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RESUMO 

No passado as grandes empresas confiavam a qualidade dos seus sistemas aos seus 
fornecedores (sejam internos ou externos). Novas tecnologias estão surgindo, processos 
de desenvolvimento estão mais maduros, mas os fornecedores ainda pecam na qualidade 
do produto. Falhas no desenvolvimento dos sistemas, cronogramas estourados e defeitos 
em produção são os principais problemas que prejudicam todo o planejamento 
financeiro e estratégico de uma organização [TER_01].  

Boas práticas em testes de software contribuem para a melhoria da qualidade e redução 
dos custos dos produtos finais, pela diminuição de retrabalho nos estágios posteriores de 
testes, durante a implantação e na manutenção. Modelos de maturidade para o 
desenvolvimento de software, como CMMi vêm sendo utilizados em larga escala para 
amenizar estes problemas, entretanto esses modelos não tratam com grande atenção as 
atividades relacionadas a testes. Em resposta a esta deficiência foram criados modelos 
de maturidade para os processos de testes. Entre eles, o TMM, Testing Maturity Model 
[TMM_01], o TIM, Test Improvement Model [TIM_01] e o TPI, Test Process 
Improvement [TPI_01]. Um novo modelo de maturidade em teste, fruto deste trabalho 
tem como objetivo cobrir as ausências dos modelos citados. A principal delas é falta de 
detalhes sobre ambientes de teste. O TMM-e (enviroment) como será chamado é 
adequado para empresas de grande porte onde encontramos uma variedade de 
plataformas, linguagens de programação e dispositivos todos funcionando de forma 
integrada. O mesmo servirá de referência para estas empresas implantarem um processo 
de testes de qualidade, além de fornecer segurança e qualidade na definição e montagem 
de seus ambientes de testes. 

 

Palavras-chave: Testes de Software, Modelo de Maturidade em Testes, Ambientes de 
Testes. 
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ABSTRACT 

In recent years, companies have trusted the quality of their systems to suppliers (internal 
or external). New technologies are emerging; more mature development processes are 
being used, but still, suppliers lack in the product quality. Flaws during system 
development, delayed schedules, defects in production are the main problems which 
harm the strategic and financial planning of an organization [TER_01].  

Best practices in software testing contribute for quality improvement and lower costs of 
the end products, by reducing rework after testing, during deployment and maintenance. 
Software development maturity models, like CMM or CMMI, have been used 
increasingly to mitigate these problems, nonetheless these models do not detail 
sufficiently activities related to testing. As a response to this deficiency, several 
maturity models were created for the testing process. Among them, the TMM, Testing 
Maturity Model [TMM_01], o TIM, Test Improvement Model [TIM_01] e o TPI, Test 
Process Improvement [TPI_01]. A new maturity model, consequence of this work, has 
as its goal to cover faults of other models. The main fault, it is lack of details in test 
environments. The TMM-e (environment) as how it will be called, it is very appropriate 
for corporate environments where a variety of platforms, programming languages and 
devices are working in an integrated way. TMM-e will aid these companies to deploy a 
quality testing process, besides granting confidence and quality in the test environment 
definition and construction. 

Keywords: Software Testing, Testing Maturity Model, Test Environment. 
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11  
Introdução 

Este capítulo apresenta uma visão geral desta dissertação. A Seção 
1.1 apresenta a motivação deste trabalho. A Seção 1.2 demarca o 
escopo deste trabalho bem como as contribuições esperadas. 
Finalmente, a Seção 1.3 fornece uma visão dos capítulos da 
dissertação. 
 

1.1 Motivação 

Atualmente existe uma grande demanda não satisfeita por software de 

qualidade. Organizações estão sofrendo fortes pressões para desenvolver sistemas de 

informação em curtos espaços de tempo. Tais sistemas precisam ser escalonáveis e 

integrados com outros sistemas existentes ou em desenvolvimento. Os ambientes 

tecnológicos nos quais estes sistemas são desenvolvidos estão em constante evolução e 

se tornando mais complexos. Sistemas de grandes organizações funcionam em 

diferentes plataformas e esta complexidade requer um desenvolvimento de software 

com qualidade, com prazos adequados e custos gerenciáveis e para isto acontecer é de 

fundamental importância que exista uma melhoria nos processo de desenvolvimento de 

software [COMP_01].  

Para alcançarmos à melhoria dos processos, abordagens baseadas em modelos 

são utilizadas para guiar as organizações. Modelos têm sido utilizados com sucesso 

pelas organizações de software tais como o SW-CMM [CMM_01], ISO/IEC 12207 

[ISO_01], ISO/IEC 15504 [ISO_01] e CMMI [CMMi_01].  
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Estes modelos identificam processos fundamentais para a engenharia de 

software. Todos eles identificam, direta ou indiretamente, teste de software como um 

destes processos. Teste é uma atividade fundamental para a avaliação do software 

desenvolvido. Entretanto, testar software não é trivial, e exige conhecimentos, 

habilidades e infra-estrutura específicos. Trata-se de uma atividade essencial para que se 

atinjam bons níveis de qualidade em produtos de software [TST_01]. 

Um processo de teste de software define um conjunto de atividades, papéis, 

responsabilidades, métodos e práticas utilizados para se testar um software, assim como 

artefatos usados e produzidos nessas atividades. Um bom processo de teste é 

fundamental para o sucesso de empresas que possuem como foco o desenvolvimento de 

software. Nas últimas décadas, ocorreu um grande aumento na complexidade dos 

sistemas desenvolvidos, dificultando a produção e degradando a qualidade dos produtos 

gerados nas empresas de software. Por estes motivos, as empresas de software têm se 

preocupado e investido [REX_01] cada vez mais recursos na tentativa de garantir e 

controlar a qualidade de seus produtos. Um grande número de empresários reconhece 

que investimentos em qualidade produzem resultados positivos, não fazer nada é que 

custa caro, de tal modo que os prejuízos causados pela imagem de uma empresa 

associada à má qualidade do produto podem ser incalculáveis [REX_01].  

Neste contexto vários investimentos têm sido feito para mudar este cenário.  

Marshall Andrew, CIO da Station Casinos [COMP_02], fez mudanças significativas em 

sua organização, mudando o próprio processo de testes. Antes, os desenvolvedores 

tinham muita liberdade para alterar código enquanto este estava sendo testado para 

manter o projeto avançando. Agora, há controles rígidos sobre o acesso dos 

desenvolvedores a outros ambientes.  

O vice-presidente da eBay (Site de Leilões de produtos), David Pride, 

[COMP_02] responsável pela garantia da qualidade, recrutou testadores detalhistas, 

metódicos, pacientes e que sabiam codificar para criar e realizar seus testes. Seu 

objetivo foi fazer com que os desenvolvedores respeitassem mais os testadores para que 

as metas de qualidade da organização fossem alcançadas mais rapidamente. 



___________________________________________________________________ 3

John Novak [COMP_02], vice-presidente da rede de Hotéis La Quinta, montou 

uma organização independente de teste e criou uma política onde os testadores deveriam 

reportar os bugs apenas para os analistas de negócio e não para os desenvolvedores. 

Novak acredita que os desenvolvedores estão sempre com prazos apertados e que por 

este motivo tendem a deixar os testadores de lado. 

Como podemos ver muitas organizações estão buscando a melhoria no processo 

de teste [TPI_01], mas ainda sentem muita dificuldade. Dúvidas sempre surgem, por 

exemplo: Como organizar e implementar a melhoria no processo de teste? Como inseri-

lo dentro da organização? Quais as conseqüências disto? Enfim, guias para melhorias no 

processo de teste são um mal necessário, como também métodos para medir o nível de 

maturidade do processo de teste. Existem alguns modelos de melhoria do processo de 

teste, dentre eles estão o TIM (Test Improvement Model) [TIM_01], TPI (Test Process 

Improvement) [TPI_01] e o mais recente deles o TMM (Test Maturity Model) 

[TMM_01]. Todos eles possuem suas características, pontos fracos e fortes. A maioria 

deles possui procedimentos que avaliam a organização tentando identificar não 

conformidades no processo de teste e apontando pontos de melhorias. Papéis, 

responsabilidades, atividades, procedimentos e artefatos de entrada e saída são avaliados 

e mesmo assim, ainda existem pontos importantes que não são abordados, um exemplo 

é o Ambiente de Testes.  

Grandes empresas com equipes de desenvolvimento enormes sofrem muito com 

a questão do ambiente, na hora de realizar os testes. Na grande maioria, os ambientes de 

testes não representam uma estrutura idêntica a do ambiente de produção, a massa de 

dados geralmente é criada e não extraída do ambiente de produção. As builds não são 

inseridas no ambiente de testes através de ferramentas de promoção1, não existe uma 

administração direta sobre o ambiente de testes. Utilização do ambiente de teste por 

várias equipes ao mesmo tempo representa uma das grandes dificuldades em empresas 

de grande porte, ambientes de testes integrados são difíceis de montar e gerenciar, uso 

do ambiente de testes por empresas terceirizadas de teste, a integridade dos ambientes 

                                                
1 Ferramentas de Promoção (Patch promotion) são utilizadas para garantir o fluxo contínuo e seguro 

dos patchs / builds entre os ambientes. (Desenvolvimento ⇒ Testes ⇒ Performance (opcional) ⇒ 
Produção) 
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de testes para serem submetidos a auditorias de segurança e de informações contábeis 

[SOX_01]. Todas estas dificuldades são impeditivas ao funcionamento e execução de 

um bom processo de testes.  

Em tempos de grande competitividade, o mercado e as suas necessidades e 

exigências, ditam regras para que se produza software com mais qualidade. As empresas 

precisam mudar de um processo “ah-doc” para um processo bem definido com novas 

atividades, métodos, técnicas, novos perfis e novas ferramentas. 

Portanto, é necessária a criação de um modelo que venha a atender as 

necessidades dos testes em relação ao ambiente de teste. O novo modelo irá guiar as 

empresas de maneira metódica a alcançarem níveis de qualidade que tornarão seus 

sistemas mais confiáveis.             

1.2 Escopo e Contribuições Esperadas 

Neste trabalho será proposto um novo Modelo de Maturidade em Testes com 

Foco em Ambientes de Testes Heterogêneos (TMM-e). O mesmo foi baseado nos 

principais modelos de melhoria em processo de teste [TMM_01], [TIM_01] e [TPI_01]. 

O TMM-e foi concebido para atender as grandes organizações que possuem ambientes 

heterogêneos, ou seja, sistemas que funcionam de forma integrada em diferentes 

plataformas (alta, baixa e móvel). Assim, atende a empresas onde a TI é composta de 

milhares de sistemas e de pessoas. Os modelos utilizados como referência atende em 

parte, mas deixam uma lacuna em relação a ambientes de teste. A seguir são 

apresentadas as etapas que compuseram este trabalho. 

Primeiramente foi realizado um estudo detalhado de três modelos de melhoria 

em teste, especificamente o TPI [TPI_01], TIM [TIM_01] e TMM [TMM_01]. Neste 

estudo foram identificados os pontos fracos e fortes dos modelos que serviram de base 

para a criação do TMM-e. Ainda nesta etapa foram especificados os requisitos 

necessários para se obter um ambiente de teste de qualidade, que cobrisse todas as 

dificuldades enfrentadas pelas organizações de grande porte. O modelo proposto não 
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está preparado para atender as organizações não possui um processo minimamente 

estabelecido e institucionalizado. O modelo depende do sucesso de outras disciplinas 

como Levante de Requisitos e Análise e Projeto que são entradas para a disciplina de 

teste. 

Posteriormente foi definida a estrutura do modelo de maturidade que será 

apresentada em um dos capítulos deste trabalho. Com base na estrutura e nos requisitos 

necessários para ambiente de testes foram criados cinco níveis de maturidade. Em 

seguida, foi criado um processo de avaliação que é composto de procedimentos de 

avaliação, questionários de entrevistas e um algoritmo de classificação. 

Finalmente para os Níveis 2 e 3 do TMM-e foram criados frameworks de 

processo, contemplando procedimentos, atividades, papéis e artefatos de entrada e saída. 

A grande contribuição deste trabalho é auxiliar as grandes organizações a 

implantarem um modelo de melhoria em teste que suporte todas as etapas dos testes e 

principalmente forneça um guia prático de métodos e procedimentos para a gestão de 

ambientes de testes. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Além deste capítulo inicial esta dissertação possui mais 7 capítulos organizados 

da seguinte forma: 

O Capítulo 2 apresenta uma visão geral sobre ambientes de testes. São 

apresentados algumas dificuldades e requisitos necessários para se obter um ambiente 

que atenda as necessidades das grandes empresas. 

O Capítulo 3 descreve uma análise comparativa entre os modelos de melhoria 

em testes usados como referência para a concepção do TMM-e. Critérios de 

comparação foram criados baseados nas dificuldades e requisitos necessários 

apresentados no Capítulo 2.  



___________________________________________________________________ 6

O Capítulo 4, foco deste trabalho, descreve o TMM-e, suas características, 

pontos fracos e fortes. Os cinco níveis de maturidade são descritos sob a dimensão de 

processo e suas práticas. O TMM-e é apresentado na íntegra no website [WEB_01],  

artefato que faz parte deste trabalho.  

O Capítulo 5 tem como foco descrever o Processo de Avaliação do TMM-e. O 

capítulo, além de detalhar o processo de avaliação do TMM-e, também apresenta e 

descreve os processos de avaliação de modelos de maturidade em teste usados como 

referência. 

O Capítulo 6 descreve os frameworks dos níveis 2 e 3 do TMM-e. São 

apresentadas as atividades do modelo e como elas são cobertas pelos frameworks.  

O Capítulo 7 apresenta uma análise experimental realizada sobre uma 

organização de grande porte. Neste experimento será apresentada em que situação se 

encontra a organização sendo avaliada pelos critérios do TMM-e. 

O Capítulo 8 apresenta a conclusão deste trabalho onde são descritas as 

principais dificuldades encontradas, os trabalhos relacionados, as contribuições e 

também as perspectivas de trabalhos futuros. 

Este trabalho pretende auxiliar as instituições de grande porte que possuem a TI 

como meio ou fim de guiá-las aos degraus mais elevados em qualidade no processo de 

testes, facilitando seu dia-a-dia na execução das boas práticas, procedimentos e técnicas 

presentes no modelo proposto. 

   

  

        

        

 

 



2 
Ambientes de Testes e 
Homologação 

Este capítulo tem como objetivo dar uma Visão Geral sobre 
Ambientes de Testes e Homologação. Na seção 2.1 é apresentada 
uma visão geral sobre ambientes suas características e forma de uso. 
Na seção 2.2. são apresentadas as dificuldades enfrentadas em 
relação aos ambientes, principalmente quando o sistema funciona 
em diversas plataformas. Na seção 2.3 são descritas as 
características do Artigo 404 da Lei Sarbanes e Oxley, bastante 
importante para as empresas de grande porte que são obrigadas a 
atender algumas exigências da lei Americana. No final da seção é 
apresentada a relação existente com ambientes. Na seção 2.4. a 
terceirização da disciplina de teste e a relação com ambientes de 
testes são apresentadas. Na seção 2.5, um conjunto de requisitos 
necessários para ambientes são listados e descritos. Estes requisitos 
servirão de entrada para o modelo proposto. Por fim, na seção 2.6 
são apresentadas as considerações finais. 
 

2.1 Visão Geral  

Forçados pela competição e tendência do mercado, a qualidade dos sistemas 

deve ser bem elevada. Os sistemas continuam tendo um forte impacto nas operações de 

negócios de diversos segmentos. Por esta razão, é imperativo que a qualidade do 

produto seja determinante para o sucesso dos negócios. Neste capítulo iremos apresentar 

as necessidades do mercado e, principalmente das empresas de TI, que pela alta 

integração entre seus sistemas, sentem bastante dificuldade em especificar e montar seus 

ambientes de testes. 
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Historicamente um dos maiores problemas em relação à disciplina de teste é o 

ambiente. São raras as empresas que utilizam ambientes para executar os testes de 

sistemas, geralmente o ambiente utilizado é o de desenvolvimento e de homologação 

quando existe. Isto representa um grande problema principalmente relativo ao 

processamento e representatividade dos dados. Vale ainda ressaltar que de acordo com 

os princípios dos testes [TST_01], no ambiente de desenvolvimento só deveriam ter 

testes unitários e no ambiente de homologação apenas testes de aceite [TST_01]. O 

correto seria o ambiente de teste ser utilizado para todos os tipos de testes de abordagem 

Caixa Preta [TST_01], principalmente os testes funcionais, de ciclos de negócio, de 

interface gráfica [TST_01] [TST_02] onde o objetivo é detectar a maior quantidade de 

defeitos do sistema. Alcançado o critério de aceitação2, promovê-lo para o ambiente de 

homologação.  Na próxima seção serão apresentadas as dificuldades e necessidades 

encaradas por estas empresas em relação ao ambiente de testes. 

