Em geral, testes automatizados têm um custo de implementação muito 

mais alto do que os testes manuais, mas, em contrapartida, têm menor custo de 

execução. Custos altos de execução ou de manutenção do teste automático podem 

ser indicadores de que o teste deva ser realizado manualmente. A análise do custo-

benefício da automação de um teste, normalmente, é feita comparando o custo do 

teste automático (CA) com o custo do teste manual (CM) [1]: 

CA = Custo design/automação + (Custo execução auto * Qtd execuções) 

CM = Custo design + (Custo execução manual * Qtd execuções) 
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Black [11] baseia-se no argumento proposto por Crosby no seu livro “Quality is 

Free” para defender que os custos de não conformidade devem ser considerados no 

retorno do investimento de testes. No caso de automação, o aumento da quantidade 

de defeitos encontrados e a conseqüente diminuição dos custos de não 

conformidade relativos a problemas escapados para o cliente devem ser 

considerados ao avaliar o investimento.  

Kaner et al [46] considera que o custo do teste automático não pode ser 

comparado com o custo do teste manual com base na quantidade de execuções a 

não ser que o teste fosse realmente executado manualmente caso não tivesse sido 

automatizado. No caso de testes que não são possíveis serem executados 

manualmente, como, por exemplo, testes de desempenho ou de carga essa 

comparação não faria sentido. No caso de testes de regressão onde os testes são 

funcionais e, na maioria das vezes, se não for automatizado será executado 

manualmente, então a comparação seguindo esse critério é válida. 

Diante deste fato, a definição de uma boa estratégia para seleção dos casos 

para automação, escopo deste trabalho, é um fator fundamental para que os 

investimentos em automação de testes de regressão possam trazer benefícios para 

a organização.   

4.2 Testes de Regressão Automáticos 

O principal objetivo do teste de regressão é garantir que manutenções 

realizadas no software ou a implementação de novas funcionalidades não inseriram 

novos erros em áreas do sistema anteriormente testadas. 

Um processo típico de testes de regressão inclui, em geral, os seguintes passos 

[64]: 

• Identificar os componentes de software afetados após a manutenção do 

programa P, gerando o programa P’; 

• Selecionar um subconjunto de casos de teste T’, que cobre os componentes 

de software que são afetados pela mudança, a partir de uma suíte de testes T 

existente; 
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• Testar o programa P’, com T’, para estabelecer a corretude de P’ com relação 

a T’; 

• Examinar os resultados de teste e identificar falhas; 

• Corrigir as falhas; 

• Atualizar a suíte de testes e o histórico da realização de testes para P’. 

Li et al [64] ressalta as seguintes características neste processo: 

• Identificar os componentes que devem ser re-testados e os testes que devem 

ser executados é essencial; 

• Quando os casos de teste selecionados satisfazem o critério de seleção não 

há necessidade de criação de novos testes. Se há adição de novas 

funcionalidades novos testes certamente serão necessários; 

• Uma vez realizados os testes de regressão, é necessário atualizar as 

informações de teste para uso posterior. 

A automação de testes de regressão pode trazer bons resultados uma vez que 

estes são normalmente muito repetitivos e demandam um esforço considerável de 

tempo se realizados manualmente. A realização de testes de regressão automáticos, 

além de possibilitar a redução do ciclo de testes e maior cobertura do software e 

conseqüentemente da sua qualidade, permite que os testadores manuais foquem 

seus esforços em outros tipos de teste ou em testes que não possam ser 

automatizados. 

Testes automáticos de regressão tipicamente encontram poucos problemas. De 

acordo com Kaner et al [46] o percentual de defeitos encontrados por testes de 

regressão automatizados em projetos que usam um acervo relevante de testes 

automáticos é de apenas 15% do total de problemas encontrados. Entretanto, se os 

testes de regressão são reusados em diferentes ambientes ou linhas de produtos a 

probabilidade de encontrar problemas aumenta consideravelmente. 

O maior problema dos testes de regressão automáticos, entretanto, é o seu 

tempo de vida útil. Segundo Kaner et al [46], esses testes tendem a decair por 

diversos motivos: 
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• Mudanças de comportamento da aplicação, tais como alterações na interface 

do usuário. Essas mudanças fazem com que testes que antes passavam 

venham a falhar, pois os testes automáticos são, na maioria das vezes, 

sensíveis e frágeis e são incapazes de detectar a diferença entre uma 

melhoria e um defeito na aplicação; 

• Mudanças no ambiente de teste;  

• Erros nos testes introduzidos pelos próprios engenheiros de teste durante a 

manutenção dos testes; 

• Mudança de staff dos testadores. Uma vez que a execução e a manutenção 

de testes automáticos podem requerer conhecimentos específicos e/ou 

procedimentos especiais, uma mudança no staff pode acarretar em 

problemas nos resultados dos testes executados e os testes podem parecer 

obsoletos. 

Kaner et al [46] alerta para o fato de que em muitos casos o investimento em 

automação de testes de regressão pode ser perdido se a seleção dos testes para 

automação não for bem feita. Os investimentos em automação, como em qualquer 

outro projeto, são limitados e, normalmente, bem menores do que o desejado. 

Assim, estes devem ser maximizados para automatizar os casos de teste que 

possam trazer o maior retorno possível para a organização. 

O ideal seria priorizar para automação os testes de regressão que possuam 

maior longevidade, menor custo de manutenção, sejam mais propensos a descobrir 

defeitos e contribuam mais na redução do esforço manual de testes. Assim os bons 

frutos da automação podem ser visíveis bem mais cedo. Automatizar testes que não 

atendam a esses critérios pode levar a um alto custo de manutenção e baixo retorno 

do investimento, levando a organização a optar por simplesmente abandonar seu 

acervo de testes automáticos e retornar à execução manual dos testes. 
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O desafio então está em realizar esta priorização de forma efetiva. Muitas 

pesquisas têm se dedicado a estabelecer métodos e técnicas para priorizar testes de 

regressão para execução, visando um ciclo de realização de testes mais efetivo. 

Estes métodos, no entanto, não se aplicam à questão da automação, pois focam na 

seleção dos testes para execução de um ciclo o que depende fortemente do 

contexto da aplicação naquele momento. Fatores como áreas afetadas por 

manutenções recentes e novas funcionalidades implementadas são fortemente 

considerados no processo de seleção enquanto que para automação estes podem 

não ser relevantes. Poucos trabalhos têm sido dedicados a estabelecer métodos que 

possam auxiliar os planejadores na priorização dos testes a serem automatizados. 

Nas próximas seções deste capítulo serão apresentados alguns dos trabalhos 

relacionados a este tema. 

4.3 Técnicas de Seleção de Testes de Regressão 

Ao longo dos anos, diversas técnicas ([58][65][66][67][68]) foram desenvolvidas 

buscando maximizar a cobertura e a efetividade dos testes de regressão, uma vez 

que, na maioria das vezes, não é possível executar 100% dos testes de regressão a 

cada nova versão do software a ser testada. Estas técnicas visam reduzir os custos 

dos testes de regressão através da seleção e execução de um subconjunto do 

acervo de casos de teste da aplicação. Rothermel et al [65] destaca as técnicas a 

seguir: 

4.3.1 Retest-All 

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

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

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

técnica pode demandar um alto custo, esforço e tempo das equipes de testes.  

4.3.2 Regression Test Selection 

Esta técnicas também reutiliza casos de teste, mas de forma seletiva, focando 

em subconjuntos de suítes de teste já existentes. Baseiam-se na informação do 

escopo de P’ e de T para chegar a um subconjunto T’ que possa dar cobertura às 

áreas afetadas do software.  
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Uma análise das diversas técnicas de seleção, documentando os pontos fortes 

e fracos de cada uma delas, realizada por Rothermel e Harrold [66] ressalta que um 

dos pontos críticos é a busca do equilíbrio entre segurança e eficiência. O grande 

desafio está em selecionar os testes que realmente possam identificar falhas no 

software. Aumentar a segurança pode demandar o aumento do número de testes 

selecionados para T’, o que, em contrapartida, leva ao aumento de esforço e tempo 

gastos para executá-los. 

Embora algumas técnicas de seleção sejam consideradas seguras, a maioria 

demanda automação do processo de seleção grande esforço computacional, utiliza 

análise da estrutura de código ou assume grande conhecimento do código por parte 

dos testadores. 

4.3.3 Test Suite Reduction 

Esta técnica visa reduzir os custos futuros de testes de regressão através da 

eliminação de casos de teste de forma permanente. À medida que o software evolui, 

novos casos de teste são adicionados para validar novas funcionalidades e, à 

medida que o acervo de testes cresce, alguns testes podem se tornar redundantes. 

Esta técnica visa aumentar a eficiência do conjunto de testes T, removendo os testes 

redundantes, reduzindo os custos de execução e de manutenção das suítes de teste 

em futuras versões do software. Um potencial problema na aplicação desta técnica é 

a possibilidade de redução da capacidade de detecção de falhas se os testes 

removidos não forem totalmente cobertos por outros testes da suíte. 

4.3.4 Test Case Prioritization 

Esta técnica visa estabelecer uma prioridade dos casos de testes selecionados 

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

prioridade são executados antes dos de menor prioridade. Os critérios para esta 

priorização podem ser, por exemplo, cobertura, tempo de execução, funcionalidades 

mais utilizadas, probabilidade de detecção de erro, entre outros.  
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De acordo com Rothermel [67], quando o tempo requerido para re-executar a 

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

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

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

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

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

do software se as atividades de teste forem suspensas inesperadamente por 

pressões externas. 

Rothermel [67] descreve diversas técnicas para priorização de casos de teste, 

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

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

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

também mais cedo. Rothermel [67] afirma que diversos objetivos podem ser 

alcançados com o uso das técnicas de priorização, incluindo: 

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

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

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

• Aumentar a confiabilidade do software mais rapidamente; 

• Detectar falhas de alto risco em um menor tempo; 

• Aumentar a probabilidade de detecção de falhas decorrentes de mudanças 

no software. 

As técnicas de priorização possuem vantagem sobre as técnicas descritas nas 

seções 4.3.2 e 4.3.3 uma vez que não eliminam casos de teste e, com isso, reduzem 

os riscos de perdas na cobertura devido à remoção de casos de teste. Se 

necessário, entretanto, as técnicas de priorização podem ser utilizadas, em um 

segundo passo da seleção, combinadas com alguma das técnicas anteriormente 

citadas. 

A priorização de casos de testes pode ser utilizada tanto para os testes iniciais 

do software quanto para testes de regressão. A diferença é que nos casos de teste 

de regressão, as técnicas de priorização podem utilizar informações de execuções 

prévias dos casos de teste para auxiliar no processo de priorização que pode ser: 



77 

 

Geral: neste caso, dado um programa P e uma suíte de testes T, a prioridade 

estabelecida para a suíte poderá ser utilizada na realização dos testes para as 

versões subseqüentes de P. Assim, o custo da priorização é diluído entre diversas 

versões do software.   

Específica: dado um programa P e uma suíte T, os casos de teste são 

priorizados com o objetivo de estabelecer uma ordem apropriada para testes de uma 

versão específica P’. Neste caso é preciso estar atento ao custo e esforço gasto na 

priorização, uma vez que ela é direcionada para uma versão específica de P, o que 

pode causar atraso no início das atividades de execução dos testes de regressão.  

A diferença básica entre os dois tipos de priorização é que a primeira não utiliza 

informações sobre mudanças nas versões específicas de P, chamadas P’. 

Entretanto, é possível incorporar informações sobre expectativas de mudanças de 

forma a melhorar o desempenho de uma priorização geral. Todas as técnicas 

apresentadas por Rothermel [67] utilizam informações de cobertura de teste 

produzidas por execuções anteriores dos casos de testes para realizar a priorização 

para a execução subseqüente, O fato de estas técnicas tomarem como base 

informação de cobertura de testes baseada na varredura do código, torna difícil sua 

aplicação por equipes que não possuam o conhecimento aprofundado do código a 

ser testado, o que normalmente acontece com aqueles que realizam testes de 

sistema. Apesar disso, o conceito da priorização é o que mais se adequou para o 

estabelecimento de um método de seleção de casos de teste para automação, 

escopo deste trabalho. O conceito de potencial de exposição à falhas (FEP – fault-

exposing-potential) se baseia na premissa de que algumas falhas são mais 

facilmente expostas que outras e que alguns casos de teste são mais propensos a 

revelarem falhas do que outros. Este conceito será utilizado como um dos critérios 

para priorização de testes de regressão para automação, conforme será visto no 

Capítulo 5  . Outros métodos de priorização serão vistos ainda nas seções 

subseqüentes deste capítulo. 
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4.4 Priorização de Testes Baseada em Riscos 

Conforme visto na seção 4.3, a maioria das técnicas de seleção de testes de 

regressão são baseadas em análise do código. Este tipo de técnica é bom para 

testes unitários e alguns níveis de integração, mas não é adequado para testes de 

grandes sistemas. À medida que o tamanho do sistema aumenta a complexidade e a 

dificuldade de gerenciamento dos dados. 

A seleção de casos de testes de regressão baseada em análise de riscos tem 

sido abordada por diversos autores e utilizada na indústria de software 

([58][59][68][69][70][71]) por se aplicar bem a sistemas de grande porte. Esta técnica 

visa, através da identificação de áreas de maior risco, identificar os casos de testes 

mais prioritários, de forma a aumentar a eficiência dos testes de regressão diante de 

restrições de tempo comumente existentes nesta fase. 

4.4.1 Priorização de Testes para Execução 

Amland [58] apresenta os fundamentos para análise de riscos, baseado no 

modelo proposto por Karolak [72], mostrando como esta atividade se encaixa no 

processo de testes, conforme mostra a Figura 9. O ponto chave no processo de 

priorização proposto por Amland é a avaliação de riscos, quando são determinados 

os efeitos dos riscos potenciais e a probabilidade de ocorrência do problema.   
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Figura 9 – Análise de Riscos no Processo de Testes [58] 

Amland [58] classifica e seleciona os casos de teste com base no ranking 

gerado pelo cálculo do fator de exposição de risco (Risk Exposure), conforme a 

fórmula apresentada abaixo: 
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REf = Pf × Cf   

Onde: 

REf = Fator de exposição de risco da função f 

Pf = Probabilidade de ocorrência de falha na função f 

Cf = Custo decorrente da falha na função f 

Amland [58] utilizou esta abordagem em um projeto que, além de diversos 

fatores de risco, possuía restrição de tempo para realização dos testes, levando à 

necessidade de focar nas áreas de maior risco do software. Os resultados 

mostraram que essa abordagem consumiu menor esforço do que a estimativa 

original baseada na abordagem tradicional de testes, conforme mostra a Figura 10. 
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Figura 10 - Análise do Esforço – Original x Risk Based x Real [58] 

Schaefer [68] também propõe a análise de riscos como estratégia para 

priorização de testes baseando-se na probabilidade de falha e no custo decorrente 

da falha. O impacto ou custo da falha pode ser avaliado sob vários pontos de vista, 

segundo Schaefer: 
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Criticidade: Se a operação do negócio é altamente dependente da 

funcionalidade analisada, impacto decorrente de uma falha será muito maior do que 

em uma funcionalidade em que sua ausência não afeta a operação do negócio ou o 

funcionamento básico da aplicação. 

Visibilidade: Áreas de visibilidade são áreas onde um grande número de 

usuários será afetado se houver ocorrência de falhas. Um fator importante a ser 

considerado é a tolerância do usuário a falhas na área ou funcionalidade em 

questão.  

Freqüência de uso: O impacto também é dependente do quanto a 

funcionalidade é utilizada. As funções utilizadas de forma intensiva devem ser mais 

prioritárias. 

Quanto à probabilidade de falha, Schaefer [68] cita diversos aspectos que 

devem ser considerados na determinação deste componente, incluindo: 

Complexidade: As áreas mais complexas são mais propensas a defeitos. 

Módulos extensos, que utilizam muitas variáveis ou possuem lógica complexa, 

manipulam grandes volumes de dados e outros fatores aumentam a complexidade 

das áreas do sistema. 

Mudanças: Mudanças são, potencialmente, geradores de defeitos. Áreas que 

sofrem mudanças constantemente ou que sofrem mudanças estruturais devem ser 

seriamente consideradas no ranking das probabilidades de falha. 

Histórico de Defeitos: Áreas com um grande histórico de defeitos tendem a 

continuar tendo defeitos no futuro, pois a correção de defeitos leva a mudanças que 

inserem novos defeitos no código. 

Além destes aspectos, Schaefer [68] argumenta que outros aspectos de 

tecnologia, infra-estrutura ou perfil da equipe podem também ser considerados na 

composição do fator de risco. Assim, o impacto e a probabilidade podem ser 

calculados a partir da composição de vários aspectos. A Figura 11 apresenta um 

exemplo proposto por Schaefer para o cálculo do risco. 
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Figura 11 - Modelo de Schaefer para Cálculo de Risco [68] 

Chen [71] também propõe uma técnica para seleção de casos de teste baseado 

em riscos, tomando como base os mesmos conceitos utilizados por Amland [58]. 

Estudos realizados por Chen demonstraram que os casos de teste selecionados 

utilizando a técnica proposta tiveram um aumento de 10% na cobertura em relação 

aos testes selecionados manualmente pelos engenheiros de software. 

4.4.2 Priorização de Testes para Automação 

Os trabalhos apresentados neste capítulo até o momento utilizam a análise de 

riscos para seleção de casos de teste para regressão para execução, o que não é o 

foco deste trabalho. No entanto, há uma grande correlação e esta abordagem será 

utilizada na definição do método proposto. Foram identificados poucos trabalhos que 

abordam a seleção de casos de teste para automação. Estes trabalhos serão 

descritos a seguir. 

Walters [61] fornece uma abordagem prática para o desenvolvimento de uma 

estratégia de automação, estabelecendo os seguintes critérios para priorização de 

casos de testes de regressão: 

Tempo de execução manual: os testes com maior tempo de execução manual 

são melhores candidatos para automação; 

Probability of problems factors Prob. of defect detection

visibility user impact frequency
deadline 
pressure new people complexity

weights weights Risk
Risks addressed 1 3 10 1 3 3
function A 1 4 5 1 5 5 1 1953
performance 0 1 1 1 1 4 1 208
usability of x 5 1 2 3 1 5 1 588
… 2 2 2 2 2 5 1 644
… 1 1 1 1 1 2 1 140

1 2 1 2 1 1 1 136
2 1 2 1 2 2 1 325
1 2 1 2 2 1 1 187
2 1 2 1 1 1 1 175
2 2 2 1 1 1 1 196
1 1 1 1 1 1 1 98
2 4 2 4 2 4 1 748
2 2 5 2 5 1 1 1160
1 1 1 1 1 1 1 98
5 5 5 5 5 5 1 2450
1 1 1 1 1 1 1 98
1 1 1 1 1 1 1 98

Average risk 196,00
Stdev 694,71
High outliers above 644,00
Low outliers below 136,00

Impact factors
Risk calculation schema
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Média de execuções por mês: a quantidade de vezes que o teste é executado 

durante o mês também influencia positivamente para que ele seja considerado um 

teste prioritário para automação; 

Criticidade: através deste critério, o teste é classificado de acordo com a 

visibilidade e o impacto no caso de ocorrência de falhas na funcionalidade coberta 

pelo mesmo (1 – baixa visibilidade / impacto; 2 – visibilidade/impacto moderados; 3 – 

alta visibilidade e impacto significante). 