2.2 Necessidades e Dificuldades dos Ambientes de 
Testes 

A forte integração entre os aplicativos, juntamente com o tamanho dos 

ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, número de pessoas 

envolvidas com os mesmos, compõem um cenário de altíssima complexidade das 

diversas instituições. Uma simples funcionalidade pode possuir em média 1000 

situações de teste e pode estar integrado com milhares de outros sistemas.  

Algumas perguntas deixam bastante claras as grandes dificuldades que existem 

quando uma empresa possui seus sistemas totalmente integrados e precisam ser 

testados, por exemplo:  

♦ Como identificar quais componentes são necessários para montar o 

ambiente de testes?  
                                                
2 Critério de Aceitação (ou de saída) tem como objetivo indicar quando os testes devem parar. 

Geralmente são determinadas medidas relativas à quantidade de testes que passaram ou falharam, ou 
através da severidade do defeito. 
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♦ Como disponibilizar um ambiente de testes para cada equipe?  

♦ Como montar um ambiente de teste que seja isolado evitando impactar nos 

testes de outra equipe?  

♦ Como gerenciar e planejar ambientes de testes?  

♦ Como criar um ambiente de teste com diferentes plataformas? 

Estas perguntas são respondidas pelo modelo de referência foco deste trabalho e 

também pelo framework que será desenhado e apresentado no Capítulo 6. 

Outra grande dificuldade está relacionada com as plataformas de 

desenvolvimento. Além dos sistemas estarem totalmente integrados, os mesmos 

funcionam em diferentes plataformas. Empresas como Instituições Financeiras, 

Telecons e Fábricas de Softwares usam diferentes plataformas de desenvolvimento, por 

exemplo: Alta-plataforma (Mainframe), Baixa-plataforma (web, cliente-servidor) e 

Móvel (Celular e PDAS).  

Na Figura 2-1 é apresentado o procedimento de promoção de uma instituição 

financeira, utilizada como estudo de caso, dos sistemas entre os ambientes. A build 

desenvolvida no ambiente de desenvolvimento e testada unitariamente para ser 

promovida ao ambiente de testes deve passar nos testes de sanidade [TST_01], uma vez 

a build passada com sucesso pelos testes de sanidade a mesma é promovida ao ambiente 

de testes. 

No ambiente de testes a build deve ser testada várias vezes e de várias formas 

até alcançar o critério de aceitação. Ciclos de testes são executados dentro deste 

ambiente e por esta razão é necessário que o mesmo seja capaz de retornar para o estado 

inicial. Isto envolve procedimentos de gestão de base de dados.  

Alcançado o critério de aceitação no ambiente de testes, o sistema é promovido 

para o ambiente de homologação para a execução dos testes de aceite. Neste ambiente 

espera-se capturar defeitos pequenos e de rápida correção.  No ambiente de produção 

recomenda-se não realizar nenhuma tipo de teste. Mesmo assim algumas empresas 

realizam testes conhecidos como pre-rollout, ou seja, pré-produção. 
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Figura 2-1 - Ambientes e tipos de testes 

Em teoria o mecanismo de promoção de builds e os respectivos tipos de testes 

deveriam funcionar como a Figura 2-1 demonstra, mas na prática não acontece deste 

jeito. Muitas das empresas nem se quer possuem os ambientes de testes e de 

homologação, apenas o de desenvolvimento e o de produção. Isto leva a crer que os 

procedimentos internos de uma aplicação não são testados coerentemente. Este cenário 

fez com que a Lei Sarbanes e Oxley viesse à tona. Na próxima seção são descritas as 

características relacionadas à Lei e a relação com ambientes de testes. 

2.3 Artigo 404 da Lei Sarbanes-Oxley 

A Sarbanes-Oxley, ou simplesmente Sox [SOX_01], é uma lei criada nos 

Estados Unidos para aperfeiçoar os controles financeiros das empresas que possuem 

capital na Bolsa de Valor de Nova York, incluindo algumas empresas brasileiras. Surgiu 

desde os escândalos financeiros das empresas Enron e Worldcom e outras que 

pulverizaram as economias pessoais de muitos americanos. Estima-se que as empresas 

americanas gastarão milhões de dólares para a adequação de seus controles internos à 

SOX.  

A lei descreve o controle interno de cinco componentes, são eles: 

♦ Ambiente Controlado: ênfase nos controles internos; 
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♦ Sistema de avaliação de risco: processo para analisar e identificar os riscos 

que podem afetar os objetivos da organização; 

♦ Atividades de Controle: estabelecer políticas e procedimentos para ajudar 

num gerenciamento claro e direto; 

♦ Informação e Sistema de Comunicação: processo para identificar, capturar e 

reportar informações para tomada de decisão; 

♦ Sistema de Monitoramento: processo para avaliar a efetividade e eficiência 

dos controles internos; 

Existem empresas no Brasil que por possuírem a American Depositary Receipts 

– ADR de níveis 2 e 3, que são ações negociadas nas Bolsa de Valor de Nova Iorque,  

estão obrigadas a cumprirem as normas do artigo 404 da Lei Sarbanes-Oxley. Empresas 

como a gigante estatal Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e os bancos, Bradesco, Itaú e Unibanco, além de outras 

empresas que estão incorporando boas práticas da gestão administrativa. 

Pela Sarbanes-Oxley [SOX_01], os testes não são responsabilidade somente dos 

auditores externos, a empresa é obrigada a manter os controles, a cumprir com os 

procedimentos e a validar periodicamente esses procedimentos por meio de testes que 

devem ser formalizados e arquivados adequadamente.  

A lei foca bastante na avaliação do controle de mudança para sistemas 

existentes, isto implica numa grande estabilidade e corretude, tornando as instituições 

imunes às fraudes e principalmente com poucos bugs.  Situações como instalações de 

novas aplicações envolvem significativos testes de regressão [TST_01], para tanto é 

necessário um ambiente de testes bastante integro e eficaz.  

É importante lembrar que dentre as empresas brasileiras citadas como obrigadas 

a cumprirem as normas da SOX, a maioria delas possui um ambiente de produção com 

diferentes plataformas.  

Para a lei ser atendida as empresas necessitam melhorar a documentação de 

controle financeiro e principalmente o processo de testes. Dentro do processo de testes, 



___________________________________________________________________ 12

se destaca a gestão de ambiente. Para estas empresas é bastante importante que a gestão 

de ambiente forneça um suporte adequado para os testes dos aplicativos.  

Diante da SOX fica comprovada a importância de um controle eficaz dos 

resultados dos testes e das informações contidas nos ambientes de testes. Fato que 

facilita as auditorias internas. 

Um outro fator relacionado à ambiente de testes é a terceirização das disciplina 

de testes. Analistas de Negócio das empresas detalham os requisitos do sistema e 

deixam a codificação na mão de terceiros e/ou contratadas e por meios de níveis de 

acordo de serviço (SLAs) tentam gerenciar a terceirização. O problema é a verificação e 

validação do sistema, quem é o responsável por esta tarefa? Empresas disponibilizam os 

executáveis desenvolvidos por terceiros para empresas com expertise em testes de 

software.  Na próxima seção será abordada a terceirização da disciplina de teste e a 

relação com ambiente de testes. Atualmente estão surgindo várias empresas oferecendo 

serviços de terceirização em testes e muitas delas se deparam com problemas diversos 

relacionados à ambientes. 

2.4 Terceirização da disciplina de teste 

Há alguns anos as grandes empresas confiaram a qualidade dos seus sistemas 

aos seus fornecedores. Novas tecnologias estão surgindo, processos de desenvolvimento 

estão mais maduros, mas os fornecedores ainda pecam nos prazos, custos e 

principalmente na qualidade do produto. 

Falhas na implementação dos sistemas, cronogramas estourados e defeitos em 

produção são os principais problemas que prejudicam o planejamento estratégico de 

uma organização. 

Uma pesquisa realizada pela Computerworld [COMP_01] órgão que publica 

informações especializadas no setor de Tecnologia da Informação apontou que cerca de 

2/3 das empresas não testam adequadamente seus softwares e sistemas antes de colocá-

los em produção.  
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Estabelecer uma equipe de desenvolvimento interna, especializada e auto-

suficiente limita a capacidade da organização em dar respostas rápidas às suas áreas de 

negócio e ao mercado porque sempre estará restrita ao seu tamanho, e à disponibilidade 

de seus profissionais. Desta maneira, a utilização de fornecedores de software é um 

caminho natural para qualquer organização. 

Segundo [TER_01] os principais desafios da TI como fornecedora de soluções 

para as áreas de negócios são: 

♦ Atender rapidamente as áreas de negócio; 

♦ Avaliar a qualidade dos meus fornecedores de software; 

♦ Medir a evolução de cada projeto de construção e manutenção de sistemas; 

♦ Reduzir os riscos de atrasos e problemas em produção; 

♦ Transparecer o nível de garantia da qualidade de cada projeto de software; 

♦ Melhorar a imagem da TI perante meus clientes e parceiros; 

♦ Estabelecer certificação de fornecedores para avaliar sua confiabilidade; 

♦ Evoluir continuamente seus processos, controles e métodos de trabalho; 

A terceirização da disciplina de testes pode levar a TI a alcançar estas 

necessidades. Alguns benefícios que uma terceirização dos testes pode fornecer a uma 

empresa (contratante), são os seguintes: 

♦ Reduzir o retrabalho e diminuir os riscos associados à liberação de versões 

do produto com erros; 

♦ Reduzir custos do processo de testes, tanto custos fixos relativos à infra-

estrutura, quanto custos relativos à formação e retenção de pessoal técnico 

especializado (capacitado e experiente) em testes de software; 

♦ Atendimento imediato a picos de demandas de testes, evitando equipes 

internas ociosas para a realização de testes de aplicativos; 

♦  Garantia de resultado, considerando que “quem faz não testa!”; 
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♦ Maior volume de casos de testes; 

♦ Menor tempo de execução dos testes; 

♦ Menor custo de execução dos testes; 

♦ Maior volume de defeitos detectados; 

♦ Menor volume de defeitos “não-procedentes” 

♦ Menor ciclo de estabilização dos sistemas. 

Todos estes benefícios cobrem o contexto de planejamento, construção e 

execução dos testes. 

A seguir alguns formatos de terceirização da disciplina de testes. 

2.4.1 Formato de Terceirização dos Testes 

Existem três tipos de terceirização dos testes os quais estão bastante 

relacionados ao ambiente de testes, são eles: 

♦ Terceirização Interna: 

� A equipe terceirizada de testes fica alocada nas instalações da 

empresa contratante e utiliza de forma direta o ambiente de 

testes. 

� Vantagens e Benefícios: 

1. Controle direto sobre o projeto; 

2. Disponibilidade dos Recursos da contratada; 

3. Fácil gerenciamento dos requisitos de testes; 

4. Transferência do conhecimento facilitada; 

5. Fácil comunicação entre a equipe de teste e a equipe de  

desenvolvimento do cliente; 

6. Ambiente de testes gerenciável e controlável pelo cliente; 

7. Laboratório de testes dedicado ao cliente 
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♦ Terceirização Externa: 

� A equipe terceirizada de testes fica alocada nas suas próprias 

instalações. Dependendo da tecnologia que venha a testar será 

necessário investir num ambiente de teste que cubram as 

características do sistema, alvo de teste. Nos casos de sistemas 

web e mainframe já é possível acessar via link dedicado o 

ambiente da empresa, em casos de sistemas móveis, celular ou 

PDA, alguns investimentos de hardware precisam ser feitos para 

viabilizar os testes, por exemplo: simuladores de freqüência e 

inibidores de sinais. 

� Vantagens e Benefícios: 

1. Economia de mais de 50% dos custos para a empresa contratante; 

2. Permite ao cliente utilizar os recursos de hardware, software, 

conectividade da contratada; 

3. Laboratório com segurança da informação dos projetos; 

4. Disponibilidade de um pool de recursos em testes. 

♦ Interno – Externo: 

� Este formato também é possível, algumas empresas (contratante) 

preferem que uma parte da equipe (contratada) fique alocada nas 

instalações da empresa contratante e outra parte na empresa 

contratada.  

� Vantagens e Benefícios: 

1. A curva de aprendizagem dos profissionais de testes diminui quando 

eles ficam próximos dos analistas de negócio da empresa contratada; 

2. Vantagens e Benefícios dos formatos Internos e Externos 

independentemente. 

 

Nas seções 2.2, 2.3 e 2.4 foram citadas algumas dificuldades que as empresas 

enfrentam em relação ao processo de testes e principalmente ao ambiente de testes. Na 
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próxima seção serão apresentados os requisitos necessários que irão resolver ou 

minimizar estas dificuldades. 

2.5 Requisitos Necessários para um Ambiente de 
Testes de Qualidade 

Na Tabela 2-1, são apresentados os problemas (dificuldades) enfrentados pelas 

equipes de testes que foram citadas nas seções anteriores, a solução do problema e a 

descrição da solução.  

Problemas Solução Descrição da Solução 

Testes são executados 
em ambientes 
compartilhados com 
outras equipes de 
projeto. 
 

Ambiente de Teste - 

Segregado 

 Os ambientes de testes devem ser 

segregados, ou seja, separados, por 

exemplo: uma equipe deve ser capaz de 

testar uma aplicação num ambiente de 

testes, separado de outro ambiente 

existente na organização. 

Para o ambiente de testes 
funcionar, o mesmo 
depende de 
procedimentos 
executados no ambiente 
de homologação, por 
exemplo: procedimentos 
batchs. 

Ambiente de Teste - 

Independente 

 Para um ambiente de teste funcionar não 

poderá depender de outro ambiente. Por 

exemplo: Ambiente X (de Teste) 

independe do Ambiente Y (de 

Homologação) 

A estrutura do ambiente 
de testes não é a mesma 
do ambiente de 
produção. 

Ambiente de Testes 

Integrado 

Diferentes plataformas deverão funcionar 

de forma integrada no Ambiente de Testes. 

Por Exemplo: No Ambiente X (de Teste), 

são testados sistemas que funcionam em 

Mainframe e na web ao mesmo tempo.  

 
Figura 2-2 - Ambiente de Teste Integrado 

 - A massa de dados Técnicas de Gestão de Deverão existir técnicas de gestão de 
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utilizada nos testes não é 
restaurada ao final de 
cada ciclo.  
 - Dados sigilosos estão 
visíveis aos testadores. 

Ambientes ambientes, possibilitando a manutenção 

dos dados e manipulação dos componentes 

de sistema. Por exemplo: Técnicas para 

restaurar base de dados, técnicas de 

isolamento de dados, mascaramento, 

descaracterização, são importantes durante 

a execução dos testes. 

Componentes (hardware 
e software) não são 
identificados durante a 
fase de planejamento, 
isto vem a prejudicar a 
criação do mesmo na 
fase de construção dos 
testes. 

Especificação de 

Ambiente de Testes  

 Documentos de especificação do 

ambientes deverão estar disponíveis na 

framework. 

Problemas na 
identificação dos 
sistemas impactados 
durante o planejamento 
dos testes integrados 
dificulta a criação do 
ambiente de testes. 

Análise de impacto  Procedimentos e ferramentas de análise de 

impacto serão utilizados para verificar se 

um determinado sistema impacta nos 

testes de outro sistema. 

 
Figura 2-3 – Análise de Impacto 

Instituições que possuem 
ações na Bolsa de Valor 
de Nova Iorque 
necessitam atender as 
normas da SOX. 

Artigo 404 da Lei 

Sarbane e Oxley 

 Para alcançar as exigências da Sarbox, o 

ambiente de teste deverá ser íntegro, 

flexível e totalmente controlado tornando 

os dados confiáveis e passíveis de 

auditoria. Indiretamente as exigências da 

Lei leva a um processo de melhoria dos 

ambientes de teste. 

Profissionais não 
capacitados gerenciam o 
ambiente de testes 
dificultando as 
atividades da equipe de 
teste. 

Especialista em 

Ambientes de Testes - 

Administrador de 

Ambientes 

Os Ambientes de Teste só poderão ser 

manipulados por pessoas capacitadas em 

sistemas operacionais, banco de dados, 

servidores de aplicação, em tecnologias de 

baixa e alta plataforma. 

Tabela 2-1 - Requisitos dos Ambientes de Teste 
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A solução dos problemas apresentados na tabela acima foi utilizada como base 

na concepção do TMM-e e na comparação com outros modelos. 

2.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foram abordados alguns problemas relacionados com ambientes 

de teste, dificuldades das equipes testarem uma aplicação sem impactar nos testes de 

outras equipes, testes de aplicações de diferentes plataformas, ambientes segregados, 

etc.  

Todos estes são exemplos de alguns problemas enfrentados pelas organizações. 

Também abordamos o aspecto legal dos ambientes. Requisitado pelo Artigo 404 da Lei 

de Sarbane e Oxley, as empresas que possuem ações na Bolsa de Valor de Nova Iorque 

necessitam cobrir algumas exigências, como por exemplo: sistemas monitorados, 

ambientes controlados e atividades de controle. Citamos também exigências 

requisitadas pelo mercado da terceirização da disciplina de teste.  