Uma pontuação é calculada para cada um dos casos de teste baseada nos 

critérios acima descritos: 

Pt = Tt × Qt × Ct  

Onde: 

Pt = Pontuação de um caso de teste t 

Tt = Tempo de execução manual de t 

Qt = Quantidade média mensal de execuções de t 

Ct = Criticidade da funcionalidade coberta por t. 

Os casos de teste com maior pontuação são considerados os mais prioritários 

para automação. Além disso, a informação sobre a expectativa da vida útil do teste 

também é considerada e pode causar a remoção de algum teste da lista de 

prioritários caso a sua obsolescência seja eminente. Outros testes que Walters 

recomenda evitar selecionar para automação são os casos de difícil automação e os 

que testam novas funcionalidades.  

A abordagem proposta por Walters é simples e de fácil aplicação. No entanto, a 

quantidade restrita de fatores que compõem a pontuação final pode prejudicar a 

classificação se os testes tiverem tempos de execução e quantidades de execução 

semelhantes. 



83 

 

Fajardo [73] estabelece 25 critérios através dos quais uma pontuação é gerada 

para indicar os testes que são mais adequados para automação. Os critérios podem 

receber valores 0, 1 ou –1 dependendo se atendem ou não aos parâmetros 

estabelecidos para automação. A pontuação total é a soma dos valores atribuídos 

aos critérios. Quanto maior a pontuação, mais adequado à automação será o caso 

de teste.  

Devido à grande quantidade de critérios, a abordagem proposta por Fajardo 

tende a demandar grande esforço para sua aplicação, além de ser de difícil 

automação. Apesar destes problemas, muitos dos critérios poderão servir como guia 

para uma classificação do caso de teste durante o seu processo de criação para 

facilitar futuros processos de seleção para automação.  

Narayanan [74] propõe uma regra de priorização com base no número de 

passos do caso de teste, evitando implementar casos de teste que possuam 

quantidade de passos muito acima ou abaixo da média da suíte. O argumento de 

Narayanan é que casos de teste simples demais não trazem grandes benefícios se 

automatizados e, em contrapartida, casos de teste muito complexos demandam 

muito esforço de automação causando impacto negativo na produção do número de 

testes automáticos. Similarmente à abordagem proposta por Walters, a quantidade 

de critérios considerada para tomada da decisão de automatizar não é significante e 

pode levar a decisões errôneas.  
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4.5 Considerações Finais 

A realização de testes de regressão é uma atividade que demanda tempo e 

esforço consideráveis.  O ideal seria ter capacidade para executar 100% dos testes, 

cobrindo todas as áreas do software. No entanto, isso, normalmente, não é possível 

devido às limitações de equipe e tempo para execução dos testes e às pressões de 

mercado para lançamento de novas versões de produtos. Por isso, há necessidade 

de aplicar técnicas que facilitem a seleção de casos de teste de regressão de modo 

a realizar os testes de modo mais efetivo. Se a seleção dos testes que devem 

compor o conjunto de testes de regressão for bem feita, o tempo para realização dos 

testes será bem aproveitado e haverá maior probabilidade de descoberta de 

defeitos. Uma seleção de testes mal feita, provavelmente, fará com que os testes 

realizados sejam ineficientes para identificar na aplicação os possíveis impactos 

indesejados causados pelas alterações realizadas. 

Este capítulo apresentou algumas das diversas técnicas que têm sido aplicadas 

para seleção e priorização de testes de regressão para execução e os trabalhos 

identificados que tratam da seleção de testes para automação.  
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CAPÍTULO 5   UM MÉTODO PARA 
PRIORIZAÇÃO DE TESTES DE 

REGRESSÃO PARA AUTOMAÇÃO 

Um produto de software é formado por componentes. Dependendo do tamanho 

e complexidade do produto, esses componentes podem ser divididos em sub-

componentes ou features.  Cada componente possui um conjunto de suítes de teste 

que visa verificar os requisitos funcionais ou não funcionais do mesmo. 

Durante a evolução do produto é comum haver a necessidade de realizar testes 

de regressão para identificar se as funcionalidades já existentes no produto não 

foram afetadas pelas manutenções realizadas ou pela adição de novas 

funcionalidades. Conforme já visto anteriormente, a adoção de testes automáticos 

nos ciclos de regressão é uma das alternativas usadas na indústria para viabilizar 

maior cobertura e minimizar o esforço nos ciclos de regressão. 

 Um problema clássico no caso de automação de testes de regressão é 

identificar que casos de teste devem ser automatizados para que seja possível obter 

bons resultados dos mesmos. O método descrito a seguir, proposto neste trabalho, 

tem como objetivo estabelecer critérios para a priorização de testes de regressão 

para automação visando maximizar investimentos e resultados.  

5.1 Premissas Adotadas 

Algumas premissas, tais como a existência de informações ou infra-estrutura, 

foram tomadas como base para a definição deste método. O estabelecimento destas 

premissas, descritas a seguir, visa estabelecer um escopo e um cenário para a 

viabilidade e aplicabilidade do método descrito neste trabalho.  

Acervo existente: Deve haver um acervo previamente criado de casos de teste 

de regressão que são executados manualmente. Um dos objetivos deste método é 

identificar, dentro deste acervo, quais casos de teste são mais vantajosos para 

automação, visando reduzir o ciclo de testes e o esforço manual de execução, 

aumentando a cobertura e qualidade do produto; 
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Longevidade do produto: O produto a ser testado deve possuir um ciclo de 

vida longo e deve estar em evolução, o que demanda a realização de ciclos de 

regressão para garantia da sua qualidade. Automatizar testes demanda tempo e se 

o produto a ser testado tiver uma vida muito curta o esforço investido na automação 

não será recuperado durante o ciclo de evolução do produto. 

Documentação: Os casos de teste de regressão devem estar catalogados de 

forma centralizada e organizados em suítes, conjuntos de teste, de modo a viabilizar 

o processo de análise e priorização dos casos de teste. 

Rastreabilidade: Existem informações de rastreabilidade que permitem 

identificar que áreas do software um determinado teste ou suíte de testes está 

cobrindo.  

Julgamento de Especialistas: A organização deve possuir testadores com 

conhecimento aprofundado nos testes a serem avaliados, cuja experiência 

contribuirá com informações relevantes para a priorização dos mesmos. Deve haver 

também pessoas com conhecimento em automação, capazes de avaliar a facilidade 

de automação dos testes sob julgamento. 

Histórico: Existem informações históricas sobre tempo de execução dos testes, 

quantidade de execuções e de falhas encontradas. 

5.2 Conceitos Estatísticos 

Para facilitar o entendimento do método proposto é importante definir alguns 

conceitos estatísticos utilizados, descritos a seguir.  

5.2.1 Tipos de Dados 

Triola [75] classifica os dados em quantitativos e qualitativos. Dados 

quantitativos consistem em números que representam contagens ou medidas. Um 

exemplo de um dado quantitativo é o tempo de execução do teste. Dados 

qualitativos (ou categóricos ou de atributos) são aqueles que podem ser 

separados em diferentes categorias que se distinguem por uma característica não-

numérica. A facilidade de automação de um caso de teste, representada por baixa, 

média e alta, é um exemplo de dado qualitativo. 



87 

 

Dados quantitativos, por sua vez, podem ser classificados em discretos e 

contínuos. Triola [75]  define um dado como discreto quando o número de valores 

possíveis é um número finito ou uma quantidade “enumerável”, isto é, o número de 

valores possíveis é 0, 1 ou 2 e assim por diante. Dados contínuos, segundo Triola, 

resultam de infinitos valores possíveis que correspondem a alguma escala contínua 

que cobre um intervalo de valores sem vazios, interrupções ou saltos. O número de 

vezes que um teste foi executado, por exemplo, é um dado discreto, enquanto o 

tempo de execução é um dado contínuo. 

5.2.2 Medidas de Centro 

Uma medida de centro é um valor no centro ou no meio do conjunto de dados. 

Algumas medidas de centro relevantes para este trabalho serão definidas a seguir 

[75] : 

Média (aritmética): é, em geral, a mais importante de todas as medidas 

numéricas usadas para descrever dados. É a medida de centro encontrada pela 

adição dos valores e divisão do total pelo número de valores. Uma desvantagem da 

média é que ela é sensível a qualquer valor, de modo que um valor excepcional 

pode afetar dramaticamente a média.  

Mediana: é o valor do meio quando os dados originais são arranjados em ordem 

crescente (ou decrescente) de magnitude. Ao contrário da média, a mediana não é 

tão sensível a valores extremos e, em geral, é usada para conjuntos de dados com 

um número relativamente pequeno de valores extremos. 

5.2.3 Medidas de Posição Relativa 

Os quartis, representados por Q1, Q2 e Q3 são medidas que servem para 

comparação de valores dentro do mesmo conjunto de dados. Assim como a 

mediana divide os dados em duas partes iguais, os três quartis dividem os valores 

ordenados em quatro partes iguais: 

Q1 (Primeiro quartil): Separa os 25% inferiores dos valores ordenados dos 75% 

superiores. Mais precisamente, no mínimo 25% dos valores ordenados são menores 

ou iguais a Q1 e, no mínimo 75% dos valores são maiores ou iguais a Q1; 
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Q2 (Segundo quartil): O mesmo que a mediana; separa os 50% inferiores dos 

valores ordenados dos 50% superiores; 

Q3 (Terceiro quartil): Separa os 75% inferiores dos valores ordenados dos 25% 

superiores. 

5.3 Critérios Estabelecidos 

O método proposto neste trabalho baseia-se no estabelecimento de critérios 

representados de forma objetiva e compostos de forma a calcular uma pontuação 

para cada caso de teste analisado. Os casos de teste com maior pontuação serão 

considerados melhores candidatos para automação. Estes critérios encontram-se 

listados na Tabela 4 e serão descritos detalhadamente mais adiante neste capítulo: 

Critérios 

Sigla Nome 

TME Tempo Médio de Execução do Teste 

VUT Vida Útil do Teste 

QDD Quantidade de Defeitos Descobertos 

FER Fator de Exposição de Risco 

EFN Estabilidade Funcional 

FAT Facilidade de Automação 

Tabela 4 - Critérios para Priorização de Testes para Automação 

Os valores de cada critério serão calculados com base em alguns atributos do 

caso de teste ou das funcionalidades testadas por ele. Os atributos considerados, 

descritos na Tabela 5, são: 
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Tabela 5 – Atributos de Teste/Funcionalidades 

A seguir, cada um dos critérios será detalhado, juntamente com os atributos 

usados como base para o cálculo do valor de cada critério.  

5.3.1 Tempo Médio de Execução do Teste (TME) 

O tempo para execução de um teste engloba o tempo gasto na preparação dos 

dados necessários para a sua realização, normalmente chamado tempo de setup, 

mais o tempo da execução do teste propriamente dita e também o tempo gasto em 

alguma atividade realizada após a execução do teste para retornar o software 

testado à sua condição inicial.   

Este tempo é um dos fatores determinantes para que um teste seja selecionado 

para automação. Testes repetitivos e demorados são mais difíceis de serem 

executados manualmente, além de se tornar uma tarefa maçante.  

Automatizar os testes mais demorados pode trazer grandes benefícios, pois 

estes testes podem ser executados de forma paralela ou em períodos noturnos, 

reduzindo o tempo de realização dos testes e liberando os testadores para 

atividades onde a intervenção humana seja realmente necessária e útil. Por isso, 

esta informação será utilizada como um dos critérios para priorização dos testes. 

Atributos 

Sigla Nome 

TM Tempo Médio de Execução do Teste 

PE Percentual de Vezes que o Teste foi Selecionado para 
Execução nos Últimos N Ciclos 

PF Percentual de falhas identificadas 

P Probabilidade de ocorrência de falha na função f testada 
pelo teste t 

C Custo decorrente da falha na função f testada pelo teste t 

ER Estabilidade dos requisitos da função f testada pelo teste t 

L Longevidade esperada para a função f testada pelo teste t 

FA Facilidade de Automação do teste t 
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A vantagem deste critério é que seus valores podem ser obtidos 

automaticamente se existirem dados históricos que registrem os tempos de 

execução manual dos testes. Por se tratar de um atributo quantitativo contínuo o 

valor de TME será calculado arredondando para cima o valor do tempo médio de 

execução do teste (TM). 

5.3.2 Vida Útil do Teste (VUT) 

A quantidade de vezes que um teste é selecionado para compor os ciclos de 

regressão de um produto determina a sua vida útil. Testes que possuem uma vida 

útil longa são fortes candidatos para automação e este será mais um critério para 

priorização dos testes. 

Os testes que foram mais freqüentemente selecionados em ciclos de testes de 

regressão no passado são mais prováveis de serem selecionados em testes de 

regressão futuros. Há uma tendência de que esses testes sejam de grande 

importância para uma boa cobertura do componente e, por isso, serão selecionados 

muitas vezes nos próximos ciclos de teste. No entanto, deve-se considerar que a 

quantidade de vezes que o teste foi executado não é o único fator para determinar 

seu tempo de vida útil. Se o teste foi muito executado no passado, mas não tem sido 

selecionado para execução em ciclos recentes, isso pode indicar que o teste se 

tornou obsoleto e não é mais candidato para automação.  

Considerando estes conceitos, é aconselhável utilizar o percentual de vezes que 

o teste foi selecionado nos últimos N ciclos de regressão para o cálculo deste 

critério. A escala percentual será dividida em quartis para determinar os possíveis 

valores que o critério irá assumir, conforme mostra a Tabela 6.  

Percentual de Vezes que o Teste foi 
Selecionado para Execução nos 
Últimos N Ciclos (PE)  

Valor do Critério 
(VUT) 

Maior ou igual a 75% 9 

Maior ou igual a 50% e menor que 75% 3 

Maior ou igual a 25% e menor que 50% 1 

Menor que 25% 0 

Tabela 6 – PE – Percentual de Execução do Teste 
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A quantidade de ciclos de execução a ser considerada para o cálculo deste 

critério pode variar de acordo com as características do sistema testado e do 

processo de testes adotado. 

Este critério também pode ter seus valores obtidos automaticamente se 

existirem dados históricos que registrem os casos de teste selecionados para cada 

ciclo de regressão. 

5.3.3 Quantidade de Defeitos Descobertos (QDD) 

A finalidade primária de um teste é identificar falha. Testes que encontram 

muitos defeitos são bons candidatos à automação, pois tendem a ser sempre 

selecionados para testes de regressão. Se pensarmos em termos percentuais, por 

exemplo, um teste que identificou falhas 65% das vezes em que foi executado é 

melhor candidato que um teste que identificou falha em apenas 33% das suas 

execuções. 

O percentual de falhas identificadas pelo teste em relação ao seu total de 

execuções é calculado a partir da análise do histórico de resultados do um teste e é 

a base para a definição do critério QDD (quantidade de defeitos descobertos). 

Analogamente ao critério VUT (vida útil do teste), a escala percentual será dividida 

em quartis, conforme apresentado na Tabela 7, para determinar os possíveis valores 

que o critério irá assumir:  

Percentual de falhas identificadas (PF) Valor do Critério 
(QDD) 

Maior ou igual a 75% 9 

Maior ou igual a 50% e menor que 75% 3 

Maior ou igual a 25% e menor que 50% 1 

Menor que 25% 0 

Tabela 7 – PF – Percentual de Falhas Identificadas 

Este critério também pode ter seus valores obtidos automaticamente se 

existirem dados históricos que registrem os resultados de execução dos testes. 
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5.3.4 Fator de Exposição de Risco (FER) 

A qualidade de um produto está diretamente ligada à percepção e ao nível de 

exigência de seus usuários e como, normalmente, não é viável testar 100% do 

software e nem garantir que o mesmo está completamente isento de defeitos, é 

prudente focar os esforços de teste na descoberta dos problemas que podem causar 

maiores impactos para os usuários do produto. 

Um defeito em uma funcionalidade utilizada por muitos usuários ou crítica para a 

operação do negócio certamente causará um impacto muito maior do que um defeito 

em uma funcionalidade pouco usada ou de menor importância. Através dessa 

premissa, Schaefer [68] e Amland [58] propõem priorizar os testes baseando-se na 

probabilidade de falha e no custo decorrente da falha, conforme descrito na seção 

4.4. Walters [61] também propõe usar as áreas críticas do software como um dos 

critérios para priorização dos testes para automação. 

Os casos de testes que cobrem os componentes de grande importância para o 

produto são bons candidatos para automação pelo fato de que testes em 

componentes críticos são constantemente inseridos nos ciclos de regressão. 

Analogamente aos estudos já citados de Schaefer, Amland e Walters, o método 

proposto neste trabalho utilizará o fator de exposição de risco como um dos critérios 

para priorização dos testes para automação. Um fator de exposição de risco (FER) 

da funcionalidade associada ao teste será atribuído a cada um dos testes 

analisados, a ser calculado com base na probabilidade de ocorrência de falha na 

função (P) e no custo decorrente da falha na função (C).  

Pelo fato de P e C serem dados qualitativos, estes serão transformados em 

dados quantitativos discretos, conforme Tabela 8 e Tabela 9. 

Probabilidade de ocorrência de falha 
na função 

Pf 

Baixa 1 

Média 3 

Alta 9 

Tabela 8 – P– Probabilidade de ocorrência de falha na função 
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Custo decorrente da falha na função Cf 

Baixo 1 

Médio 3 

Alto 9 

Tabela 9 – C – Custo decorrente da falha na função 

Com a transformação de P e C em dados quantitativos, o fator de exposição de 

risco (FER)  poderá calculado da seguinte forma: 

FERf = Pf × Cf   

Onde: 

FERf = Fator de exposição de risco da função f 

Pf = Probabilidade de ocorrência de falha na função f  

Cf = Custo decorrente da falha na função f  

O cálculo deste critério de forma automática demanda que haja o registro e 

atualização das informações referentes a P (probabilidade) e C (custo) para cada um 

dos testes de regressão. Caso contrário, essa análise deve ser feita manualmente 

durante o processo de priorização, podendo demandar um grande esforço se o 

acervo de testes de regressão a ser analisado for extenso. 

5.3.5 Estabilidade Funcional (EFN) 

Testes automáticos são programas que testam programas. Por isso, os testes 

automáticos não possuem o discernimento e a flexibilidade que um ser humano 

possui para adaptar o procedimento de teste realizado de forma a absorver 

divergências no comportamento do software que não representem falhas.   



94 

 

Automatizar testes em áreas do software que sofram constantes evoluções pode 

significar uma necessidade de grande esforço na manutenção dos testes 

automáticos para se adaptar ao novo comportamento do software. Áreas do software 

onde os requisitos são mais estáveis são áreas onde a automação de testes pode 

trazer um maior benefício, pois o custo de manutenção dos testes automáticos tende 

a ser baixo, uma vez que estes não sofrerão grandes impactos com a evolução do 

software. Em sua proposta Walters [61] recomenda evitar automatizar testes para 

funcionalidades instáveis ou que possuam um tempo de vida curto. 