Por fim, todas as dificuldades apresentadas neste capítulo foram decisivas para a 

criação do Modelo de Maturidade em Testes com foco em Ambientes de Teste 

Heterogêneos (TMM-e). Os detalhes deste modelo serão abordados no Capítulo 4 desta 

dissertação. Antes serão analisados outros modelos onde suas características e 

propriedades serão comparadas com as do TMM-e. 



3 
Análise Comparativa dos 
Modelos de Maturidade em 
Teste 

Este capítulo tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre os 
Modelos de Maturidade em Teste e realizar uma análise 
comparativa entre eles. A seção 3.1. apresenta de forma geral alguns 
modelos de melhoria em teste e descreve os critérios utilizados para 
escolha dos modelos que serão utilizados na análise comparativa. 
Na seção 3.2 será apresentada uma descrição do Test Improvement 
Model – TIM e suas principais características. Na seção 3.3 o Test 
Process Improvement – TPI é descrito focando os principais detalhes 
do modelo. Na seção 3.4 o Test Maturity Model – TMM da mesma 
forma que os outros modelos, são apresentados às características e 
peculiaridades. Considerada a principal seção deste capítulo, 3.5., 
apresenta uma análise comparativa entre os modelos TMM, TIM, 
TPI e TMM-e (o detalhamento deste modelo faz parte do capítulo 4) 
e por fim a seção 3.6. com as considerações finais. 
 

3.1 Visão geral 

Neste capítulo será realizada uma análise comparativa entre modelos de 

melhoria em teste, tendo como principais critérios de comparação os relacionados à 

Ambientes de Testes como apresentados no Capítulo 2.  

O objetivo desta análise comparativa é primeiramente apresentar as 

características, os pontos fortes e fracos dos modelos e diante das necessidades e 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais de testes apresentadas no capítulo 2, 
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identificar quais pontos estão descobertos pelos modelos, os mesmos serão utilizados 

como requisitos na concepção do modelo prosposto, o TMM-e. 

Os seguintes modelos de maturidade em teste foram avaliados e submetidos aos 

critérios apresentados na Tabela 3-1. 

♦ The Maturity Model for Automated Software Testing (MMAST) 

[MMSAT_01]; 

♦ The Testing Assessment Programmer (TAP) [TAP_01]; 

♦ The I.T.B.G. Testing Capability Maturity Model (TCMM) [TCMM_01]; 

♦ The Test Improvement Model (TIM) [TIM_01]; 

♦ The Test Organization Maturity Model (TOM) [TOM_01]; 

♦ The Test Process Improvement (TPI) [TPI_01]; 

♦ The Testability Support Model (TSM) [TSM_01]; 

♦ The Test Maturity Model (TMM) [TMM_01]. 

Os modelos selecionados são aqueles que atenderem a todos os critérios (caso 

um modelo atenda a um determinado critério a célula estará preenchida).  

 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS MODELOS DE 

MELHORIA EM TESTE 

Modelo  C1: O modelo deve 

ter como objetivo 

realizar a melhoria do 

processo de teste. 

C2: Os modelos deverão 

possuir uma estrutura de 

níveis de maturidade 3. 

 C3: Os modelos devem possuir 

informações suficientes sobre sua 

proposta, elementos e conteúdos 

das áreas de chaves. 

MMAST    

TAP    

                                                
3 A estrutura de nível deve representar uma plataforma de níveis bem definida e evolucionária com o 

objetivo de  alcançar uma maturidade na disciplina de teste de software. 
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TCMM    

TIM    

TOM    

TPI    

TSM    

TMM    

Tabela 3-1 - Modelos de Melhoria em Testes x Critérios de e Seleção 

Os únicos modelos que atenderam aos critérios foram os TMM, TIM e TPI. 

Estes servirão de base para a análise comparativa [ACOMP_01]. 

3.2 Test Improvement Model – TIM 

Desenvolvido pela Ericson, Subotic e Ursing o TIM [TIM_01] foi concebido 

pelos desenvolvedores que sentiam a necessidade de melhorar o processo de testes. 

Segundo os desenvolvedores do TIM existem dois principais propósitos para seu 

uso: 

1. Na identificação do estado atual das práticas das áreas chaves; 

2. Serve como um guia na implementação dos pontos fortes e na remoção 

dos pontos fracos. 

O TIM é composto de um Modelo de Maturidade e um Processo de Avaliação.  

Modelo de Maturidade 

Consiste em quatro níveis, o primeiro foi denominado de nível 0, considerado 

um nível de não conformidades e não será discutido, no entanto os outros níveis, de 1 – 

4, todos eles possuem nomes os quais representam seus objetivos gerais e também sub-
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objetivos. Um objetivo só poderá ser atendido se seus subobjetivos forem atendidos 

também. Outro componente do TIM são as áreas chaves. Existem cinco ao todo e cada 

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

processo por completo é necessária a execução de algumas atividades e checkpoints 

devem ser identificados. 

 

Figura 3-1 - Estrutura do Nível / TIM 

Na Figura 3-1 [TIM_01] pode-se observar como o TIM esta estruturado. Uma 

Área Chave contém várias atividades, deve-se executar uma série delas para alcançar 

um subobjetivo. Uma Área Chave tem vários subobjetivos e para atender um objetivo 

geral os subobjetivos devem ser atendidos primeiramente. Outro fator importante é que 

as Áreas Chaves possuem os mesmos nomes dos Níveis.  

Os Níveis e seus subobjetivos estão listados na Tabela 3-1. 

Objetivos Gerais Estratégias para alcançar os objetivos gerais de cada nível 

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

- Análise e classificação dos problemas.  

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

- Treinamento. 

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

- Gastos justificados. 

- Análise de produtos. 

- Métricas de produtos, processos e recursos. 

- Análise e gerenciamento dos riscos. 

- Comunicação com as partes dos projetos. 

4. Optmizing - Conhecimento e entendimento através de experimentação e 

modelagem. 

- Melhoria contínua. 

- Análise dos principais problemas. 

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

fases do ciclo de desenvolvimento.  

Tabela 3-2 - Níveis de Maturidade do TIM 

3.2.1 Áreas Chaves (KAs) do TIM 

As Áreas Chaves do TIM estão listadas abaixo e para cada nível de maturidade 

são apresentados os principais aspectos da disciplina de Teste, são eles: 

♦ Aspecto: Organização 

� No nível Baselining deve-se organizar um conjunto mínimo de 

papéis para executar as atividades básicas de teste. Os 

componentes da equipe junto ao líder de teste devem elaborar um 

Plano de Melhoria, requisito principal para alcançar o próximo 

nível. 
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� No nível Cost-efectiveness a principal mudança em relação ao 

modelo organizacional é a independência da equipe de teste. O 

foco é na busca da estabilidade dos procedimentos, rotinas e 

métodos dos testes. 

� No nível Risk-lowering aumenta a interação entre as equipes de 

desenvolvimento e a equipe de teste. A equipe de teste necessita 

conhecer mais sobre o desenvolvimento do produto, de forma a 

aumentar a qualidade do produto e o conhecimento das regras de 

negócio. A disciplina de teste está integrada ao ciclo de 

desenvolvimento começando na fase dos requisitos e finalizando 

na homologação. 

� No nível Optmizing os testadores fazem parte do time de 

desenvolvimento e possuem conhecimento em várias disciplinas. 

São estabelecidos grupos com o objetivo de avaliar 

continuamente o processo. 

♦ Aspecto: Planejamento e Rastreabilidade 

� No nível Baselining o projeto de teste possui um planejamento 

básico, nele são estabelecidos critérios de entrada e saída, os 

resultados dos testes são documentados, processados e 

distribuídos. O planejamento é criado seguindo à política da 

organização, modificações são permitidas principalmente se os 

requisitos mudarem.. 

� No nível Cost-efectiveness o planejamento e a rastreabilidade são 

auxiliados por ferramentas, alguns planos genéricos são 

utilizados. A escolha dos estágios e métodos de testes é alinhada 

de acordo com os objetos e os objetivos dos testes. Neste nível, o 

planejamento é realizado por pessoas previamente treinadas. 

� A análise dos riscos é realizada e sua influência é bastante 

elevada no planejamento, além de afetar partes do plano, mais 
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precisamente o os objetivos dos testes. No nível Risk lowering 

existe um maior monitoramente do cumprimento dos critérios e 

dos objetivos planejados. 

� No nível Optimizing, atividades de planejamento e a 

rastreabilidade é continuamente melhorada baseada na análise de 

métricas. Reuniões de post-mortem4 são realizadas e os 

resultados armazenados e distribuídos. 

♦ Aspecto: Casos de Teste  

� No nível Baseling os casos de testes são elaborados baseados nos 

requisitos de sistemas e segundo as instruções das políticas. 

Quando os requisitos mudam os casos testes são revisados. 

� No nível Cost-efectiveness, os casos de testes são projetados de 

acordo com técnicas documentadas. O aspecto de testabilidade 

tem uma grande influência nos requisitos. Com armazenamento 

dos casos de testes a reusabilidade se torna possível. 

� No nível Risk-lowering com o armazenamento dos casos de testes 

no nível anterior é possível selecioná-los de acordo com a 

criticidade. 

� Medições, revisões e melhorias são realizadas sobre os casos de 

testes no nível Optmizing. 

♦ Aspecto: Testware (artefatos de teste) 

� No nível Baselining os problemas são reportados e computados. 

A gerência de configuração é feita através de arquivos de 

sistemas. 

                                                
4 Reunião de Post-mortem: é uma reunião com o objetivo de coletar de experiências eficazes e de baixo 
custo que pode contribuir de forma significativa para a melhoria dos processos de software. 
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� O nível Cost-efectiveness se caracteriza pelo uso de ferramentas 

de cobertura, banco de dados para gerenciar o testware. Antes da 

aquisição das ferramentas é realizada uma avaliação. 

� A análise de risco é realizada com uso de ferramentas. O testware 

e softwares estão sobre uma rígida gerência de configuração. No 

nível Risk-lowering também são realizados testes de regressão 

quando o código sofre alteração. 

� No nível Optimizing Ambiente de Teste é Integrado. 

♦ Aspecto: Revisões 

� Técnicas de revisão são fornecidas através de treinamento. 

Padrões de revisões de documentos são utilizados no nível 

Baselining. 

� No nível Cost-efectiveness alguns Checklist são utilizados, 

cenários são personalizados e usados para facilitar as revisões. Os 

projetos e códigos são documentados e revisados através de 

técnicas de revisão escolhidas pela organização. 

� Técnicas de revisão e inspeção são constantemente evoluídas. 

Todo o testware, o processo e produtos são revisados e medidos 

no nível de Risk lowering. 

� No nível Optimizing um time e técnicas são selecionados 

baseados em fatos. 

Através dos níveis de maturidade e áreas chaves o TIM pode avaliar um 

processo de teste. Para isto é necessário utilizar um procedimento de avaliação que será 

discutido no Capítulo 5 deste trabalho. 



___________________________________________________________________ 27

3.3 Test Process Improvement – TPI 

O Test Process Improvement (TPI) [TPI_01], modelo mais utilizado na Europa, 

deve ser observado de diferentes pontos de vista, por exemplo, uso de ferramentas de 

testes, técnicas de especificações e relatórios. A principal razão para desenvolvimento 

do TPI foi o fato de o processo de teste ser considerado importante, porém de difícil 

controle. O modelo foi desenvolvido para tornar definição e melhoria de processos de 

teste mais fácil de entender e controlar.  

O modelo TPI oferece um framework para avaliação da maturidade do processo 

em uma organização, determinando as áreas fortes e as que necessitam melhorias no 

processo. 

 

Figura 3-2 - Estrutura do TPI 

A Figura 3-2 apresenta a estrutura do TPI e cada componente é detalhado logo 

abaixo: 

♦ Modelo de maturidade 

� O componente macro do modelo de maturidade é o Nível de 

Maturidade. Cada nível é definido em função da classificação em 

relação às áreas chaves.  No total 20 áreas são conhecidas e a 

forma como estas são adquiridas em um processo determina seu 

grau de maturidade.  A relação entre Níveis e de algumas Áreas 

Chaves é apresentada na Tabela 3-3. 
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Níveis A B C D 
Áreas Chaves     

Estratégia de 
Teste 

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

Elaboração de 
estratégias 
combinadas 
para testes de 
alto nível. 

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

Estratégia para todos 
os níveis de testes e 
combinação.  

Modelos de Ciclo 
de Vida 

Planejamento, 
Especificação, 
Execução. 

Planejamento, 
Preparação, 
Especificação, 
Execução, 
Finalização. 

  

Momento de 
envolvimento 

Na conclusão dos 
documentos base 
para os testes. 

No inicia da 
construção dos 
documentos 
base para os 
testes. 

Início da 
especificação dos 
requisitos 

Início do Projeto de 
desenvolvimento. 

Planejamento e 
Estimativa 

Estimativa e 
planejamento 
resumidos  

Estimativas e 
planejamentos 
baseados em 
dados 
históricos. 

  

Técnicas de 
Especificação de 

Testes 

Técnicas informais  Técnicas 
formais 

  

Tabela 3-3 - Relação entre Níveis e Áreas Chaves 

� Cada área no processo de uma organização pode ser classificada 

em um determinado grau (A à D), cada grau posterior é melhor 

que os anteriores em questões de custos, tempo e/ou qualidade.  

� Combinações de classificações das áreas definem os níveis de 

maturidade de um processo. Existem três níveis de maturidade 

para este modelo: Controlado, Eficiente e Otimizado. 

♦ Checkpoints 

� Para avaliar se os requisitos de um determinado nível são 

alcançados são utilizados checkpoints, que contém um conjunto 

de questões a serem aplicadas ao processo. A avaliação das 

respostas dos checkpoints permite definir o nível de maturidade 

do processo.  

� Para um processo ser classificado em um nível, os checkpoints 

dos níveis anteriores devem ser avaliados positivamente (para 
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atingir o nível B, os checkpoints dos níveis A e B devem ser 

avaliados positivamente). 

♦ Matriz de maturidade 

� Uma matriz de maturidade relaciona as áreas de processo à escala 

obtida pela avaliação daquela área no processo.  

� O objetivo da matriz é mostrar claramente o estado do processo 

de teste. Nela, os pontos fortes e fracos de um processo podem 

ser visualizados com nitidez, possibilitando priorização e 

elaboração de planos de ação de melhoria. 

♦ Sugestões de melhoria 

� O TPI possui um conjunto de sugestões de melhoria associadas o 

cada nível de maturidade. Seu uso não é obrigatório, mas é 

fortemente aconselhado. 

3.3.1 Áreas Chaves 

Existem 20 áreas chaves, muitas delas estão relacionadas à melhoria do sistema 

e ao teste de aceitação [TST_01]. As mesmas necessitam satisfazer todo o checklist de 

um nível. As áreas chaves são apresentadas na Tabela 3-2. 

Área Chave Descrição 

Estratégia de teste (Test Strategy) Foca na identificação dos defeitos mais 

importantes e com menor custo possível.  

Modelo de ciclo de vida (Lyfe-cicle model) O processo de teste esta contemplado em 

fases bem definidas são elas: 

planejamento, preparação, especificação, 

execução e complemento. Cada fase 
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possui um objetivo único dos testes. 

Momento de envolvimento (Moment of 

Involvement) 

O processo de teste deve ser iniciado o 

mais cedo possível para a remoção de 

defeitos. 

Planejamento e estimativas (Estimation and 
Planning) 

 

O planejamento e as estimativas indicam 

quais atividades devem ser executadas, 

quando e como os recursos são utilizados. 

Técnicas de especificação de teste (Test 
Specification Techniques) 

 

As técnicas de especificação de teste são 

definidas como uma forma padronizada de 

derivação dos casos de teste.  

Técnicas de teste estático (Static Test 
Techniques) 

 

A checagem dos produtos gerados é 

realizada sem a execução de programas. 

Checklists são usados como ferramentas. 

Métricas (Metrics) Métricas são as características observadas 

do processo e de produtos. São 

importantes para rastrear o progresso do 

processo e do produto. 

Ferramentas de testes (Test tools) São utilizadas para automatizar o processo 

garantindo uma melhor qualidade do 

produto. 

Ambiente de teste (Test environment) O ambiente de teste consiste em: 

procedures, hardware, software, meios de 

comunicação facilidade de construção e 

uso da base de dados e arquivos. Aspectos 

importantes devem ser observados nos 

ambientes, por exemplo: responsabilidade, 
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administração, representatividade e 

flexibilidade. 

Ambiente de trabalho (Office Environment) 

 
Salas, cadeiras, “baias”, computadores 

tornam possível um trabalho eficiente. Um 

bom ambiente de trabalho influencia 

positivamente na motivação da equipe. 

Comprometimento e Motivação 

 (Commitment and Motivation) 

O comprometimento e motivação das 

pessoas envolvidas nos testes são pré-

requisitos para um bom processo de teste.  

Papéis da equipe e treinamento (Testing 

Functions and Training) 

Dentro de um processo de teste é 

importante ter uma composição correta da 

equipe de teste. Um conjunto de diferentes 

disciplinas, papéis, conhecimentos e perfis 

são requeridos e obtidos através de 

treinamentos. 