O método aqui proposto estabelece um critério denominado estabilidade 

funcional (EFN) calculado a partir da estabilidade da função com relação a mudança 

de requisitos (ER) e da sua expectativa de vida na aplicação (L). 

Pelo fato de ER ser um dado qualitativo, será transformado em um dado 

quantitativo discreto, conforme Tabela 10. 

Estabilidade da função f ERf 

Baixa 1 

Média 3 

Alta 9 

Tabela 10 – P– Probabilidade de ocorrência de falha na função 

Com a transformação de ER em dado quantitativo, a estabilidade funcional 

(EFN) poderá calculada da seguinte forma: 

EFNf = ERf × Lf   

Onde: 

EFNf = Estabilidade da função f 

ERf = Estabilidade dos requisitos da função f  

Lf = Longevidade esperada para a função f, em meses.  

O cálculo deste critério de forma automática, no entanto, demanda que haja o 

registro e atualização das informações referentes a ER (estabilidade de requisitos) e 

L (longevidade) para cada um dos testes de regressão. Caso contrário, essa análise 

deve ser feita manualmente durante o processo de priorização, podendo demandar 

um grande esforço se o acervo de testes de regressão a ser analisado for extenso. 
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5.3.6 Facilidade de Automação (FAT) 

Kaner et al [46] recomenda evitar a criação de scripts automáticos complexos. O 

argumento é simples: testes automáticos são programas e quanto mais complexo o 

programa, maior sua tendência a possuir defeitos. 

O fato de um teste ser difícil de ser executado manualmente não implica, 

necessariamente, que será um teste automático complexo. Por exemplo, um teste 

que cria 10.000 números de forma seqüencial em uma base de dados é muito 

simples de ser automatizado, porém sua execução de forma manual é bastante 

árdua. Da mesma forma, um teste que pode ser fácil e rapidamente executado 

manualmente, pode exigir uma programação muito complexa para sua automação. 

Além do mais, a facilidade de automação é um fator importante a considerar, 

pois, se levado em conta na priorização dos testes, pode gerar resultados de forma 

mais rápida. Considere, por exemplo, a seguinte situação: 

Os casos de teste A e B são equivalentes do ponto de vista dos benefícios que 

trarão se automatizados, uma vez que são igualmente importantes para a aplicação 

e possuem o mesmo índice de descoberta de defeitos e o mesmo tempo de 

execução manual. Se o esforço para automação de A for bem menor que o esforço 

para automação de B, priorizar a automação de A trará resultados mais cedo para o 

projeto, uma vez que o teste automático A será entregue muito mais cedo do que B. 

Diante destas questões então, a facilidade de automação será considerada 

neste trabalho como um dos critérios para priorização de testes, conforme os valores 

descritos na Tabela 11, que transforma os dados qualitativos em quantitativos 

discretos: 

Facilidade de Automação do Teste 
(FA) 

Valor do Critério 
(FAT) 

Alta 9 

Média 3 

Baixa 1 

Tabela 11 – FAT – Facilidade de Automação 
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O cálculo deste critério de forma automática, no entanto, demanda haja uma 

análise e uma classificação prévia dos testes de regressão, caso contrário, essa 

análise deve ser feita manualmente durante o processo de priorização, podendo 

demandar um grande esforço se o acervo de testes de regressão a ser analisado for 

extenso. 

5.4 Método Proposto 

O conjunto de critérios estabelecido na seção 5.3 é a base para o método de 

priorização de testes de regressão proposto neste trabalho. Conforme descrito 

anteriormente, estes critérios, se usados em conjunto, levam à identificação de quais 

testes são melhores candidatos à automação. Estes critérios, no entanto, não são 

totalmente equivalentes quanto à sua relevância no processo de seleção. 

Analisando-os mais atentamente, é possível identificar claramente três grupos de 

critérios: 

Cobertura: os critérios deste grupo, apresentados na Tabela 12, valorizam a 

capacidade de cobertura dos testes e o impacto causado por defeitos cobertos pelos 

testes. Fazem parte deste grupo os seguintes critérios: 

Critérios 

Sigla Nome 

QDD Quantidade de Defeitos Descobertos 

FER Fator de Exposição de Risco 

Tabela 12 – Critérios de Cobertura 

Esforço: os critérios deste grupo, listados na Tabela 13, valorizam a redução de 

esforço manual e o retorno do investimento na automação do teste. Fazem parte 

deste grupo os seguintes critérios: 

Critérios 

Sigla Nome 

TME Tempo Médio de Execução do Teste 

VUT Vida Útil do Teste 

Tabela 13 – Critérios de Esforço 
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Produtividade: os critérios deste grupo, listados na Tabela 14, valorizam os 

testes que demandam um menor esforço para automação e manutenção. Fazem 

parte deste grupo os seguintes critérios: 

Critérios 

Sigla Nome 

EFN Estabilidade Funcional 

FAT Facilidade de Automação 

Tabela 14 – Critérios de Produtividade 

Visando dar maior ênfase aos critérios de esforço, com o objetivo de acelerar o 

retorno do investimento na automação, seguidos pelos critérios de cobertura, serão 

atribuídos pesos aos critérios de acordo com o seu grupo, conforme mostra a Tabela 

15: 

Grupo Peso 

Esforço 3 

Cobertura 2 

Produtividade 1 

Tabela 15 – Pesos dos Grupos de Critérios 

Assim, os critérios serão ponderados de acordo com o peso do seu grupo, 

conforme Tabela 16: 

Critérios 

Sigla Nome Peso 

TME Tempo Médio de Execução do Teste 3 

VUT Vida Útil do Teste 3 

QDD Quantidade de Defeitos Descobertos 2 

FER Fator de Exposição de Risco 2 

EFN Estabilidade Funcional 1 

FAT Facilidade de Automação 1 

Tabela 16 – Pesos dos Critérios 

Uma pontuação então pode ser calculada para o caso de teste com base nos 

critérios e pesos, de acordo com a seguinte equação: 

PCTt = TMEt × PTME + VUTt × PVUT + QDDt × PQDD + FERt  × PFER + EFNt  × PEFN + 

FATt × PFAT  
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Onde: 

PCTt = Prioridade do Caso de Teste t 

TMEt = Tempo Médio de Execução do Teste t 

PTME = Peso de TME 

VUTt = Vida Útil do Teste t 

PVUT = Peso de VUT 

QDDt = Quantidade de Defeitos Descobertos de t 

PQDD = Peso de QDD 

FERt = Fator de Exposição de Risco de t 

PFER = Peso de FER 

EFNt = Estabilidade Funcional de t 

PEFN = Peso de EFN 

FATt = Facilidade de Automação de t 

PFAT = Peso de FAT 

Se o valor de VUT (Vida Útil do Teste) calculado for zero, este é um forte indício 

que o teste está obsoleto, pois raramente tem sido selecionado nos ciclos de 

regressão. Para efeito de priorização, nesses casos, o PCT assumirá, 

automaticamente, valor zero, independente dos valores dos demais critérios.  

Quanto maior o valor de PCT melhor candidato será o caso de teste para 

automação. O exemplo abaixo demonstra a aplicação do método para dois casos de 

teste, denominados, respectivamente, A e B, com base nos atributos utilizados para 

o cálculo de cada um dos critérios. Os valores dos atributos para A e B estão 

descritos na Tabela 17: 
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Atributos Valores 

Sigla Nome Teste A Teste B 

TM Tempo Médio de Execução do Teste 20 min 25 min 

PE Percentual de Vezes que o Teste foi 
Selecionado para Execução nos Últimos 20 
Ciclos 

75% 50% 

PF Percentual de falhas identificadas 25% 48% 

P Probabilidade de ocorrência de falha na função 
f testada pelo teste t 

Média Baixa 

C Custo decorrente da falha na função f testada 
pelo teste t 

Alto Médio 

ER Estabilidade dos requisitos da função f testada 
pelo teste t 

Média Alta 

L Longevidade esperada para a função f testada 
pelo teste t 

8 meses 5 meses 

FA Facilidade de Automação do teste t Média Alta 

Tabela 17 – Valores dos Atributos – Casos de Teste A e B 

Com base nos valores dos atributos de A e B, apresentados na Tabela 18, e no 

que foi descrito em 5.3 é possível calcular os critérios para cada um dos testes e, 

conseqüentemente, a PCT (Prioridade do Caso de Teste) de A e B: 

Critérios Valores 

Sigla Nome Teste A Teste B 

TME Tempo Médio de Execução do Teste 20 25 

VUT Vida Útil do Teste 9 3 

QDD Quantidade de Defeitos Descobertos 1 1 

FER Fator de Exposição de Risco 27 3 

EFN Estabilidade Funcional 24 45 

FAT Facilidade de Automação 3 9 

PCT Prioridade do Caso de Teste 170 146 

Tabela 18 – Valores dos Critérios – Casos de Teste A e B 

PCT (A) = 20 x 3 + 9 x 3 + 1 x 2 + 27 x 2 + 24 x 1 + 3 x 1 = 170 

PCT (B) = 25 x 3 + 3 x 3 + 1 x 2 + 3 x 2 + 45 x 1 + 9 x 1 = 146 
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Aplicando os critérios e o método estabelecido, o caso de teste A foi 

considerado mais prioritário do que o caso de teste B no que se refere à automação. 

Do ponto de vista de quantidade de defeitos descobertos os casos de teste são 

equivalentes.  Apesar do teste A possuir um menor tempo de execução e menor 

facilidade de automação, sua vida útil e fator de exposição de risco, maiores que as 

de B, foram fatores determinantes para que o mesmo fosse considerado mais 

prioritário. 