Metodologia Para cada processo de teste, uma 

metodologia ou forma de trabalho, 

incluindo atividades, procedimentos, 

técnicas são estabelecidas. O objetivo é 

que a organização utilize uma 

metodologia suficientemente genérica 

para que seja utilizada em qualquer 

projeto de teste. 

Comunicação A comunicação no processo de testes é 

importante para uma boa execução, não 

apenas para criar boas condições e 

otimizar a estratégia de teste, mas também 

para comunicar o progresso e a qualidade 
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do projeto. 

Relatórios O uso de relatórios deve fornecer uma boa 

base para os clientes em relação ao 

produto e seu andamento. 

Gerência de Defeitos Uma boa gerência de defeitos deve ser 

capaz de rastrear o ciclo de vida do defeito 

e principalmente dar suporte à garantia da 

qualidade. 

Gerência de Testware Todos os produtos gerados no processo de 

teste (testware) devem ser mantidos e 

reusados, ou seja, gerenciados. Isto fará 

com que as informações gerenciais e 

técnicas de um projeto de teste fiquem 

consistentes e atualizadas. 

Gerência do Processo de Teste Para o controle de todas as atividades e 

procedimentos de um processo, quatro 

fases são fundamentais: Planejamento, 

Execução, Manutenção e Ajustes. Todas 

elas devem ter um conjunto de atividades 

associadas. 

Tabela 3-4 - Áreas Chaves 

No Capítulo 5 será apresentado com detalhes o procedimento de avaliação do 

TPI. 
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3.4 Test Maturity Model – TMM 

O Testing Maturity Model (TMM) [TMM_01] foi desenvolvido pelo Illinois 

Instituty of Tecnology como um guia para melhoria de processos de testes é apresentado 

como um complemento ao modelo CMM. A exemplo do CMM, o TMM também usa o 

conceito de níveis de maturidade para avaliação e melhoria de processos. Além disso, 

áreas de processos, objetivos dos níveis e boas práticas também são identificados. A 

estrutura do TMM foi baseada no CMM, e está aderente ao CMMI [CMMI_01], 

consistindo de cinco níveis que avaliam o grau de maturidade de um processo de testes.  

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

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

atividades são executadas, de forma adequada, contribuem para a melhoria do processo 

de testes.  

Na Figura 3-3 pode-se observar o Meta-modelo do TMM.  

 

Figura 3-3 - Meta-modelo do TMM / Estrutura do Nível 
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3.4.1 Níveis de Maturidade do TMM 

3.4.1.1 Nível 1: Initial 

Neste nível o processo de testes é caótico e indefinido, é realizado como parte da 

depuração do código do sistema. O processo é executado de forma ad-hoc e não dá 

garantias da qualidade do produto lançado e de sua isenção de riscos de falhas.   

O objetivo dos testes é mostrar que o produto é executado sem grandes falhas. 

3.4.1.2 Nível 2: Phase Definition 

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

São definidos objetivos, políticas, planos e estratégias de testes, a fim de se atingir os 

objetivos estabelecidos. São utilizadas também técnicas para derivação de casos de 

testes a partir da especificação dos requisitos. Entretanto, o processo de testes ainda se 

inicia relativamente tarde no ciclo de vida de desenvolvimento.  

Um ponto importante deste nível é que apesar dos processos de testes e 

depuração serem separados, eles podem ser executados pelos desenvolvedores, pois não 

é obrigatória a existência de uma equipe independente de testes.  

O objetivo dos testes é demonstrar que o sistema está de acordo com os 

requisitos. 

3.4.1.3 Nível 3: Integration 

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

software, como o planejamento dos testes tendo início logo no começo do projeto, onde 

é elaborado um Plano de Testes Master.  A estratégia de testes é elaborada com base em 

técnicas de gerenciamento de riscos e a partir da especificação dos requisitos do 

sistema.  
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Uma característica importante deste nível é a existência de uma equipe 

independente de testes e de um programa de treinamento. O objetivo dos testes é 

demonstrar que o produto não funciona. 

3.4.1.4 Nível 4: Management and Measurement 

Neste nível, testar é um processo completamente definido, bem fundamentado e 

mensurável.  São feitas revisões e inspeções durante todo o ciclo de vida do software e 

são consideradas partes das atividades de teste.  Os produtos de software são avaliados 

usando critérios de qualidade como a confiabilidade, a usabilidade e a manutenibilidade.  

Os casos do teste são recolhidos, armazenados e gerenciados em repositório 

compartilhado a fim de promover reuso de testes.  Um programa de coleta de métricas 

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

qualidade de produto de software.  

3.4.1.5 Nível 5: Optmization 

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

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

controlar os custos e a eficácia dos testes.  No Nível 5, os métodos e as técnicas são 

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

coleta e análise de métricas de qualidade e implantação de um programa de prevenção 

de defeitos. O objetivo dos testes é impedir defeitos.   

3.5  Análise Comparativa entre os Modelos de 
Maturidade em Teste 

Alguns critérios foram escolhidos para servir de base na análise comparativa, 

são eles: 
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♦ Proposta do Modelo; 

♦ Elementos que compõe o modelo; 

♦ Estrutura do Modelo de Maturidade; 

♦ Áreas Chaves do Processo; 

♦ Modelo de Avaliação e Procedimentos; 

♦ Ambiente de Teste. 

Para cada critério citado acima foram analisados os modelos e verificado se os 

mesmos cobrem satisfatoriamente ou não. Um critério em particular servirá de guia para 

elevar a importância do modelo proposto. Neste caso, o critério é o Ambiente de Teste. 

Por móvitos de acesso a uma documentação completa alguns modelos não 

poderão ser detalhados, por este motivo iremos estudar apenas os modelos na tabela 3-6. 

Critério 1 – Proposta do Modelo 

Modelo de Maturidade Proposta do Modelo 

TMM, TIM, TPI e 

TMM-e 

Identificar o estado atual da disciplina de teste e dar 

sugestão de melhoria 

Tabela 3-5 - Proposta do Modelo 

Critério 2 – Elementos que compõem o modelo 

Modelo de Maturidade Elementos que compõem o modelo 

TMM Possui Modelo de Maturidade e um procedimento de 

avaliação bastante detalhado. 

TIM Possui um Modelo de Maturidade, mas o procedimento de 

avaliação falta maiores5 detalhes. 

                                                
5 A ausência de maiores detalhes se deu a falta de acesso a documentações mais completas sobre os 

modelos. 
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TPI Possui Modelo de Maturidade. O procedimento de 

avaliação é semelhante ao do TMM, ao invés de 

Questionário o TPI usa Checkpoints. 

TMM-e Possui Modelo de Maturidade. O procedimento de 

avaliação é semelhante ao do TMM. Apenas diferenciando 

o critério de satisfação do nível. No questionário são feitas 

perguntas que abrangem áreas que o TMM não abrange 

com mais detalhes como Ambiente de Teste. 

Tabela 3-6 – Elementos que compõe o modelo 

Critério 3 – Estrutura do Modelo de Maturidade 

Modelo de Maturidade Estrutura do Modelo de Maturidade 

TMM Possui cinco níveis de maturidade com objetivos e 

subobjetivos. Discute como os subobjetivos são alcançados 

através de atividades, procedimento e artefatos. Possui 13 

áreas chaves de processo. 

TIM Possui 5 níveis de maturidade com objetivos e subobjetivos, 

mas não explica como alcançá-los. Possui 5 áreas chaves de 

processo. 

TPI Possui 3 níveis de maturidade. Não existe o conceito de 

grau de nível. Possui 20 áreas chaves de processo. 

TMM-e Possui 5 níveis de maturidade. Possui 15 áreas de processos 

e ao invés de subobjetivos como no TMM são Práticas que 

devem ser executadas para atingir os níveis de maturidade. 

Tabela 3-7 – Estrutura do Modelo de Maturidade 
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Critério 4 – Áreas Chaves do Processo 

Modelo de Maturidade Áreas Chaves do Processo 

TMM - Desenvolvendo os objetivos de Testes e Debug. 

 - Iniciando o processo de planejamento dos testes. 

 - Institucionalizando técnicas e métodos básicos de testes. 

 - Estabelecendo uma organização Independente de Testes. 

 - Estabelecendo um programa de treinamento técnico. 

 - Integrando a disciplina de teste no modelo de ciclo de 

vida. 

 - Controle e monitoramento do processo de testes. 

 - Estabelecendo um programa de revisão. 

 - Estabelecendo um programa de medição. 

 - Avaliação da Qualidade de Software. 

 - Estabelecendo um programa de prevenção de defeitos. 

 - Controle de Qualidade. 

 - Otimização do processo de teste. 

TIM - Organização. 

 - Planejamento e Rastreabilidade. 

 - Testware. 

 - Casos de teste. 

 - Revisão. 

TPI - Estratégia de teste. 

 - Modelo de ciclo de vida. 
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 - Momento de envolvimento.  

 - Planejamento e estimativas.  

 - Técnicas de especificação de teste.  

 - Técnicas de teste estático.  

 - Métricas. 

 - Ferramentas de testes. 

 - Ambiente de teste. 

 - Ambiente de trabalho. 

 - Comprometimento e Motivação. 

 - Papéis da equipe e treinamento. 

 - Metodologia. 

 - Comunicação. 

 - Relatórios. 

 - Gerência de Defeitos. 

 - Gerência de Testware. 

 - Gerência do Processo de Teste. 

TMM-e - Objetivos e Políticas de Testes. 

 - Técnicas e métodos básicos de Testes. 

 - Planejamento dos testes. 

 - Definição do ambiente de testes e homologação. 

 - Técnicas e métodos avançados de testes. 

 - Testes integrados ao processo de desenvolvimento. 

 - Programa de treinamento. 
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 - Gerenciamento de mudanças. 

 - Definição de métricas do projeto de testes. 

 - Automação do processo de testes; 

 - Controle quantitativo do processo de testes; 

 - Programa de inspeções. 

 - Prevenção de defeitos; 

 - Otimização do processo de testes; 

 - Controle de qualidade. 

* Existe uma grande semelhança entre as áreas chaves de 

processo do TMM e do TMM-e. A diferença entre elas é o 

momento (ou nível) que são utilizadas, ou seja, algumas 

áreas de processo como, Definição do Ambiente de Teste é 

bastante importante aparecer mais cedo principalmente se a 

empresa for terceirizar os seus testes. Outra situação está 

relacionada com a criação de uma equipe independente de 

teste. O TMM só aborda no Nível 3 de maturidade já no 

TMM-e na área de processo de Objetivos e políticas de teste 

existe uma prática que sugere a criação desta equipe 

independente de teste situada no nível 2. Este momento se 

enquadra melhor para grandes organizações onde a TI é 

meio e não fim. 

Tabela 3-8 – Áreas Chaves de Processo 

Critério 5 – Modelo de Avaliação e Procedimentos 

Modelo de Maturidade Modelo de Avaliação e Procedimentos 

TMM No processo de avaliação existem as fases de seleção, 

entrevistas, análise dos resultados, determinação do nível de 
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maturidade e sugestão de melhorias. Outros aspectos são 

adotados pelo TMM, por exemplo: seleção e treinamento da 

equipe de avaliadores, preparação dos elementos de 

avaliação (questionário) por nível de maturidade. O Modelo 

de avaliação do TMM é considerado extenso e bem 

completo. 

TIM No processo de avaliação existem as fases de seleção, 

entrevistas, análise dos resultados, determinação do nível de 

maturidade e sugestão de melhorias. 

TPI Utiliza uma Matriz de avaliação e um checklist para auxiliar 

na avaliação. A quantidade de questões no checklist é bem 

maior que o TMM e o TMM-e. Em compensação não 

explora os pontos de seleção e treinamento do time de 

avaliadores. 

TMM-e No processo de avaliação existem as fases de seleção, 

entrevistas, análise dos resultados, determinação do nível de 

maturidade e sugestão de melhorias. O algoritmo de 

classificação é semelhante ao do TMM, mudando o critério 

de satisfação. A equipe de avaliadores é composta de 

pessoas tecnicamente mais experientes na disciplina de 

teste. Isto irá facilitar a contextualização dos entrevistados e 

principalmente nos esclarecimentos sobre as perguntas. 

Tabela 3-9 – Modelo de Avaliação e Procedimentos 

Critério 6 – Ambiente de Teste 

Modelo de Maturidade Ambiente de Teste 

TMM O artefato de plano de teste adotado pelo TMM deixa clara 

a importância da especificação do ambiente de teste, mas 
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não detalha outras importâncias de ambiente como o TMM-

e detalha. Por exemplo, a análise de impacto. 

TIM O ambiente de teste é enfatizado apenas no último nível de 

maturidade, Optimization e com poucos detalhes. 

TPI No TPI existe a área chave de Ambiente de Teste que 

requer um ambiente gerenciado e controlado. 

TMM-e No TMM-e o Ambiente de Teste é uma das dimensões da 

estrutura do nível de maturidade. Nesta dimensão é prevista 

uma série de características sobre Ambiente de teste. 

Tabela 3-10 – Ambiente de Teste 

Critério 6.1 – Ambiente de Teste Segregado 

Modelo de Maturidade Ambiente de Teste Segregado 

TMM No nível 2 de maturidade expõe a importância da 

segregação do ambiente quando testes de diferentes equipes 

podem ser conflitantes. 

TIM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 

ambiente. 

TPI Não foram encontradas informações sobre este requisito de 

ambiente. 

TMM-e Na dimensão de Ambiente de Teste do nível 2 de 

maturidade é requerida a segregação do ambiente para 

testes de diferentes equipes não venham a conflitar. 

Tabela 3-11 – Ambiente de Testes Segregados 

 

Critério 6.2 – Ambiente de Teste Independente 
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Modelo de Maturidade Ambiente de Teste Independente 

TMM A segregação do ambiente (Critério 6.1) requer que os 
ambientes sejam independentes. 

TIM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TPI Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TMM-e A segregação do Ambiente (Critério 6.1) requer que os 

ambientes sejam independentes. 

Tabela 3-12 – Ambiente de Testes Independente 

Critério 6.3 – Ambiente de Teste Integrado 

Modelo de Maturidade Ambiente de Teste Integrado 

TMM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TIM A área chave Testware no nível Optmizing, deixa clara a 
importância de ambiente de teste integrado. 

TPI Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TMM-e No nível 3 de maturidade na dimensão determina que todos 

os sistemas só serão testados se os ambientes forem 

integrados. Isto permite os testes entre plataformas 

diferentes, por exemplo: Cliente-servidor com Mainframe. 

Tabela 3-13 – Ambiente de Testes Integrado 

Critério 6.4 – Técnicas de Gestão de Ambientes 

Modelo de Maturidade Técnicas de Gestão de Ambientes 

TMM No nível 2 de maturidade requer que o ambiente de teste 
seja controlado e gerenciado. 

TIM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 
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TPI Na área chave de Ambiente de Teste deste modelo requer 
que o Ambiente de Teste seja controlado e gerenciado 

TMM-e Nas práticas das áreas de processo são requeridas técnicas 

de gestão de ambiente. Por exemplo: Refresh, Clean-up, 

promoção automática de builds, análise de impacto e de 

conflito, ponte de corte, descaracterização / mascaramento, 

etc. 

Tabela 3-14 – Técnicas de Gestão de Ambientes 

Critério 6.6 – Especificação do Ambiente de Teste e Homologação 

Modelo de Maturidade Especificação do Ambiente de Teste e Homologação 

TMM No nível 2 de maturidade na atividade de planejamento dos 
testes existe uma seção para a especificação (leia-se 
especificação de ambiente como a identificação das 
necessidades para o ambiente de teste) do ambiente de teste. 

TIM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TPI Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TMM-e Atividades, procedimentos e documentos são previstos para 

a especificação de ambiente de teste. Estes documentos são 

importantes principalmente para ambientes bastante 

complexos e também na terceirização dos testes. Por 

exemplo, a atividade, Definir e Documentar um 

Procedimento para Especificação dos Ambientes de Testes 

e Homologação, faz parte do framework do nível 2 de 

maturidade deste modelo. 

Tabela 3-15 – Especificação do Ambiente de Teste e Homologação 

Critério 6.7 – Processo de Análise de Impacto e de Conflitos 

Modelo de Maturidade Processo de Análise de Impacto e de Conflitos 
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TMM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TIM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TPI Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TMM-e Para todos os testes com sistemas altamente integrados é 

importante que exista uma análise de impacto e de conflitos. 

Estes processos irão indicar se uma equipe pode realizar os 

testes juntamente com outra ou se um sistema impacta no 

funcionamento do outro. Caso contrário o sistema que está 

impactando no outro é promovido para uma outra instância 

do ambiente de teste. 

Tabela 3-16 – Processo de Análise de Impacto e de Conflitos 

Critério 6.8 – Artigo 404 da Lei Sarbane e Oxley 

Modelo de Maturidade Artigo 404 da Lei Sarbane e Oxley 

TMM, TIM, TPI e 

TMM-e 

Uma vez o processo de teste onde o propósito é de melhorar 
as práticas de teste de uma organização e dada uma ênfase 
em ambiente de teste, isto cobre uma das exigências da lei, 
a qual recomenda um melhor controle interno dos sistemas. 