Os critérios utilizados neste método abordam diversos aspectos dos casos de 

teste que são relevantes para a priorização dos mesmos para automação. Este 

método pode ser aplicado para qualquer conjunto pré-estabelecido de casos de 

teste que se deseje avaliar. Após a aplicação do método, todos os casos de teste 

terão uma PCT que indicará sua prioridade para automação dentro do conjunto 

analisado.  

Além disso, medidas de centro podem ser utilizadas para estabelecer qual parte 

do conjunto será selecionado. Suponha uma suíte de vinte casos de teste que, após 

a aplicação do método, obtiveram a seguinte PCT, representada na Tabela 19. 
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ID Caso de 
Teste 

PCT 

TC01 90 

TC02 71 

TC03 80 

TC04 99 

TC05 65 

TC06 29 

TC07 83 

TC08 90 

TC09 18 

TC10 19 

TC11 71 

TC12 89 

TC13 55 

TC14 86 

TC15 35 

TC16 25 

TC17 35 

TC18 63 

TC19 31 

TC20 86 

Tabela 19 – PCTs da Suíte analisada 

Apesar de a PCT indicar a prioridade para automação de cada um dos testes da 

suíte, automatizar todos os casos de teste da suíte pode não ser interessante, pois o 

esforço investido para automatizar os casos menos prioritários desta suíte poderiam 

ser usados para automatizar testes mais prioritários de outras suítes. Por isso, é 

importante reduzir o escopo de automação da suíte analisada, focando nos casos de 

teste de maior retorno. Para esta redução serão considerados apenas os casos com 

PCT acima da média, conforme mostra a Figura 12. 
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Figura 12 – Gráfico – PCTs e média dos PCTs 

Analisando a Figura 12, apenas doze dos vinte testes da suíte, listados na 

Tabela 20, serão realmente selecionados para automação evitando investir esforço 

de automação nos oito casos de teste restantes que tiveram uma PCT abaixo da 

média. 

ID Caso de 
Teste 

PCT 

TC01 90 

TC02 71 

TC03 80 

TC04 99 

TC05 65 

TC07 83 

TC08 90 

TC11 71 

TC12 89 

TC14 86 

TC18 63 

TC20 86 

Tabela 20 – Casos de Teste para Automação 

Apesar de não ser escopo deste trabalho, a maioria dos atributos e critérios, 

aqui apresentados, pode ser utilizada para estabelecer o conjunto inicial de casos de 

teste a serem analisados, conforme apresentado a seguir. 
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Um software, normalmente, é subdividido em componentes ou módulos. Um 

componente é formado por um conjunto de funcionalidades comuns ao software. 

Cada componente possui um conjunto de suítes de teste de regressão que cobrem 

suas funcionalidades. Um bom caminho para determinar o conjunto de testes para 

análise seria: 

• Priorizar os componentes de acordo com algum critério; 

• Para cada componente priorizado, priorizar as suítes de teste a serem 

analisadas; 

• Para cada suíte priorizada, aplicar o método proposto neste trabalho. 

Para priorização dos componentes, os seguintes critérios podem ser utilizados, 

conforme mostra a Tabela 21 abaixo: 

Critérios 

Sigla Nome 

FER Fator de Exposição de Risco 

EFN Estabilidade Funcional 

Tabela 21 – Critérios para Priorização de Componentes 

Estabelecendo-se um fator de exposição de risco e a estabilidade funcional para 

cada um dos componentes do software, é possível identificar os componentes mais 

atraentes do ponto de vista de automação, isto é, os componentes que são mais 

críticos e que possuem uma maior estabilidade funcional.  

 Para priorização das suítes de teste, os seguintes critérios, listados na Tabela 

22, podem ser adotados: 

Critérios 

Sigla Nome 

TME Tempo Médio de Execução do Teste 

FER Fator de Exposição de Risco 

EFN Estabilidade Funcional 

FAT Facilidade de Automação 

Tabela 22 – Critérios para Priorização de Suítes de Teste 
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Com base nos critérios acima, as suítes com maior tempo de execução, maior 

fator de exposição de risco, maior estabilidade funcional e maior facilidade de 

automação são as que devem compor o conjunto de testes para análise. 

Adotando esta abordagem é possível selecionar de forma criteriosa um conjunto 

prévio de casos de teste e priorizá-los seguindo critérios e o método proposto neste 

trabalho. 

5.5 Considerações Finais 

Este capítulo propôs um método para priorização de casos de teste de 

regressão para automação, foco deste trabalho, considerando os aspectos 

relevantes para esta seleção.  

Tomando por referência as técnicas de Regression Testing e Risk-based Testing 

e através da adoção de alguns princípios usados em técnicas de seleção de testes 

de regressão, bem como o suporte de algumas técnicas de seleção de testes para 

automação, o método estabelece critérios e pesos que resultam uma pontuação do 

caso de teste a ser utilizada como base para sua priorização dentro de um processo 

de automação de testes. 

Alguns dos critérios também podem ser úteis na priorização de componentes ou 

suítes de teste, auxiliando no estabelecimento do conjunto inicial de testes a ser 

avaliado/priorizado. 
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CAPÍTULO 6   EXPERIMENTO 

Triola [75] define experimento como a aplicação de algum tratamento e a 

observação do seu efeito sobre os sujeitos objeto do estudo. Para testar o método 

proposto no Capítulo 5  , foi realizado um experimento, aplicando-o em uma suíte 

selecionada para automação no passado. O objetivo do experimento é comparar a 

efetividade da seleção realizada, utilizando o método proposto, com o processo 

utilizado no passado quando da automação da suíte. Neste capítulo serão descritos 

a organização alvo do experimento, o processo usado anteriormente para seleção 

de casos de teste para automação, o experimento realizado e avaliação dos 

resultados encontrados. 

6.1 Contexto 

A organização alvo deste experimento é um centro de tecnologia de testes, 

conforme descrito na seção 3.1.7, composto por cerca de 50 testadores que 

realizam testes de integração e de regressão em cinco aplicações integradas. Além 

dos testadores, 20 programadores automatizam testes e desenvolvem ferramentas 

para suporte às atividades de execução de testes. 

Atualmente, praticamente 100% dos testes de regressão são realizados de 

forma manual. O esforço empenhado pelos testadores em realização de testes de 

regressão representa cerca de 30% da força de trabalho da organização. A 

utilização de testes automáticos na execução de testes de regressão é uma das 

propostas da organização para redução deste esforço.  

6.1.1 Processo Atual 

Não há nenhum método estabelecido pela instituição para a seleção dos casos 

de teste de regressão para automação. Os casos de teste de regressão são 

indicados para automação pelos próprios especialistas de testes baseados em sua 

experiência nas aplicações.  

Nas automações de testes de regressão realizadas no passado, a seguinte 

abordagem foi utilizada: 
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• Os especialistas das aplicações indicam as suítes de teste que devem ser 

automatizadas, dando prioridade para as suítes mais utilizadas e 

consideradas mais fáceis para automação, de acordo com seu julgamento; 

• Os casos de teste de cada uma das suítes indicadas são analisados 

individualmente pela equipe de automação, buscando identificar quais são 

possíveis de serem automatizados; 

• Todos os testes cuja automação seja possível são automatizados sem, no 

entanto, considerar aspectos referentes a cobertura, esforço e produtividade, 

conforme visto no Capítulo 5   deste trabalho. 

Este tipo de abordagem pode levar à seleção de testes que não terão o retorno 

esperado quanto ao investimento realizado para sua automação, deixando de atacar 

testes de outras suítes que podem dar maior e melhor resultado se fossem 

automatizados, conforme veremos no relato do experimento realizado neste 

trabalho. 

6.1.2 Escopo do Experimento 

O experimento usou como amostra suítes de uma das aplicações testadas pela 

organização. A aplicação em questão, denominada A1 possui 112 suítes de teste de 

regressão, formando um conjunto de 5600 casos de teste. Os ciclos de teste de 

regressão são compostos, normalmente, por aproximadamente 1000 casos de teste. 

O último ciclo de regressão realizado pela organização em Dezembro de 2005 

possuía 960 casos de teste, demandando um esforço considerável para sua 

execução. 

Uma seleção efetiva para automação destes testes pode trazer um grande 

retorno e economia de esforço para a organização. As iniciativas de automação 

realizadas no passado, usando a abordagem descrita em 6.1.1, não trouxeram 

benefícios relevantes, pois muitos deles não foram selecionados com freqüência nos 

ciclos de regressão futuros ou não contribuíam significativamente na redução do 

esforço de execução manual. O processo de seleção seguido não considerou 

fatores importantes, tais como tempo de execução manual, quantidade de vezes que 

o teste é selecionado para execução e outros mais contemplados pelo modelo 

proposto neste trabalho. 



107 

 

O experimento realizado utilizou o conceito de amostragem por conglomerado 

[75] que consiste na divisão da área da população em seções (ou conglomerados) e 

na escolha de alguns conglomerados que terão todos os seus membros 

selecionados. Esse tipo de conceito foi adotado pelo fato do acervo de testes 

(população) estar dividido em suítes (conglomerados) e pelo fato de que, durante o 

experimento, todos os testes da suíte serão avaliados. Com base nesta estratégia de 

planejamento, uma das suítes da aplicação A1, indicada pelos especialistas para 

automação no passado, foi selecionada com amostra.  

6.2 Relato do Experimento 

As atividades executadas para realização do experimento seguiram a seqüência 

apresentada na Figura 13 abaixo. A seção a seguir descreve em detalhes cada uma 

das atividades do experimento em questão. 

 

Figura 13 - Atividades do Experimento 

6.2.1 Seleção – Suíte Alvo 

Para a realização do experimento seria necessário selecionar uma suíte de uma 

determinada aplicação que tivesse sido alvo de análises anteriores para automação.  