Tabela 3-17 – Artigo 404 da Lei Sarbane e Oxley 

Critério 6.9 – Especialista em Ambientes de Testes 

Modelo de Maturidade Especialista em Ambientes de Testes 

TMM Uma das políticas do TMM do nível 2 determina que seja 
atribuído um papel para administrar o ambiente. 

TIM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TPI Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TMM-e No TMM-e é previsto um papel com responsabilidade de 

administração do ambiente de teste. O mesmo deve ter um 
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perfil semelhante ao do analista de produção. Este papel é 

bastante importante para organizações que ainda trabalham 

com alta plataforma, pois procedimentos de manutenção 

destas plataformas são mais complexos. 

Tabela 3-18 – Especialista em Ambientes de Teste 

Critério 6.10 – Terceirização da Disciplina de Teste 

Modelo de Maturidade Terceirização da Disciplina de Teste 

TMM Uma equipe independente de teste é estabelecida e 
configurada para trabalhar com ou sem terceirização dos 
testes e para isto o ambiente de teste é fundamental (Seção 
2.4). 

TIM Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TPI Não foram encontradas informações sobre este requisito de 
ambiente. 

TMM-e Uma equipe independente de teste é estabelecida e 

configurada para trabalhar com ou sem terceirização dos 

testes e para isto o ambiente de teste é fundamental. A 

equipe independente de testes é estabelecida no nível 2 

deste modelo. 

Tabela 3-19 – Terceirização na Disciplina de Teste 

Nesta análise comparativa foi comprovada através das tabelas anteriores a 

necessidade do TMM-e que além de cobrir as características fundamentais dos testes 

também cobre o Ambiente de Teste. Uma breve apresentação do TMM-e fará parte do 

próximo capítulo, o mesmo está na íntegra no webSite [WEB_01], inclusive com os 

framework  dos níveis 2 e 3. 

Na Tabela 3-18, podemos obter uma macro-visão do critério de Ambiente de 

Testes e apresentar como os modelos se comportarão diante dele. 
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TIM TPI TMM TMM-e

Ambiente de Teste - Segregado X

Ambiente de Teste - Independente X X

Técnicas de Gestão de Ambientes X X X

Especificação de Ambiente de Testes e 
Homologação X X

Processo de Análise de impacto e de conflitos. X

SARBOX X X X X

Especialista em Ambientes de Testes - 
Administrador de Ambientes X X

Terceirização da Disciplina de Testes X X

Modelos de Maturidade em Teste
Critérios

  

Tabela 3-20 – Critério de Ambientes de Testes 

Observem na Tabela 3-18 as células de listras horizontais representam as 

características ou aspectos onde os modelos utilizados não conseguiram cobrir. No 

entanto ficou clara a cobertura do TMM-e diante do critério de ambiente de teste. Esta 

cobertura é confirmada perante os detalhes do TMM-e descritos no Capítulo 4. 

3.6 Considerações Finais 

O objetivo deste capítulo foi apresentar os modelos de maturidade em teste 

escolhidos para a análise comparativa. Para cada um dos modelos menos o TMM-e 

foram citadas e descritas as principais características, estrutura do modelo, áreas chaves 

do processo e seus níveis de maturidade.  

Por fim uma análise comparativa foi realizada levando em consideração as 

características dos modelos e principalmente o fator de Ambientes de Teste. A 

conclusão desta análise comparativa foi à pequena ênfase que os modelos TIM, TPI e 
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TMM dão em relação a Ambiente de Teste, suas atividades, procedimentos e 

responsabilidades. 

Com o resultado fica comprovada a necessidade de um modelo de maturidade 

onde além das peculiaridades da disciplina de teste o ambiente de teste seja encarado 

como um dos pontos cruciais para os projetos de testes. No próximo capítulo será 

apresentado o TMM-e, modelo proposto para cobrir todas as necessidades apresentadas 

até este momento. 

  



4 
TMM-e 

Este capítulo descreve em detalhes o Modelo de Maturidade em Testes 
para Ambientes de Testes Heterogêneos. O documento, além de 
detalhar o modelo em si e seus níveis de maturidade, também descreve 
suas origens e motivações dando uma visão dos benefícios que ele 
pretende alcançar. A seção 4.1 apresenta uma visão geral do cenário. A 
seção 4.2 apresenta a Solução e os Benefícios do Modelo de 
Maturidade em Testes para Ambientes Heterogêneos. A seção 4.3 
apresenta o modelo propriamente dito. Os elementos do TMM-e são 
descritos na seção 4.4 e seus níveis de maturidade na seção 4.5. Na 
seção 4.6 são apresentadas as interações entre as áreas de processo. 
Por fim, a seção 4.7 apresenta as considerações finais do capítulo. 

4.1 Visão Geral 

Neste capítulo iremos abordar o principal assunto deste trabalho, o TMM-e. Nos 

capítulos anteriores fornecemos uma visão geral sobre o assunto onde o foco é Ambiente de 

Teste. Listamos as necessidades e dificuldades na montagem e utilização de Ambientes, 

relacionamos com leis e forma de trabalho.  

Outros modelos de maturidade em teste foram utilizados como referência para o 

TMM-e. No caso TIM [TIM_01], TPI [TPI_01] e o TMM [TMM_01]. Deles foram 

extraídos características, meta-modelo e processo de avaliação. Em seguida foi feito uma 

análise comparativa entre eles para expor suas diferenças. 



___________________________________________________________________ 50

4.2 Solução e Benefícios 

A melhoria do processo de teste deve também considerar a complexidade e 

criticidade dos ambientes heterogêneos presentes nas organizações, sistemas e equipes 

envolvidos.  

Com o objetivo de fornecer uma visão de curto, médio e longo prazo do 

funcionamento adequado da Disciplina de Testes, foi criado um Modelo de Maturidade 

composto por cinco níveis de maturidade em testes a serem atingidos pelas organizações. 

Cada nível de maturidade contempla as seguintes dimensões: 

♦ Objetivos Genéricos; 

♦ Processos; 

♦ Pessoas; 

♦ Ambiente; 

♦ Ferramentas; 

♦ Métricas; 

Maiores detalhes sobre a estrutura do nível de maturidades serão dadas nas 

subseções seguintes. 

A adoção deste modelo de Maturidade tem como benefício uma percepção de 

melhorias em curto prazo de tempo, sem perder a visão de longo prazo da estruturação do 

processo de teste e homologação e principalmente completude. Através da implantação 

deste modelo o incremento da maturidade das práticas de teste é atingido de forma simples 

e gradual, minimizando o choque cultural dentro das organizações. A relação completude 

versus simplicidade é bastante importante quando falamos em modelos de maturidade, 

frameworks e processos. Framework como o RUP [RUP_01] é bastante completo em 

relação às áreas do desenvolvimento de software cobertas, embora seja considerado de 

difícil implantação, mesmo que seja instanciado para uma determinada organização.  



___________________________________________________________________ 51

4.3 Visão Geral do Modelo de Maturidade em Testes 
com Foco em Ambientes de Testes Heterogêneos 

O Modelo de Maturidade criado foi baseado em três outros modelos: TMM (Test 

Maturity Model) [TMM_01], TIM (Testing Improvement Model) [TIM_01] e o TPI (Test 

Process Improvement) [TPI_01] os quais foram apresentados com mais detalhes no 

Capítulo 3 – Análise dos Modelos de Maturidade em Testes. Além dos três modelos foi 

utilizado também o CMMi [CMMi_01], [SEI_01], [SEI_02] como base para definição. A 

utilização do TMM, do TIM e do TPI deve-se ao fato de que estes modelos possuem as 

seguintes características:  

♦ São modelos de simples compreensão; 

♦ Apóiam uma melhoria contínua no processo;  

♦ Modelos possuem uma estrutura de níveis de maturidade; 

♦ Existem informações suficientes nos modelos para que possam ser 

comparados com outros; 

♦ Possuem um método para avaliação do processo atual e procedimentos para 

mensuração do progresso da implantação. 

Através de experiências adquiridas em implantações de MDS (Metodologia de 

Desenvolvimento de Software), depoimentos de profissionais de TI e leituras de livros e 

artigos, foi possível criar um modelo de maturidade em testes com foco em ambientes 

heterogêneos. Chamamos de Ambientes Heterogêneos os ambientes de diferentes 

plataformas de desenvolvimento e de alta integração. Os mesmos se caracterizam pela 

grande dificuldade de realizar e executar testes. A alta integração entre sistemas não é mais 

uma característica exclusiva das grandes organizações como bancos e Telecom, atualmente 

este cenário é comum em qualquer organização onde a TI é meio ou fim, logo o TMM-e 

pode ser instanciado para qualquer organização. 

Um modelo de Maturidade com cinco níveis (Figura 1 – Níveis do Modelo de 

Maturidade) foi definido, permitindo um incremento na qualidade do teste de forma 

gradual. Com o objetivo de minimizar os impactos causados pela mudança de processos e 
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otimizar os benefícios trazidos por esta mudança, foi levado em consideração, para a 

definição dos requisitos de cada nível, a facilidade com que as organizações serão capazes 

de incorporar os novos processos e os impactos positivos que os mesmos trarão.  

Em cada nível são listados os requisitos que devem ser cumpridos para que um 

processo seja considerado dentro do mesmo. Cada nível possui objetivos gerais que definem 

a que ele se propõe. Os Níveis e seus objetivos genéricos são os seguintes: 

Nível 1 – Inicial 

♦ Não há nenhum objetivo para este nível, ele é o nível onde os processos de 

teste são pouco estruturados e são controlados com pouca rigidez. 

Nível 2 – Definido e Planejado 

♦ Este nível tem como objetivo definir os conceitos que vão nortear todos os 

esforços de testes da organização; 

♦ Avaliar a aderência da implantação da disciplina de teste; 

♦ Implantar uma fase de teste definida e gerenciável dentro do ciclo de vida 

de desenvolvimento de software; 

♦ Estabelecer uma Organização Independente de Testes. 

Nível 3 – Integrado e Arquitetural 

♦ Aplicar técnicas e métodos que melhorem a eficácia do processo de teste; 

♦ Estabelecer programa de treinamento em teste; 

♦ Distribuir a fase de testes no ciclo de vida de desenvolvimento de software. 

Nível 4 – Gerenciado e Controlado 

♦ Definir os conceitos de qualidade de software e controle do projeto para 

prover uma base para melhoria contínua do processo de teste; 

♦ Automatizar o processo de teste; 

♦ Evoluir as revisões para um programa de inspeções formais. 

Nível 5 – Otimizado 
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♦ Possibilitar uma melhoria contínua do processo de teste; 

♦ Implantar um programa para prevenção de defeitos. 

Nestes níveis o foco é nos testes de sistemas e as interfaces com fornecedores de 

códigos (disciplina de implementação), onde são tomadas como premissas para o processo 

definido no Capítulo 6. Em nenhum nível deste modelo são mencionados fornecedores de 

códigos, pois o gerenciamento dessas subcontratações está fora do escopo do modelo. 

Admitimos como premissas para os fornecedores de código: 

♦ Testes unitários são executados, garantindo o correto funcionamento de 

cada componente do sistema; 

♦ Existem evidências da execução dos testes unitários executados; 

♦ Existem SLAs contratuais para cada projeto e estes são cumpridos pelos 

fornecedores; 

O único processo de subcontratação viável com a utilização do processo é a da 

disciplina de teste. Atualmente grandes empresas onde a TI é meio investem na criação de 

uma equipe de teste independente que fica responsável pelo gerenciamento e controle dos 

testes que são criados e executados por terceiros. 

4.4 Elementos do Modelo de Maturidade 

O Modelo é baseado em um meta-modelo (ver Figura 4-1 – Estrutura do Nível de 

Maturidade) que contém os elementos estruturais que o compõe. Este meta-modelo contém 

os seguintes elementos: 

♦ Nível 

O nível de maturidade de uma organização em testes fornece uma forma de 

predizer o desempenho futuro dos testes. Cada nível é composto por dimensões, 

são elas: 

♦ Objetivos Genéricos 
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Requisitos de alto nível que direcionam as demais dimensões. 

♦ Processos 

São os processos que devem ser contemplados no nível. São divididos 

em práticas que detalham o que deve ser alcançado em relação ao seu 

processo, além de Papéis e/ou Responsabilidades que indicam os 

responsáveis pela realização de cada prática. As mesmas não devem ser 

consideradas como tarefas, pois não indicam a maneira de realizá-las, 

apenas indicam o que deve ser realizado.  

As dimensões Pessoas [SWE_01], [PROF_01], Métricas 

[MET_01],[MET_02], Ferramentas e Ambiente refletem e apóiam cada 

uma das Práticas. 

♦ Pessoas 

Perfil e responsabilidades de cada um dos papéis envolvidos nos 

processos são descritos nesta dimensão [SWE_01], [PROF_01]. 

♦ Métricas 

Indica, em cada nível, as métricas que devem ser utilizadas para 

acompanhamento e progresso do projeto e do processo. 

♦ Ferramentas 

Lista e descreve as características das ferramentas necessárias para 

apoiar os processos de cada nível. 

♦ Ambiente 

Especifica as características necessárias do ambiente de Teste e 

Homologação para apoiar os processos de cada nível. 
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Figura 4-1 - Estrutura do Nível de Maturidade 

4.5 Níveis de Maturidade 

A seguir são descritos em detalhes os níveis de maturidade e seus respectivos 

requisitos. Cada nível cria uma base de processos para o nível seguinte. Um sistema ou 

equipe só podem ser considerados dentro de um nível se: 

♦ Cumprirem todas as exigências do nível em questão; 

♦ Cumprirem todos os requisitos de todas as dimensões e todos os níveis 

anteriores. 

Neste capítulo para todos os níveis de maturidade iremos apresentar as 

características gerais de cada nível. Todos os detalhes dos níveis de maturidade estão no 

ANEXO I. 

No [WEB_01] é possível obter mais detalhes das outras dimensões e as principais 

características deste modelo. 
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4.5.1 Nível 1 – Inicial 

É onde a maioria das organizações se encontra em relação ao processo de teste. O 

processo é muito mal definido e não se distingue Testes de Debugging.  Os Testes são 

desenvolvidos de forma ad-hoc. O objetivo dos Testes para este nível é mostrar que o 

software e o sistema funcionam. Normalmente falta treinamento aos profissionais de testes 

nas técnicas e principalmente em ferramentas. Muitas organizações rapidamente 

reconhecem que existe a necessidade de desenvolver um processo de teste mais organizado 

e principalmente mais profissional. 

4.5.2 Nível 2 – Definido e Planejado 

O nível 2, Definido e planejado, se caracteriza por possuir práticas relacionadas à: 

♦ Institucionalização dos objetivos e políticas; 

♦ Definição de técnicas e métodos básicos de testes; 

♦ Planejamento dos testes;  

♦ Especificação do ambiente de teste e homologação; 

♦ Criação de uma Organização Independente de Testes. 

É de fundamental importância que uma organização que pretende alcançar o Nível-

2, possua objetivos e políticas de testes bem definidas e alinhadas com as políticas gerais da 

organização.  

Exemplos de objetivos e políticas de testes: 

♦ Definição do que é Teste e Homologação; 

♦ Objetivos e importância do processo de teste; 

♦ Critérios de qualidade a serem atingidos pelo processo; 

♦ Os Testes devem ser executados para todos os tipos de estágios de testes, 

tais como unidade, integração, sistema e aceitação; 
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♦ Práticas de Testes devem ser monitoradas usando menssuramento e 

milestones para garantir que os testes estão de acordo com o planejado; 

♦ Defeitos não descobertos durante a execução dos ciclos de teste devem ser 

classificados e registrados; 

Outro ponto relevante além dos objetivos e políticas de testes  são as definições de 

técnicas e métodos básicos de testes. Através delas podemos especificar os testes a partir 

dos requisitos funcionais.  

Alguns exemplos de técnicas e métodos básicos de testes são: 

♦ Elaboração dos Casos de Testes a partir dos Requisitos [TST_01]; 

♦ Execução de Testes de Sanidade [TST_01]; 

Com as técnicas e métodos básicos definidos e documentados, se torna mais fácil  

realizar o planejamento de um Projeto de Teste. O planejamento dos testes da mesma forma 

que os objetivos e políticas de testes, técnicas e métodos básicos são os grandes pilares para 

se galgar o Nível 2. Cronograma, escopo do teste, recursos humano, de hardware e 

software, características do ambiente são informações cruciais para o planejamento. Junto 

ao planejamento dos testes também é especificado o ambiente de teste e homologação. O 

mesmo deve ser bem especificado e detalhado para que sua montagem e forma de uso não 

tenham problemas de configuração e principalmente de massas de dados durante a execução 

dos testes. 

Outro requisito bastante importante presente no nível 2 deste modelo é a criação de 

uma Organização Independente de Testes. Diferentemente do TMM [TMM_01] que cita a 

criação desta Organização apenas no Nível 3 de maturidade, neste modelo de Maturidade 

iremos antecipar a criação desta organização. O principal e mais importante motivo é de 

obter mais rapidamente a qualidade dos produtos, levando em consideração tempo e 

conhecimento dos profissionais. Com uma Organização Independente de Testes alguns 

fatores são importantes: 

♦ Riscos e comprometimento da qualidade do testware produzido, uma vez 

que não são as mesmas pessoas que documentam requisitos que realizarão 

as práticas de testes, 
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♦ Gargalos nas Práticas de testes, já que existe uma equipe focada nas Práticas 

de testes, não compartilhando outras Práticas e prioridades; 

♦ Garante alta capacitação e qualificação dos profissionais com funções bem 

definidas, ferramentas e ambientes adequados; 

♦ Identificação dos critérios corporativos, necessidades e métricas: 

♦ Viabilidade do processo de terceirização da disciplina de teste. 

4.5.2.1 Objetivos Genéricos 

A seguir apresentamos os objetivos genéricos do Nível 2: 

♦ Definir os conceitos que vão nortear todos os esforços de testes da 

organização; 

♦ Criação da Organização Independente de Testes; 

♦ Avaliar a aderência da implantação de testes. 

4.5.2.2 Processos 

A seguir apresentamos os processos necessários para institucionalização do Nível 2. 

Em seguida iremos detalhar às práticas dos processos. 

♦ Objetivos e Políticas de Testes; 

♦ Técnicas e métodos básicos de Testes; 

♦ Planejamento dos Testes; 

♦ Definição do Ambiente de Testes e Homologação. 

4.5.2.3 Objetivos e Políticas de Testes 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 
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Prática: Definir e documentar uma política de testes. Responsável 

A política de testes deve estar alinhada com a política de 

qualidade organizacional. A política de testes deve conter, 

pelo menos, os seguintes elementos: 

♦ Definição do que é Teste e Homologação; 

♦ Definição do que é Debug, permitindo uma clara 

distinção do conceito de testes; 

♦ Objetivos e importância do processo de teste; 

♦ Critérios de qualidade a serem atingidos pelo processo 

de testes e pelos testes em si; 

♦ Nível de independência da organização/equipes de 

teste; 

♦ Objetivos da melhoria contínua das práticas de teste 

(como por exemplo: descoberta de maior quantidade de 

defeitos, maior cobertura dos testes [JBAC_01], 

diminuição dos custos das práticas de teste, descoberta 

antecipada de defeitos, etc.). 

Gerente de Teste 

Tabela 4-1 – Prática: Definir e documentar uma políticas de testes. 

 

Prática: Estabelecer uma Organização Independente de 

Testes 

Responsável 

A criação de uma Organização Independente de Teste é 

uma passo importante para uma instituição, fato que irá 

melhorar os testes e aumentar a qualidade dos softwares. 

Especialistas em Testes serão contratados e deverão ser 

capazes de realizar as seguintes práticas: 

♦ Manter e aplicar as políticas de testes; 

Gerente de Teste 
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♦ Participar da elaboração dos requisitos, da análise e 

projeto, e da revisão de códigos; 

♦ Planejar os Testes; 

♦ Projetar os Testes; 

♦ Executar Testes; 

♦ Coletar e analisar métricas de testes; 

♦ Monitorar as Práticas de um projeto de testes 

(tarefas,cronograma e custos); 

♦ Rastrear defeitos e manter o repositório de testware; 

♦ Avaliar e adquirir ferramentas e equipamentos;  

♦ Realizar mentoring e treinamento para novos 

contratados; 

Tabela 4-2 – Prática: Estabelecer uma Organização Independente de Testes. 

 
 

Prática: Definir e documentar uma estratégia de testes Responsável 

A estratégia de testes deve prover apoio à implementação 

dos objetivos definidos na política de testes. A estratégia de 

teste deve conter pelo menos os seguintes elementos: 

♦ Modelo de testes a ser implantado (Exemplos: Modelo 

V [VM_01], Iterativo e incremental [RUP_01]); 

♦ Os estágios de teste (unitário, integração, sistema e 

aceitação [TST_01]), com práticas associadas, 

objetivos e responsabilidades; 

♦ Técnicas de especificação de casos de teste a serem 

usadas, como por exemplo: casos de teste a partir de 

cenários [TST_01]; 

Gerente de Teste 
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♦ Critérios de finalização, aceitação e bloqueio dos 

testes; 

♦ Definições de diretrizes para os ambientes nos quais os 

testes serão executadas;  

♦ Funções de cada um dos papéis de teste dentro da 

organização de teste; 

♦ Definição em alto nível do processo de testes; 

♦ Definição em alto nível de métodos e técnicas de teste ; 

♦ Definição dos padrões de auditoria do processo de 

teste; 

♦ Definição do processo de registro de defeitos e 

incidentes; 

♦ Definição dos procedimentos para análise e gestão de 

riscos; 

♦ Definição dos procedimentos de administração dos 

ambientes de Teste e Homologação; 

♦ Definição dos atributos de qualidade (exemplos: 

corretude, robustez, eficiência, segurança, 

manutenibilidade, usabilidade) que serão considerados 

pelos testes [ES_01]. 

 

Tabela 4-3 - Prática: Definir e documentar uma estratégia de teste 

 

Prática: Definir métricas básicas do processo de teste Responsável 

Devem ser definidas as métricas básicas do processo de 

testes e também como elas serão coletadas, analisadas, 

quem e quando serão coletadas. Essas métricas também 

Gerente de Teste 
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incluem as métricas do projeto de testes (exemplos: custo, 

esforço). 

Tabela 4-4 - Prática: Definir métricas básicas do processo de teste 

 

Prática: Auditar a aderência ao processo implantado Responsável 

Deve-se auditar o cumprimento do processo implantado 

garantindo a aderência aos artefatos e procedimentos 

documentados. Verificações típicas incluem: 

♦ Os Planos de Teste seguem as determinações da 

Estratégia e da Política de Teste? 

♦ Os profissionais envolvidos no processo de teste 

seguem corretamente os procedimentos documentados?  

♦ As métricas estão sendo corretamente coletadas e 

registradas? 

Gerente de Teste 

Tabela 4-5 - Prática: Auditar a aderência ao processo implantado 

4.5.2.4 Técnicas e métodos básicos de teste 

Neste processo encontramos as seguintes Práticas: 

Prática: Definir e documentar técnicas e métodos básicos 

de especificação de casos de teste 

Responsável 
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Devem ser definidos e documentados os procedimentos 

para especificação de cenários e casos de teste.  

Serão consideradas básicas as técnicas e métodos de 

especificação que derivem cenários de teste usando como 

entrada apenas os requisitos funcionais. Deve ser definido 

como os cenários de teste são especificados e a partir deles, 

como os casos de testes são elaborados. Também devem 

ser desenvolvidos documentos modelo para serem usados 

na especificação dos cenários e dos casos de teste. 

Gerente de Teste 

Tabela 4-6 -  Definir e documentar técnicas e métodos básicos de especificação de casos de teste 

 

Prática: Definir e documentar técnicas e métodos básicos 

de execução de testes 

Responsável 

Devem ser definidos e documentados métodos e técnicas 

básicas de execução dos casos de teste.  

Entende-se por métodos e técnicas básicas de execução de 

testes aqueles que usam procedimentos estritamente 

manuais sem nenhum tipo de automação. Caso seja 

necessário devem ser definidos também modelos de 

documentos para apoiar a execução dos casos de teste. Os 

procedimentos de execução de testes tipicamente incluem: 

♦ Pré-condições e Pós-condições do teste; 

♦ Procedimentos de Execução (entradas e saídas); 

♦ Dados e de entrada e saída; 

♦ Procedimentos para registro de defeitos e incidentes do 

ambiente. 

 

Gerente de Teste 
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Tabela 4-7 - Prática: Definir e documentar técnicas e métodos básicos de execução de testes 

 

Prática: Especificar e executar os testes Responsável 

Os casos de teste devem ser especificados e executados de 

acordo com os procedimentos definidos e documentados. 

Arquitetos de Testes, 

Testadores e 

Homologadores 

Tabela 4-8 - Prática: Especificar e executar os testes 

Prática: Executar testes de sanidade nas versões 

liberadas 

Responsável 

Antes de iniciar a execução dos testes propriamente dita 

devem ser feitos testes de sanidade (pré-testes executados 

informalmente) nos produtos de software [TST_01]. Esses 

testes são feitos pelo próprio Arquiteto de Testes e seu 

objetivo é evitar colocar formalmente em processo de teste 

unidades de software com erros “grosseiros”. 

Arquitetos de Testes 

Tabela 4-9 - Prática: Executar testes de sanidade nas versões liberadas 

 
 
 
 

Prática: Registrar e Gerenciar os defeitos encontrados 

durante os testes 

Responsável 

O responsável pela execução dos testes deve registrar os 

defeitos encontrados durante os testes de acordo com os 

procedimentos documentados. O Arquiteto de Testes deve, 

segundo os procedimentos documentados, organizar e 

gerenciar (por exemplo: contabilizar, gerar relatórios e 

enviar para correção) os defeitos e seus status para que 

posteriormente possam ser extraídos métricas e relatórios. 

Arquiteto de Testes e 

Testador/Homologador 
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Os defeitos geralmente são descritos da seguinte forma: 

♦ Caso de teste e referência; 

♦ Descrição do defeito; 

♦ Criticidade (exemplo: alta, média ou baixa); 

♦ Status (exemplo: aberto, enviado para correção, 

corrigido) 

♦ Classificação (exemplo: Interface Gráfica, Fluxo de 

Dados, Negócio) 

 

Tabela 4-10 - Prática: Registrar e Gerenciar os defeitos encontrados durante os testes 

4.5.2.5 Planejamento dos Testes 

Neste processo encontramos as seguintes as práticas: 

Prática: Definir e documentar um procedimento para 

especificar o Plano de Teste 

Responsável 

Deve ser documentado um procedimento para 

especificação do Plano de Teste de cada projeto de teste. 

Também deve ser especificado um documento modelo para 

o Plano de Teste. Estes documentos e especificações 

devem ser aderentes aos Objetivos e Políticas de Testes. 

Um Plano de Testes, geralmente contém os seguintes 

tópicos: 

♦ Papéis e Responsabilidades; 

♦ Planejamento da Alocação de Pessoal; 

♦ Equipamentos; 

♦ Artefatos a serem gerados; 

Gerente de Teste 
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♦ Cronograma (incluindo os ciclos de execução de 

testes); 

♦ Critério de Conclusão de Testes; 

♦ Critério de Aceitação; 

♦ Tipos de testes a serem realizadas; 

♦ Requisitos funcionais e de qualidade; 

♦ Matriz de riscos (incluindo abordagem dos riscos); 

♦ Requisitos básicos do Ambiente de Teste. 

 

Tabela 4-11 - Prática: Definir e documentar um procedimento para especificar o Plano de Teste 

 

Prática: Definir e documentar um procedimento para 

especificar o artefato Projeto de Testes 

Responsável 

Devem ser documentados procedimentos e um modelo 

para a elaboração do artefato Projeto de Testes [TST_01]. 

O artefato Projeto de Testes geralmente contém os 

objetivos dos testes, os casos de testes, procedimentos de 

entrada e resultados esperados e as definições dos dados de 

entrada e saída necessários para a execução dos testes. 

Gerente de Teste 

Tabela 4-12 - Prática: Definir e documentar um procedimento para especificar o artefato Projeto de 
Testes 

Prática: Planejar a execução dos testes em ciclos Responsável 

A execução dos casos de teste deve ser planejada de forma 

a contemplar ciclos iterativos de teste [TST_01]. Cada um 

desses ciclos deve executar um conjunto de casos de teste 

conforme definido no Plano de Testes, reportando os 

defeitos encontrados ao seu final. O objetivo é que a cada 

Arquiteto de Teste 
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ciclo o número de defeitos encontrados diminua até chegar 

a um nível aceitável (conforme determinado no Plano de 

Testes) para que o módulo seja promovido ao ambiente de 

Homologação. 

Tabela 4-13 - Prática: Planejar a execução dos testes em ciclos Responsável 

 

Prática: Conduzir a análise de risco e definição da 

abordagem de teste 

Responsável 

O Arquiteto de Teste deve, identificar os riscos do projeto 

de testes, documentá-los e gerenciá-los, mantendo-os 

atualizados ao longo de todo o projeto.  

A abordagem dos testes devem agregar ao Plano de Teste 

elementos que explicitem como os riscos do Projeto de 

Teste serão gerenciados, bem como quaisquer 

particularidades que influenciem a maneira como o ciclo de 

vida [CLVI_01] do projeto será conduzido. 

Arquiteto de Teste 

Tabela 4-14 - Prática: Conduzir a análise de risco e definição da abordagem de teste 

 

Prática: Especificar o Plano de Testes do Projeto Responsável 

O Arquiteto de Teste deve especificar, com procedimentos 

e modelos documentados o Plano de Teste que deve estar 

alinhado com as abordagens de testes e estar dividido em 

tamanhos gerenciáveis. Para cada estágio devem ser 

definidos milestones. As principais fases do Plano de 

Testes geralmente são: 

♦ Planejamento, Preparação, Execução, Finalização. 

Arquiteto de Teste 

Tabela 4-15 - Prática: Especificar o Plano de Testes do Projeto 
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Prática: Estabelecer e registrar estimativas de custo e 

esforço 

Responsável 

As estimativas [EST_01] de custo e esforço fazem parte do 

Plano de Teste. Entretanto, além do Plano de Teste elas 

também devem ser registradas, de acordo com os 

procedimentos básicos definidos e documentadas, em um 

repositório próprio para referências futuras. Uma 

estimativa de teste deve conter pelo menos: 

♦ Esforço; 

♦ Prazo; 

♦ Equipe necessária. 

Arquiteto de Teste 

Tabela 4-16 - Prática: Estabelecer e registrar estimativas de custo e esforço 

4.5.2.6 Especificação de ambiente de testes e homologação 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

 

Prática: Definir e documentar um procedimento para 

especificação dos ambientes de Teste e Homologação 

Responsável 

Devem ser definidos um procedimento e um modelo para a 

especificação do ambiente de testes e homologação do 

projeto, para as plataformas de alta, baixa e móvel. Essa 

especificação deve conter todas as informações necessárias 

para que os testes sejam executados de forma adequada. 

Exemplo de informações presentes na especificação: 

♦ Interfaces (dependência) entre sistemas; 

♦ Massa de dados; 

Gerente de Teste 
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♦ Infra-estrutura de hardware; 

♦ Infra-estrutura de software. 

Tabela 4-17 - Prática: Definir e documentar um procedimento para especificação dos ambientes de 
Testes e Homologação 

 

Prática: Especificar o ambiente de testes e homologação Responsável 

Para a especificação e definição do ambiente de testes e 

homologação o Arquiteto de Testes deverá analisar o Plano 

de Testes identificando as características do ambiente para 

o projeto em questão estabelecendo em conjunto com a 

equipe de Infra-estrutura como será a preparação do 

ambiente de teste sob alguns aspectos: hardware, software 

e base de dados. Em conjunto com a equipe de Arquitetura 

quais serão definidos os critérios para a montagem de 

baseline de dados, padrões de mascaramento e outros 

aspectos relativos à banco de dados e massa de dados. 

Arquiteto de Testes 

Tabela 4-18 - Prática: Especificar o ambiente de testes e homologação 

 

Prática: Gerenciar e controlar o ambiente de testes e 

homologação 

Responsável 

O Administrador do Ambiente de Testes e Homologação 

deve manter o ambiente estável e funcionando para 

permitir que os testes possam ser executados sem 

problemas. Para o gerenciamento e controle do ambiente, 

métricas devem ser coletadas através de informações 

geradas pelo próprio ambiente durante o seu uso. 

Administrador de 

Ambientes 

Tabela 4-19 - Prática: Gerenciar e controlar o ambiente de testes e homologação 
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Prática: Definir e documentar o procedimento para 

registro de incidentes nos ambientes de testes e 

homologação 

Responsável 

Deve ser documentado um procedimento para registro dos 

incidentes ocorridos nos ambientes de testes e 

homologação. Nesse procedimento deve ser detalhado o 

uso de ferramentas de apoio, se necessário. 

Gerente de Teste 

Tabela 4-20 - Prática: Definir e documentar o procedimento para registro de incidentes nos ambientes de 
testes e homologação 

Prática: Registrar os incidentes ocorridos no ambiente 

de testes e homologação 

Responsável 

Todos os incidentes que afetarem o ambiente de testes e 

homologação, gerados pela execução de casos de testes ou 

não, devem ser registrados. Eventuais problemas ocorridos 

durante a montagem e o uso do ambiente devem ser 

registrados em uma ferramenta de gerência de 

defeitos/incidentes. 