A aplicação A1 foi selecionada como alvo do experimento. O motivador da 

seleção de A1 é o fato de que a organização possui especialistas tanto na execução 

de testes de regressão como na automação de testes para esta aplicação, o que 

facilitaria o levantamento de dados que dependem de julgamento de especialista. 

Além disso, A1 é a aplicação que possui o maior número de casos de testes de 

regressão automatizados, 124 ao todo. 
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Dentro da aplicação A1, duas suítes de regressão foram selecionadas para 

automação no passado, com base no processo descrito em 6.1.1, denominadas aqui 

de S1 e S2.  

A suíte S1 possui 104 casos de teste, dos quais 32 foram automatizados. A 

suíte S2 possui 87 casos de teste, dos quais 74 foram automatizados. Tanto S1 

como S2 tiveram seus casos de teste selecionados para automação com base no 

processo descrito em 6.1.1. A suíte S2 foi selecionada como alvo para o 

experimento em questão por ter um maior número de testes automatizados, 

possibilitando uma melhor comparação entre o método atual e o proposto. 

6.2.2 Coleta – Dados Históricos 

A organização faz uso de uma aplicação com base de dados centralizada para 

gerenciamento do seu processo de testes. Esta aplicação dá suporte às seguintes 

atividades no processo de testes de regressão: 

• Documentação das suítes e casos de teste; 

• Criação dos planos e dos ciclos de teste; 

• Atribuição dos testes aos testadores; 

• Registro dos resultados dos testes por parte dos testadores, informando 

também o tempo de execução de cada teste; 

• Acompanhamento da execução dos ciclos de testes, permitindo ao gerente 

visualizar o percentual de testes já executados, bem como a quantidade de 

falhas identificadas; 

• Coleta de métricas com base nas informações geradas em seu banco de 

dados. 

A aplicação mantém histórico das execuções de cada caso de teste, bem como 

as informações de tempo e resultado de cada execução. Desta forma, é possível 

obter, através de consultas à base de dados da aplicação, as seguintes informações 

para cada um dos testes de S2 os atributos descritos na Tabela 23: 
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Atributos 

Sigla Nome 

TM Tempo Médio de Execução do Teste 

PE Percentual de Vezes que o Teste foi Selecionado para 
Execução nos Últimos N Ciclos 

PF Percentual de falhas identificadas 

Tabela 23 – Critérios obtidos de forma automática 

O universo analisado para o cálculo de PE e PF foram os ciclos de teste 

executados durante o último ano, o que contemplou 71 ciclos de teste de regressão. 

Essa limitação visa eliminar do processo de seleção testes que tenham sido muito 

executados no passado e que não têm mais sido inseridos nos ciclos mais recentes 

do produto. 

6.2.3 Análise – Julgamento de Especialista 

Apesar de ser muito relevante para o experimento, o software descrito em 6.2.2 

não contempla todas as informações requeridas para a aplicação do método 

proposto neste trabalho. Desta forma, foi necessária a utilização de julgamento de 

especialistas para compor todas as informações que devem ser consideradas no 

processo de seleção dos casos de teste de regressão. Vale salientar que, caso 

tivessem sido registradas na base de dados da aplicação durante o processo de 

criação de cada teste, a coleta destas informações também poderia ter sido 

realizada de forma automática, evitando o esforço de análise de especialistas no 

processo de seleção proposto. 

Foram selecionados dois especialistas para esta etapa. Um testador com 

experiência na realização de testes de regressão de A1 e um desenvolvedor de 

testes, integrante da equipe que realizou as atividades de automação de S1 e S2 

seguindo o processo descrito em 6.1.1. 

O testador analisou os testes de S2, informando os seguintes atributos, 

descritos na Tabela 24: 
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Atributos 

Sigla Nome 

P Probabilidade de ocorrência de falha na função f testada 
pelo teste t 

C Custo decorrente da falha na função f testada pelo teste t 

ER Estabilidade dos requisitos da função f testada pelo teste t 

L Longevidade esperada para a função f testada pelo teste t 

Tabela 24 – Critérios avaliados por Especialista - Testador 

O desenvolvedor de testes analisou os testes de S2, informando os seguintes 

atributos, descritos na Tabela 25: 

Atributos 

Sigla Nome 

FA Facilidade de Automação do teste t 

Tabela 25 – Critérios avaliados por Especialista - Desenvolvedor 

6.2.4 Aplicação – Uso do Modelo 

Os dados de S2, coletados de acordo com o descrito em 6.2.2 e 6.2.3, foram 

consolidados e aplicados em formulário eletrônico conforme o modelo apresentado 

na Figura 14. 

Dados coletados 
automaticamente

Julgamento 
especialista -
Testador

Julgamento 
especialista -
Desenvolvedor

Critérios calculados automaticamente 
com base nas informações coletadas 
automaticamente e por julgamento 
especialista

Pontuação do teste, 
calculada com base nos 
valores dos critérios

No.Teste ID Teste TM PE PF P C ER L (em meses) FA TME VUT QDD FER EFN FAT PCT
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0

Dados coletados 
automaticamente

Julgamento 
especialista -
Testador

Julgamento 
especialista -
Desenvolvedor

Critérios calculados automaticamente 
com base nas informações coletadas 
automaticamente e por julgamento 
especialista

Pontuação do teste, 
calculada com base nos 
valores dos critérios

No.Teste ID Teste TM PE PF P C ER L (em meses) FA TME VUT QDD FER EFN FAT PCT
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0  

Figura 14 – Modelo de Formulário para Priorização de Casos de Teste 
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Para cada um dos testes foi calculada a PCT, pontuação do caso de teste, de 

acordo com a fórmula descrita em 5.4. Esta pontuação indica a prioridade do caso 

de teste para automação. Quanto maior a PCT, maior será a prioridade do teste para 

automação. Os casos de teste onde a VUT (vida útil do teste) calculada foi zero 

tiveram também valor zero atribuído à sua PCT. Isso se deve ao fato da VUT ser 

calculada com base na quantidade de vezes que o teste foi selecionado para 

execução nos últimos 71 ciclos. Nos casos onde VUT é igual a zero, indica que o 

teste não foi executado nenhuma vez no período analisado, indicando, 

provavelmente, não é mais considerado útil pelos testadores. 

Os 87 casos de teste avaliados têm uma PCT média de 106 pontos. Se 

considerarmos apenas os casos de teste com PCT acima da média, 39 casos de 

teste seriam considerados bons candidatos para automação, conforme mostra a 

Figura 15. Durante o processo de automação realizado no passado, seguindo a 

abordagem descrita em 6.1.1, 74 casos de teste foram automatizados, o que indica 

que o esforço de automação investido em 35 casos não foi o mais adequado. 
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Figura 15 – Gráfico do Experimento – PCTs e média dos PCTs 

Os dados detalhados do experimento podem ser vistos no Anexo I deste 

documento. 
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6.2.5 Avaliação – Análise de Resultados 

Avaliando os dados coletados sobre S2 e os resultados obtidos através da 

aplicação do método proposto, é possível chegar às seguintes conclusões sobre 

cada um dos critérios de priorização: 

TME (Tempo Médio de Execução do Teste), VUT (Vida Útil do Teste), EFN 

(Estabilidade Funcional) e FAT (Facilidade de Automação) foram determinantes na 

priorização dos casos de teste para automação. Os casos de teste apontados como 

bons candidatos para automação possuem tempo de execução alto, são 

selecionados com freqüência para execução, testam áreas estáveis e demandam 

pouco ou médio esforço para automação. 

Como não houve descoberta de uma quantidade relevante de falhas durante a 

execução dos últimos 71 ciclos para a maioria dos casos de teste avaliados, o 

critério QDD (Quantidade de Defeitos Descobertos) não foi capaz de influenciar 

significativamente a pontuação dos casos de teste. Este fato indica que há uma 

possibilidade de que alguns dos casos de teste da suíte em questão estejam 

obsoletos. No entanto, essa possibilidade não será considerada, uma vez que este 

tipo de avaliação não está no escopo do experimento deste trabalho. Os casos de 

teste têm sido selecionados para execução demonstrando que os testadores os 

consideram relevantes para uma boa cobertura do software. Avaliar obsolescência 

dos mesmos exigiria uma análise mais aprofundada, baseada em outras 

informações além do índice de defeitos descobertos.  

O critério FER (Fator de Exposição de Risco) também não influenciou de forma 

relevante as pontuações dos casos de teste, pois, uma vez que os testes pertencem 

à mesma suíte e testam a mesma área do software estes tendem a ter um mesmo 

fator de exposição de risco.  

O critério EFN (Estabilidade Funcional) foi praticamente o mesmo para todos os 

casos de teste, uma vez que estes pertencem à mesma suíte e testam a mesma 

área do software.  

Este fato indica que, em análises restritas a suítes, FER e EFN podem não ser 

relevantes. No entanto, se a análise for realizada abrangendo mais de uma suíte, 

estes critérios certamente terão forte influência na classificação dos casos de teste. 
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Este experimento considerou que o retorno do investimento em automação de 

um conjunto de testes será atingido quando o esforço acumulado da automação for 

inferior ao esforço acumulado da execução manual. Estes esforços são calculados 

da seguinte forma: 

Esforço Acumulado da Automação = � Esforço da Automação no Ano (N), 

onde: 

• Esforço da Automação no Ano = Esforço Automação + Esforço Anual para 

Manutenção + Esforço Anual para Execução Automática, se N = 1 

• Esforço da Automação no Ano = Esforço Anual para Manutenção + Esforço 

Anual para Execução Automática, se N > 1 

Esforço Acumulado da Execução Manual = � Esforço da Execução Manual 

no Ano (N). 

Algumas premissas foram consideradas para este cálculo de retorno de 

investimento: 

• Dados históricos da organização alvo deste experimento registram um 

esforço médio de 3 horas para automação de um caso de teste ou adaptação 

do mesmo para produtos da mesma linha.  