Administrador de 

Ambiente 

Tabela 4-21 - Prática: Registrar os incidentes ocorridos no ambiente de testes e homologação 

4.5.3 Nível 3 – Integrado e Arquitetural 

O Nível-3, Integrado e Arquitetural, se caracteriza por possuir práticas relacionadas 

à: 

♦ Definição e aplicação das técnicas e métodos avançados de testes; 

♦ Implantação de um processo de testes integrado ao modelo do ciclo de 

desenvolvimento de software; 

♦ Implantação de Programa de Treinamento contínuo; 
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♦ Gerenciamento de Mudança; 

♦ Definição de métricas de um projeto de teste. 

Alcançado o Nível-2 de maturidade a organização se torna apta a avançar para o 

Nível-3 de maturidade. Neste momento existe uma série de características de maturidade 

que foram implantadas no Nível-2. 

Para o Nível-3, a organização necessita definir e implantar novas técnicas e 

métodos de testes, consideradas avançadas, por exemplo: 

♦ Casos de Testes a partir de Arrays Ortogonais [ORT_01]; 

♦ Casos de Testes a partir de Estados de Transição [TET_01]; 

♦ Testes Exploratórios [TXP_01], [AGI_01]; 

♦ Testes de Regressão [TST_01], [TST_01], [REG_01]; 

Um processo de testes integrado ao modelo do ciclo de desenvolvimento é o ponto 

crucial para alcançar este nível. As práticas da disciplina de Testes são executadas durante 

todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software [PROC_01]. Não precisando iniciar as 

práticas apenas após a liberação do release, por exemplo: O Planejamento de Testes pode 

ser iniciado durante o planejamento do projeto ou durante o levantamento de requisitos. 

Para que esse processo de teste seja bem executado, é necessário que os indivíduos 

passem por um programa de treinamento. Vale lembrar que os indivíduos participantes do 

projeto já são conhecedores das técnicas e métodos básicos de testes, conhecimento 

adquirido pela execução das práticas do Nível-2. 

Em decorrência do processo de desenvolvimento e da constante mudança dos 

requisitos o software poderá sofrer certas modificações e por esse motivo são feitos testes 

de regressão para garantir que o sistema mesmo com mudanças corretivas ou evolutivas 

possam continuar funcionando. 

Com o objetivo de obter dados históricos, e aferir a qualidade do projeto e do 

produto são usadas algumas métricas de projeto, entre elas podemos citar: 

♦ Métrica de Progresso [MET_01, MET_02]; 

♦ Métrica de Esforço/Custo [MET_01, MET_02]; 
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♦ Métrica de Defeitos [MET_01, MET_02]; 

♦ Métricas de Estabilidade [MET_01, MET_02]. 

4.5.3.1 Objetivos Genéricos 

A seguir apresentamos os objetivos  genéricos do Nível 3. 

♦ Aplicar técnicas e métodos que melhorem a eficácia do processo de testes; 

♦ Estabelecer programa de treinamento em testes; 

♦ Distribuir a Disciplina de Testes no ciclo de vida de desenvolvimento de 

software; 

4.5.3.2 Processos 

A seguir apresentamos os processos necessários para a institucionalização do Nível 

3. Em seguida iremos detalhar as práticas dos processos. 

♦ Técnicas e métodos avançados de testes; 

♦ Testes integrados ao processo de desenvolvimento; 

♦ Programa de treinamento; 

♦ Gerenciamento de mudanças; 

♦ Definição de métricas do projeto de testes; 

4.5.3.3  Técnicas e Métodos avançados de testes 

Neste processo encontramos as seguintes Práticas: 

Prática: Definir e documentar técnicas e métodos 

avançados de especificação de casos de teste 

Responsável 
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Devem ser definidos e documentados os procedimentos 

para o uso de técnicas e métodos avançados de teste. Serão 

consideradas avançadas as técnicas e métodos de 

especificação que derivem cenários de teste usando como 

entrada não só os requisitos definidos como também, 

alternativamente, outros componentes como: interface 

gráfica, manual de usuário, diagrama de classes, RDT 

(Registro de Defeito em Teste), etc. Deve ser definido 

como os cenários de testes serão especificados e a partir 

deles, como os casos de teste serão elaborados. Também 

devem ser desenvolvidos documentos modelos para serem 

usados na especificação dos cenários e dos casos de teste 

[TST_01].  

Gerente de Teste 

Tabela 4-22 - Prática: Definir e documentar técnicas e métodos avançados de especificação de casos de 
teste 

Prática: Definir e documentar técnicas e métodos 

avançados de execução de testes 

Responsável 

Devem ser definidos e documentados métodos e técnicas 

avançados de execução dos casos de teste. Entende-se por 

métodos e técnicas avançados de execução de testes 

aqueles que usam procedimentos manuais, mas com o 

apoio de alguma ferramenta ou procedimentos semi-

automáticos que necessitem de intervenção humana. Essa 

ferramenta não precisa, obrigatoriamente, automatizar 

scripts, apenas apoiar o Testador/Homologador no 

acompanhamento e registro dos resultados dos casos de 

teste. Caso seja necessário devem ser definidos também 

modelos de documentos para apoiar a execução dos casos 

de teste. Os procedimentos de execução de testes 

tipicamente incluem: 

Gerente de Teste 
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♦ Definição dos artefatos necessários para início dos 

testes; 

♦ Critérios de conclusão dos testes; 

♦ Procedimentos para registro de resultados, defeitos e 

incidentes do ambiente na ferramenta de apoio. 

 

Tabela 4-23 - Prática: Definir e documentar técnicas e métodos avançados de execução de testes 

 

Prática: Especificar e executar os testes Responsável 

Os casos de teste devem ser especificados e executados de 

acordo com os procedimentos e cenários definidos. 

Arquiteto de Testes / 

Testador / Homologador 

Tabela 4-24 - Prática: Especificar e executar os testes 

 

Prática: Especificar e executar testes de regressão Responsável 

Testes de regressão são usados, neste caso, para garantir 

que um projeto de desenvolvimento de software não 

introduza defeitos que afetem componentes, sistemas ou 

interfaces que estavam funcionando corretamente antes da 

alteração.  

Um teste de regressão é feito reusando casos de teste que 

previamente foram especificados e aplicados em ciclos 

anteriores de teste. Sempre que houver o desenvolvimento 

de um novo sistema, o Arquiteto de Testes deve definir 

baseado em uma análise de impacto, o nível necessário de 

regressão para determinar o conjunto de casos de teste que 

será reaplicado. 

Arquiteto de Testes / 

Testador 
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A análise de impacto deve ser realizada pelas equipes de 

desenvolvimento ligadas ao projeto e aos sistemas 

afetados. Essa análise está fora do escopo das equipes de 

teste e deve ser encarada como uma premissa, ou seja, um 

artefato de entrada para o projeto de teste. Esta prática de 

análise de impacto é bastante aplicada em sistemas que são 

fortemente acoplados. 

Tabela 4-25 - Prática: Especificar e executar testes de regressão 

4.5.3.4  Testes integrados ao processo de desenvolvimento 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Integrar a disciplina de teste ao longo de todo 

ciclo de vida de desenvolvimento de software 

Responsável 

O planejamento dos testes é realizado em conjunto com o 

planejamento do projeto de desenvolvimento de software. 

As fases do projeto de teste acontecem durante todo o 

modelo do ciclo de vida do desenvolvimento de software, 

começando com poucas práticas durante a especificação 

dos requisitos, intensificando durante a fase de Análise & 

Projeto e codificação e indo até a implantação do sistema. 

Gerente de Teste 

Tabela 4-26 - Prática: Integrar a disciplina de teste ao longo de todo ciclo de vida de desenvolvimento de 
software Responsável 

Prática: O ambiente de teste é definido no momento em 

que os requisitos estão sendo detalhados ou finalizados 

Responsável 

A especificação do ambiente necessário para os testes é 

feita durante à fase de levantamento de requisitos e 

finalizada em meados da codificação. Adequações nessa 

especificação podem ser feitas no decorrer do projeto, mas 

Arquiteto de Testes 
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a maior parte da mesma deve permanecer inalterada. 

Alterações mais significantes podem acontecer no 

momento em que a build é liberada. 

Tabela 4-27 - Prática: O ambiente de teste é definido no momento em que os requisitos estão sendo 
detalhados 

 

Prática: Realizar revisões dos artefatos gerados Responsável 

Todo artefato de teste gerado deve ser revisado antes de ser 

considerado válido. Esse processo de revisões não 

necessita ser muito formal, no máximo, uma assinatura ou 

email dos revisores atestando que a revisão foi executada. 

Essas revisões são necessárias para evitar que artefatos de 

teste com erros grosseiros sejam introduzidos no processo 

de teste. A escolha de revisores varia de acordo com tipo 

de artefato gerado, mas eles devêm ser tecnicamente 

capazes de avaliar a estrutura, a forma e o conteúdo dos 

artefatos analisados. Tipicamente a revisão é feita pelos 

pares dos autores. 

Qualquer pessoa que 

possua os conhecimentos 

técnicos necessários para 

desenvolver um artefato 

semelhante ao artefato 

em questão. 

Tabela 4-28 - Prática: Realizar revisões dos artefatos gerados Responsável 

4.5.3.5 Programa de Treinamento 

Neste processo encontramos as seguintes Práticas: 

Prática: Definir, documentar e aplicar um programa de 

treinamento em testes de software. 

Responsável 

Treinamentos introdutórios, intermediários e avançados 

devem ser definidos e designados de acordo com os papéis 

de cada membro da equipe. Esses treinamentos podem ser 

expandidos, incluindo outros colaboradores que não 

Gerente de Teste  
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estejam ligados diretamente à área de testes. O Programa 

de Treinamento deve prever também o treinamento de 

novos colaboradores e reciclagens periódicas para manter a 

equipe sempre atualizada. Recomenda-se que os 

responsáveis pelos treinamentos possuam experiência em 

ministrar aulas no campo da Engenharia de Software 

[RUP_01], [PRES_01], [SAM_01] forte perfil técnica e 

habilidade em suportar transferência de tecnologia. Deve-

se criar um documento com o objetivo de detalhar os 

treinamentos necessário  de acordo com a competência do 

colaborador. Os treinamentos devem cobrir os seguintes 

tópicos: 

♦ Qualidade de Software; 

♦ Identificação de medidas, coleta e análise de 

métricas; 

♦ Técnicas de Testes e Metodologia; 

♦ Técnicas para Projetar Testes; 

♦ Gerência de Configuração; 

♦ Planejamento de Teste; 

♦ Avaliação e Melhoria do Processo; 

♦ Desenvolvimento de Políticas; 

♦ Aquisições de Softwares; 

Para este nível sugerimos os seguintes treinamentos: 

♦ Treinamentos introdutórios:  

Fundamentos de testes de software; 

Elaboração de testes manuais. 

♦ Treinamentos Intermediários:  
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Gerenciamento e planejamento de testes; 

Métricas de Testes; 

Elaborando uma arquitetura de testes; 

Testes de Usabilidade; 

Elaboração de testes para Requisitos Não Funcionais. 

♦ Treinamentos Avançados:  

Estimativas em testes; 

Especificação de casos de testes sem Requisitos 

Funcionais; 

Especificação de casos de testes através da Interface 

Gráfica; 

Especificação de casos de testes com base em RDTs; 

Desenvolvimento de casos de testes reutilizáveis; 

Treinamento em ferramentas de automatização de testes. 

 

Tabela 4-29 - Prática: Definir, documentar e aplicar um programa de treinamento em testes de software. 

4.5.3.6  Gerenciamento de Mudanças 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Especificar e executar testes de regressão em 

manutenções realizadas nos sistemas 

Responsável 

Sempre que uma alteração for feita em um sistema já 

existente, e essa alteração for pequena o suficiente para não 

ser considerada um projeto por si só, deve ser feita, ao 

invés de todo um projeto de testes, uma análise de impacto 

da mudança. Essa análise de impacto deve registrar todas 

as possíveis conseqüências dessa alteração no sistema 

modificado e nos sistemas que têm interfaces com ele. A 

partir dessa análise de impacto, o Arquiteto de Testes deve 

gerar um conjunto de casos de teste para testar não só as 

Arquiteto de Teste 
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alterações feitas, mas refazer testes de funcionalidades e 

interfaces que já existiam para garantir que elas continuam 

funcionando. O Arquiteto de Testes deve determinar, caso 

a caso, a abrangência desse conjunto de casos de teste. 

A análise de impacto deve ser realizada pelas equipes de 

desenvolvimento ligadas à manutenção e aos sistemas 

afetados.  

Tabela 4-30 - Prática: Especificar e executar testes de regressão em manutenções realizadas nos sistemas 

4.5.3.7  Definição de métricas do projeto de testes 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar as métricas do projeto de 

testes 

Responsável 

Devem ser definidas as métricas de cada projeto de testes e 

como elas serão coletadas e analisadas segundo critérios 

estabelecidos nos Objetivos e Política de Testes. Alguns 

exemplos de categorias de métricas [MET_01, MET_02]: 

♦ Métrica de Progresso; 

♦ Métrica de Esforço/Custo; 

♦ Métrica de Defeitos; 

♦ Métricas de Estabilidade; 

♦ Tendência e idade dos defeitos. 

 

Arquiteto de Teste 

Tabela 4-31 - Prática: Definir e documentar as métricas do projeto de testes 
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4.5.4 Nível 4 – Gerenciado e Controlado 

O Nível-4, Gerenciado e Controlado, se caracteriza por possuir práticas 

relacionadas à: 

♦ Automação do processo de teste [AUT_01], [AUT_02]; 

♦ Controle do processo de teste; 

♦ Inspeções de artefatos de teste; 

♦ Qualidade de software. 

Para que a organização atinja o Nível 4, é necessário que ela possua uma política de 

qualidade de software com as expectativas organizacionais para os produtos do processo e 

também para o processo em si. A política também deve estabelecer auditorias periódicas e 

como tratar as não-conformidades encontradas durante essas auditorias. 

Além das políticas de qualidade, outro ponto relevante é a automação dos processos 

de teste. É preciso definir as ferramentas de automação e os processos a serem 

automatizados. Podem ser automatizados vários tipos de testes, como por exemplo: 

♦ Teste de performance [TST_01, TST_02]; 

♦ Teste de Funcionalidade [TST_01, TST_02]; 

♦ Teste de carga [TST_01, TST_02]; 

♦ Teste de Stress [TST_01, TST_02]. 

O controle do processo de teste deve ser feito para se alcançar o nível Gerenciado e 

Controlado. A definição de métricas é o ponto chave para se ter um controle quantitativo 

dos testes. Exemplos de métricas de controle são: 

♦ Métricas de cronograma (exemplos: milestones, recursos, tarefas pendentes, 

etc.); 

♦ Métricas de artefatos (exemplos:  completude, aderência às políticas, etc.); 

Através da análise destas métricas, ações corretivas serão tomadas se necessário. 

Além disso, para que haja a manutenção dos processos um programa de inspeção de 
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artefatos deve ser definido e institucionalizado. Neste programa devem ser definidas as 

diretrizes para que os artefatos de teste gerados durante os projetos sejam formalmente 

inspecionados pelos “inspetores” selecionados, segundo técnicas documentadas. 

4.5.4.1 Objetivos Genéricos 

A seguir apresentamos os objetivos genéricos do Nível-4. 

♦ Definir os conceitos de qualidade de software e controle do projeto 

provendo uma base para melhoria contínua do processo de testes; 

♦ Automatizar o processo de Testes; 

♦ Evoluir as revisões em um programa de inspeções formais. 

4.5.4.2 Processos 

A seguir apresentamos os processos necessários para institucionalização do Nível-4. 

Em seguida iremos detalhar as práticas dos processos. 

♦ Automação do Processo de Teste; 

♦ Controle Quantitativo do Processo de Testes; 

♦ Programa de Inspeções. 

4.5.4.3 Automação do Processo de Testes 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir ferramentas de automação Responsável 

A Equipe de Processos deve analisar ferramentas 

especializadas de automação [AUT_03], [AUT_04] de testes 

e definir o seu uso e implantação. 

Equipe de Processos 

 

Tabela 4-32 - Prática: Definir ferramentas de automação 
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Prática: Automatizar o processo de teste Responsável 

O processo de teste deve ser adaptado para incluir os testes 

automatizados. Essa adaptação deve levar em conta as 

características peculiares das ferramentas utilizadas. 

O Automatizador de Testes deve gerar scripts de teste 

automáticos baseados nos testes manuais. Além de prover 

informações relevantes ao Testador/Homologador para que 

este execute os testes automatizados de forma satisfatória. 

Equipe de Processos / 

Automatizador 

 

Tabela 4-33 - Prática: Automatizar o processo de teste 

4.5.4.4 Controle Quantitativo do Processo de Testes 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e Controlar Métricas de Processo Responsável 

O Arquiteto de Teste deve, de acordo com as métricas 

planejadas, controlar o processo de teste para cada projeto. 

Algumas possíveis métricas para controle são: 

♦ Métricas de cronograma (exemplo: milestones, 

recursos, tarefas pendentes, etc.) [MET_01], 

[MET_02]; 

♦ Métricas de artefatos (completude, aderência às 

políticas, etc.) [MET_01], [MET_02]; 

Arquiteto de Teste 

 

Tabela 4-34 - Prática: Definir e Controlar Métricas de Processo 

 

Prática: Definir e Controlar Ações Corretivas Responsável 
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Diante dos resultados da análise das métricas do processo de 

teste, ações corretivas devem ser definidas e executadas. O 

objetivo dessas ações devem ser corrigir os problemas que 

levaram ao desvio.  