• Após a automação de testes, algum esforço deve ser considerado para sua 

manutenção corretiva e evolutiva. A organização em questão reserva o 

equivalente a 10% do esforço de automação para manutenção dos casos de 

teste automatizados. 

• Apesar dos testes serem automatizados, ainda é necessário algum esforço 

manual para configurar o ambiente, comandar a execução dos testes e 

coletar/analisar os resultados. Para efeito de simulação, será considerado um 

esforço equivalente a 10% do esforço para execução manual dos testes para 

execução dos mesmos de forma automática. 

• Esta análise considera que o custo homem/hora de um testador é equivalente 

ao custo homem/hora de um programador dedicado à automação de testes. 

• Todos estes esforços são calculados em horas. 
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Do ponto de vista do tempo para retorno do investimento em automação, é 

possível visualizar claramente que se o método tivesse sido aplicado quando da 

automação de S2, o esforço investido em automação teria sido consideravelmente 

menor e o retorno do investimento seria bem mais rápido.  

A suíte S2 foi automatizada utilizando o processo descrito em 6.1.1. Neste caso, 

74 casos de teste foram automatizados. Baseando-se nos dados do experimento 

realizado e nas premissas acima, é possível verificar que, se compararmos o esforço 

acumulado anualmente gasto na execução dos 74 casos de teste de forma manual 

com o esforço em automação mais o esforço para manutenção e execução de forma 

automática, o investimento em automação só será totalmente compensado no quinto 

ano de execução destes testes, conforme mostram a Tabela 26 e a Figura 16. 

Tabela 26 – Retorno Investimento – 74 casos automatizados 

 

Figura 16 – Retorno Investimento – 74 casos automatizados 

1 2 3 4 5
#Casos automatizados 74 74 74 74 74
Total esforço manual (em horas) 79 79 79 79 79
Esforço acumulado exec. Manual (em horas) 79 158 237 316 395

Esforco automacao (3 horas por caso) 222 0 0 0 0
Esforço manutencao (10% esforço automação) 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
Esforço Execucao Automática (10% esforço exec.manual) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Total esforço automatico (automação + manut + execucao) 252,1 30,1 30,1 30,1 30,1
Esforço acumulado automação (em horas) 252,1 282,2 312,3 342,4 372,5
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Utilizando o método proposto para a seleção dos casos de teste para 

automação, apenas 39 casos de teste são considerados bons candidatos para 

automação. Analisando o retorno de investimento da automação destes 39 casos de 

teste é possível visualizar que este retorno já acontece durante o terceiro ano da 

execução dos testes, conforme mostram a Tabela 27 e a Figura 17. 

 

Tabela 27 – Retorno Investimento – 39 casos automatizados 

Retorno Investimento - 39 Casos Automatizados
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Figura 17 – Retorno Investimento – 39 casos automatizados 

Comparando os esforços das duas iniciativas com o esforço para execução 

manual também é possível visualizar que a automação com base no método 

proposto é mais vantajosa e eficiente. A Tabela 28 e o gráfico abaixo (Figura 18) 

demonstram que, mesmo havendo uma maior redução anual de esforço com a 

automação dos 74 casos de teste, o investimento inicial é muito pesado, levando à 

extensão do tempo necessário para o retorno do investimento para cinco anos, 

enquanto que a automação dos 39 testes selecionados pelo método proposto se 

paga no terceiro ano de execução dos testes. 
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Tabela 28 – Comparação Retorno Investimento – 39 e 74 casos de teste 

Gráfico Comparativo - Retorno Investimento
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Figura 18 – Comparação Retorno Investimento – 39 e 74 casos de teste 

Investimentos em automação de testes que demandam um tempo muito longo 

para seu retorno aumentam os riscos de que os testes se tornem obsoletos ou que o 

custo de manutenção se tornem muito elevados à medida que o produto evolui. 

Estes dados comprovam que o esforço para automação realizado pela organização 

no passado poderia ter sido otimizado, trazendo maiores benefícios e retorno mais 

rápido. Além disso, se comparamos a redução do esforço através da automação dos 

74 casos de teste com a redução obtida na automação dos 39 priorizados, 

chegaremos à conclusão de que os 35 casos descartados pelo método proposto não 

contribuiriam significativamente para uma redução do esforço manual demandado 

para execução de toda a suíte, conforme mostra a Figura 19.  
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Gráfico Comparativo - Esforço Anual
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Figura 19 – Esforço Anual 

6.3 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o relato do experimento realizado para comprovar a 

eficiência do método proposto na seleção e priorização de casos de teste para 

automação. 

O experimento comparou o investimento realizado e o tempo necessário para 

retorno deste investimento ao selecionar casos de teste utilizando o método 

proposto com os dados relativos à automação de testes sem a aplicação do método.  

O método mostrou-se eficaz, reduzindo significativamente a necessidade de 

esforço inicial de automação, aproximadamente 72%, uma vez que o número de 

testes indicados para automação diminuiu de 74 para 39. Em contrapartida, apesar 

da redução do número de testes indicados para automação, não houve uma 

diminuição significativa na contribuição dos testes automáticos com relação ao 

esforço total de execução. 
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CAPÍTULO 7   CONCLUSÕES E 
TRABALHOS FUTUROS 

O desenvolvimento de software com qualidade passa, necessariamente, pela 

execução de atividades de garantia da qualidade, sendo a atividade de testes uma 

das mais importantes neste contexto. Neste capítulo estão resumidas as principais 

contribuições deste trabalho, as dificuldades encontradas durante o seu 

desenvolvimento e as evoluções futuras propostas para o seu aperfeiçoamento e 

consolidação. 

7.1 Principais Contribuições  

O principal motivador desta dissertação é o aumento da efetividade de projetos 

de automação de teste. A demanda das empresas por automação de testes tem 

crescido no intuito de aumentar a cobertura de testes, reduzir o ciclo de testes e 

aumentar a qualidade dos seus produtos. No entanto, realizar projetos de 

automação que atendam a esses objetivos tem se mostrado um dos maiores 

desafios na área de Engenharia de Testes. Muitos projetos de automação falham 

por falta de investimento, equipe ou infra-estrutura adequada. Mas, um mal comum à 

maioria dos projetos é a falta de um escopo e de prioridades bem definidos.  

O método proposto nesta dissertação permite selecionar e priorizar para 

automação os casos de teste com melhor relação custo-benefício, isto é, selecionar 

aqueles mais apropriados e que possam contribuir para os objetivos da automação 

de testes. 

As pesquisas realizadas durante a elaboração deste trabalho identificaram 

alguns métodos propostos para seleção e priorização de testes para automação. 

Estes, no entanto, não consideram aspectos importantes para a seleção, tratados 

neste trabalho. 
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O método proposto estabelece critérios claros para seleção e priorização de 

testes para automação considerando aspectos de esforço, cobertura e produtividade 

de automação. Desta forma, usando este método, serão priorizados para 

automação: 

• Os testes mais utilizados e que demandam maior tempo de execução; 

• Testes que cobrem as áreas mais críticas e que sejam mais propensos a 

encontrar defeitos; 

• Aqueles testes que demandem menor esforço para automação e 

manutenção. 

7.2 Dificuldades encontradas 

As principais dificuldades encontradas durante a realização deste trabalho estão 

descritas a seguir: 

7.2.1 Poucos Trabalhos Relacionados 

Grande parte da literatura existente sobre testes tem como foco as técnicas e as 

atividades de teste. Muitos discorrem sobre o gerenciamento do processo de 

execução testes, desde o planejamento até a publicação dos resultados dos testes.  

Quando o assunto é automação de testes, a grande maioria aborda as questões de 

estruturação e perfil da equipe, armadilhas a serem evitadas, ferramentas e tipos de 

teste indicados para automação. No entanto, a questão da definição do escopo é 

pouco abordada, principalmente quais métodos ou técnicas seguir para a seleção 

dos testes para automação.  

Apesar de existirem diversos trabalhos sobre técnicas de seleção de testes de 

regressão, a maioria deles foca na seleção para execução. Foram encontrados 

poucos trabalhos que propõem métodos para a seleção de testes para automação o 

que dificultou a correlação do método proposto com outros trabalhos. 
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7.2.2 Pequena População Disponível para Análise 

O pequeno número de suítes automatizadas disponíveis, no período da 

realização do experimento,  restringiu o tamanho da amostra. Um maior número de 

suítes automatizadas poderia proporcionar análises mais abrangentes, envolvendo 

mais de uma suíte, permitindo testar, inclusive, em maior profundidade os critérios 

de estabilidade funcional e fator de exposição de risco que tendem a ser 

equivalentes para a maioria dos testes de uma mesma suíte.  

7.2.3 Aplicação do Método em Novos Ciclos de Automação 

Não houve oportunidade para aplicar o método proposto na seleção e 

priorização de novos testes a serem automatizados. Esta aplicação seria importante 

para validar e consolidar o método proposto, uma vez que o experimento utilizou 

como base dados históricos de apenas uma suíte de testes. 

7.3 Trabalhos futuros 

Alguns trabalhos futuros são importantes para aprimorar e consolidar este 

trabalho: 

• A aplicação do método proposto em maior escala; 

• Desenvolvimento de um software para obtenção dos dados e aplicação 

do método de forma automática; 

• Integrar o método a mudanças em um processo de criação de testes de 

uma organização para permitir a geração de base de dados com 

informações de julgamento especialista, tais como fator de exposição de 

risco (FER), estabilidade funcional (EFN) e facilidade de automação 

(FAT). 

• Realizar experimentos que possibilitem a comparação do método 

proposto com os métodos de seleção descritos em 4.4.2. 
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ANEXO I 
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