Arquiteto de Teste 

 

Tabela 4-35 - Prática: Definir e Controlar Ações Corretivas 

4.5.4.5 Avaliação da Qualidade 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar uma política de qualidade 

de software 

Responsável 

Uma política de qualidade de software deve definir os 

padrões pelos quais todos os produtos do ciclo de vida de 

desenvolvimento de software serão avaliados. Uma política 

de qualidade deve estabelecer as expectativas 

organizacionais para os produtos do processo e também para 

o processo em si. A política também deve estabelecer 

auditorias periódicas e como tratar as não-conformidades 

encontradas durante essas auditorias. 

Equipe de Processos 

Tabela 4-36 - Prática: Definir e documentar uma política de qualidade de software 

4.5.4.6 Avaliação da Qualidade 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar um programa formal de 

inspeções de artefatos de teste 

Responsável 

Deve ser definido e documentado um programa formal de 

inspeções dos artefatos de teste (exemplos: Plano de Teste, 

Cenários, Projeto de Teste,  etc.). Neste programa, que deve 

Equipe de Processos 
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atingir todos os envolvidos nos processos de teste na 

organização, devem ser definidas as diretrizes para que os 

artefatos de teste gerados durante os projetos sejam 

formalmente inspecionados pelos “inspetores” selecionados. 

O programa de inspeções deve definir entre outras coisas os 

seguintes itens: 

♦ Objetivos da inspeção; 

♦ Modelos de formalização de inspeção (inclusão de 

páginas de rosto com assinaturas dos inspetores nos 

artefatos, por exemplo); 

♦ Definir o processo de inspeção (entregas, reuniões, 

critérios de conclusão, papéis e responsabilidades, 

etc.); 

♦ Definir Checklists de inspeção; 

♦ Definir como serão apresentados os resultados da 

reunião de inspeção. 

 

Tabela 4-37 - Prática: Definir e documentar um programa formal de inspeções de artefatos de teste 

 

Prática: Institucionalizar inspeções dos artefatos de teste Responsável 

Um programa de inspeções deve ser institucionalizado de 

modo a garantir, em todos os níveis, o entendimento da sua 

relevância e sua efetiva execução. É responsabilidade do 

Arquiteto de Teste garantir que as inspeções sejam feitas sob 

um processo documentado. 

Gerente de Teste e 

Arquiteto de Teste 

 

Tabela 4-38 - Prática: Institucionalizar inspeções dos artefatos de teste 
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4.5.5 Nível 5 – Otimizado 

O Nível-5, Otimizado, se caracteriza por possuir práticas ligadas à:  

♦ Qualidade de software; 

♦ Prevenção de defeitos [DEF_01]; 

♦ Otimização do processo de testes. 

Neste nível de maturidade, o processo já está suficientemente institucionalizado e 

consegue garantir um bom nível de qualidade dos produtos gerados. Formalizando os 

objetivos do controle de qualidade é possível medir e, portanto, controlá-los, tornando 

claros os pontos que devem ter maior atenção. Esse controle é importante para o processo 

de otimização do processo de testes. Sendo o último nível de maturidade, já é possível 

mover o foco das ações de melhoria dos resultados dos projetos para o processo de teste em 

si e achar maneiras de otmizá-lo. Além de medir os resultados de cada fase de cada projeto, 

torna-se importante medir o processo de teste em si, para achar pontos onde ele pode ser 

melhorado, consequentemente tornando todos os projetos de teste ainda mais eficientes. 

No Nível-5, a organização também está suficientemente madura para desenvolver 

técnicas de prevenção de defeitos, ao invés de simplesmente reagir à descoberta deles. Ao 

se rastrear os defeitos até a sua fonte é possível evitar que essa fonte gere novos defeitos. 

Com um controle formal de rastreamento de defeitos e causas, a organização pode abordar 

essas causas de forma estruturada e assim evitar que elas continuem a afetar a qualidade dos 

novos sistemas. 

4.5.5.1 Objetivos Genéricos 

A seguir apresentamos os objetivos  genéricos do Nível-5: 

♦ Implantar um programa de prevenção de defeitos [DEF_01]; 

♦ Possibilitar uma melhoria contínua do processo de teste. 
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4.5.5.2 Processos 

A seguir apresentamos os processos necessários para institucionalização do Nível-5. 

Em seguida iremos detalhar as práticas dos processos. 

♦ Prevenção de Defeitos [DEF_01]; 

♦ Otimização do Processo de Testes; 

♦ Controle de Qualidade. 

4.5.5.3 Prevenção de Defeitos 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar políticas e procedimentos 

para prevenção de defeitos 

Responsável 

A prevenção de defeitos [DEF_01] inclui o registro, o 

controle e a análise das causas dos defeitos de forma a 

eliminar as origens dos mesmos. Devem-se definir políticas 

que apóiem o programa de prevenção de defeitos e 

procedimentos para operacionalizá-los. Estas políticas e 

procedimentos normalmente contemplam os seguintes itens: 

♦ Objetivos da política; 

♦ Metas a serem atingidas; 

♦ Papéis e responsabilidades; 

♦ Técnicas utilizadas  e Artefatos; 

♦ Treinamentos. 

. 

Equipe de Processos  

Tabela 4-39 - Definir, documentar e suportar políticas e procedimentos para prevenção de defeitos 
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4.5.5.4 Otimizações no Processo de Teste 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir, documentar e suportar procedimentos 

para a otimização do processo de teste. 

Responsável 

A organização deve buscar uma melhoria contínua da 

qualidade do processo de teste utilizando uma comunicação 

constante entre os principais envolvidos nos projetos.  

O procedimento a ser documentado deve definir intervalos 

pré-fixados para uma reavaliação do processo de teste. Estes 

intervalos podem ser baseados em marcos como, por 

exemplo, o final de um projeto ou ao final de cada iteração 

(se caso o ciclo de vida for iterativo e incremental). Além 

disso, os objetivos da otimização do processo são definidos 

e divulgados na Política de Teste; 

Equipe de Processos, 

Grupo de Melhoria de 

Processo de Teste.  

Tabela 4-40 - Definir, documentar e suportar procedimentos para a otimização do processo de teste. 

 

Prática: Estabelecer um grupo de melhoria do processo 

de teste 

Responsável 

A monitoração do processo de teste deve ser feita através 

das métricas de processo existentes. 

Para cada área de melhoria devem ser criadas ações que 

promovam a melhoria do processo de testes. 

Esse mesmo grupo será responsável pelo programa de 

prevenção de defeitos, auditando os processos existentes. 

Equipe de Processos  

Tabela 4-41 - Estabelecer um grupo de melhoria do processo de teste. 
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Prática: Criar e executar um procedimento para avaliar 

novas ferramentas e tecnologias que possam melhorar a 

capacidade, maturidade e eficácia do processo de teste. 

Responsável 

Como parte do processo de otimização do processo de 

testes, deve haver um esforço contínuo de atualização e 

capacitação da equipe envolvida com testes. A 

automatização dos testes contribui para uma maior 

eficiência e eficácia no processo como todo, para que isto 

aconteça existe uma constante busca por novas.  

Equipe de Processos, 

Grupo de Melhoria de 

Processo de Teste.  

Tabela 4-42 Criar e executar um procedimento para avaliar novas ferramentas e tecnologias que possam 
melhorar a capacidade, maturidade e eficácia do processo de teste. 

4.5.5.5 Controle de Qualidade 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir, documentar e suportar procedimentos 

para o controle de qualidade. 

Responsável 

Os procedimentos para controle da qualidade tratam 

estatísticas sobre o processo de teste e consolidam dados 

para suportar decisões sobre ele. Estes procedimentos 

geralmente contêm responsabilidade e autoridade da equipe 

de garantia da qualidade, como por exemplo: 

♦ Recursos da equipe de garantia da qualidade 

(incluindo pessoal, ferramentas, etc); 

♦ Prazos e metas da equipe de garantia da qualidade; 

♦ Avaliações a serem realizadas pela equipe de 

garantia da qualidade; 

♦ Auditorias e revisões realizadas pela equipe de 

Equipe de Processo 
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garantia da qualidade; 

♦ Padrões de projeto e procedimentos a serem usados 

como referência para as revisões e auditorias da 

equipe de garantia da qualidade. 

 

Tabela 4-43 - Definir, documentar e suportar procedimentos para o controle de qualidade. 

 

Na Figura abaixo é possível observar resumidamente quais são as principais 

características a serem alcançadas em cada nível. 

 

 

 

Figura 4-2 Níveis de Maturidade 
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4.6 Interações entre Áreas de Processo 

O CMMi [CMMi_01] agrupa as áreas de processo em quatro categorias, o mesmo 

agrupamento será feito para as práticas da disciplina de teste. As interações entre as áreas 

garantem uma integração perfeita entre as práticas. As categorias são: 

♦ Gerência de Processo; 

♦ Gerência de Projeto [PMP_01], [PMP_02]; 

♦ Engenharia; 

♦ Suporte. 

Embora o agrupamento esteja desta forma, freqüentemente as áreas de processo 

interagem entre si sem seguir esta categorização. Por exemplo, o processo Definir Métricas 

do Projeto de Teste (DMPT), que está dentro da categoria Gerência de Processo, fornece as 

métricas que serão utilizadas no Controle Quantitativo do Processo de Teste (CQPT), que 

está na categoria Gerência de Projeto [PMP_01],[PMP_02]. 

 

4.6.1 - Gerência de Processo 
 

As áreas de processo da Gerência de Processo possuem as práticas de teste 

relacionadas a processos de definição, planejamento, implementação, monitoramento e 

controle, são elas: 

♦ Objetivos e Políticas de Teste 

♦ Planejamento de Teste 

♦ Programa de Treinamento 

♦ Técnicas e Métodos de Teste 

♦ Especificação do Ambiente de Teste e Homologação 

♦ Controle e Monitoramento de Processo de Teste 
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♦ Automação do Processo de Teste 

♦ Programa de Inspeções 

♦ Otimização do Processo de Teste 

♦ Definição de Métricas do Projeto de Teste 

Dividimos a gerência de processo em dois gráficos, básico e avançado. As áreas de 

processo da gerência básica de processo prover a capacidade de documentar e compartilhar 

melhores práticas, artefatos do processo e o aprendizado através da organização. As áreas 

de processo da gerência avançada de processo dão a organização à capacidade de atingir os 

objetivos quantitativos de qualidade e performance de projeto. 

 

Figura 4-3 - Gerência de Processo - Básico 

Como ilustrado na Figura 4-3 acima o processo Objetivo e Política de Teste (OPT), 

a partir das políticas organizacionais, fornece as necessidades do processo organizacional e 

os objetivos e políticas do processo de teste. Estas necessidades organizacionais pode ser 

um treinamento ou até uma alocação de recursos. Os objetivos e políticas do processo de 

teste definem os padrões de qualidade, objetivos de melhoria, definição de teste e 

homologação, etc. 
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O processo Programa de Treinamento (PT) estabelece os treinamentos que são 

necessários para a organização cumprirem as práticas de teste. 

O processo de Planejamento de Teste (PlT) documenta os requisitos funcionais e 

não funcionais no plano de teste, delimitando o escopo do projeto. Estes requisitos 

compreendem necessidades da massa de dados, requisitos de performance, abordagem e 

técnicas utilizadas no teste. 

O processo de Técnicas e Métodos de teste (TM) define novas técnicas e métodos 

que visam otimizar e automatizar o processo de teste. Técnicas de extração dos casos de 

teste a partir da interface gráfica ou utilização de uma ferramenta para auxílio na execução 

dos testes são exemplos de técnicas e métodos definidos por este processo. 

O processo de Especificação de Ambiente de Teste e Homologação (EATH), 

através dos requisitos definidos no plano de teste, gera a especificação do ambiente de Teste 

e Homologação. Esta especificação contém o hardware, o software, a massa de dados e 

demais necessidades de ambiente para executar o teste. 

 

Figura 4-4 - Gerência de Processo – Avançado 
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Na figura acima podemos ver o processo Controle Quantitativo do Processo de 

Teste (CQPT) responsável pela definição das ações corretivas, o registro das não 

conformidades e o checklist de inspeção. Baseados no monitoramento do processo e as 

métricas instanciadas são definidos ações corretivas como, mudança de técnica utilizada, 

alocação de recurso, mudança de escopo, etc. Os pontos que não estão de acordo com o 

planejado são registrados. Estas não conformidades podem ser: custo, prazo, nível de 

qualidade, aderência ao processo, etc. Estes mesmos pontos fazem parte do checklist de 

inspeção. 

O processo Programa de Inspeção (PI), responsável pelas inspeções periódicas, tem 

como um dos produtos o relatório de não conformidades. 

A Automação do Processo de Teste (APT) tem como principal saída o processo 

automatizado e a definição das ferramentas de automação. Todo processo automatizado 

exige uma ferramenta para minimizar a intervenção humana, processos de execução de teste 

são os mais propensos à automatização. 

O processo Otimização do Processo de Teste (OTzPT), através de métricas de 

performance do processo e de ações corretivas, produz melhorias no processo de teste. Estas 

melhorias podem ser: recomendação de uma nova técnica de teste, documentos revisados, 

revisão dos papéis e responsabilidades, etc. 

A área de processo Definição de Métricas do Projeto de Teste (DMPT) se encarrega 

de definir quais métricas serão utilizadas para medir a performance do teste e controlar, 

gerenciar e otimizar o processo de teste. 

 

4.6.2 - Engenharia 
 

As áreas de processo que estão na categoria Gerência de Projeto cobrem as práticas 

de gerenciamento de projeto relacionadas ao planejamento, controle e monitoramento do 

projeto de teste. As áreas são: 

♦ Planejamento de Teste 

♦ Controle Quantitativo do Processo de Teste 
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♦ Especificação do Ambiente de Teste e Homologação 

♦ Testes Integrados ao Processo de Desenvolvimento 

Abaixo segue a figura com as interações da Gerência de projeto. 

 

Figura 4-5 - Gerência de Projeto 

 

Como podemos ver na figura acima o processo Planejamento de Teste (PlT) gera o 

plano de teste e dentro deste estão os requisitos de ambiente. O plano contém informações 

importantes para o controle quantitativo do processo, como por exemplo, o cronograma, o 

custo do projeto, recursos, etc. Em relação aos requisitos de ambiente o plano possui as 

necessidades de massa de dados, requisitos de performance, abordagem e técnicas utilizadas 

no teste. 

A área de processo Controle Quantitativo do Processo de Teste (CQPT) é 

responsável por controlar e monitorar quantitativamente o processo. Através deste processo 

são extraídos indicadores e ações corretivas tais como: desvio padrão e variância do tempo 

e esforço do processo de teste, através destes indicadores podem ser tomadas decisões 

como: alocação de recurso, revisão do escopo, revisão do custo, etc. 
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O processo Especificação do Ambiente de Teste e Homologação (EATH) tem como 

um de seus objetivos controlar e gerenciar o ambiente de teste e homologação. Como parte 

do controle do ambiente, registros de incidentes são feitos e regras de utilização do 

ambiente são definidas para o melhor gerenciamento do ambiente. Os incidentes podem ser: 

quedas do banco, indisponibilidade do ambiente, software lento, etc. Exemplos de regra de 

utilização, preenchimento de formulário para promoção do sistema, aprovação do 

responsável para fazer alteração em homologação, etc. 

O processo Teste Integrado ao Processo de Desenvolvimento (TIPD), a partir da 

metodologia de desenvolvimento da organização, define um uma integração das práticas de 

teste com o processo de desenvolvimento de software. São definidos os milestones de teste 

e onde eles se encaixam no processo de desenvolvimento, por exemplo, o planejamento de 

teste deve iniciar junto com o plano de projeto. 

 

4.6.3 - Gerência de Projeto 
 

As áreas de processo da engenharia cobrem as práticas de desenvolvimento e 

manutenção que são compartilhadas durante toda disciplina de engenharia. As áreas são: 

♦ Técnicas e Métodos de Teste 

♦ Automação do Processo de Teste 

♦ Programa de Inspeção 

♦ Testes Integrados ao Processo de Desenvolvimento 

Abaixo segue a figura com as interações da Engenharia. 
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Figura 4-6 – Engenharia 

 

Na figura acima o processo de Testes Integrado ao Processo de Desenvolvimento 

(TIPD) geralmente gera alguns artefatos como plano de testes, casos de teste, métricas 

utilizadas, etc. 

O processo, Programa de Inspeção (PI), tem como responsabilidade definir um 

processo de inspeção formal para todos os artefatos gerados na disciplina de testes. Neste 

programa serão identificadas as não conformidades nos artefatos, como, por exemplo, plano 

de teste incompleto, casos de teste fora do padrão, etc. 

Automação do Processo de Teste (APT) é o processo responsável em analisar 

ferramentas especializadas em automação de testes, e elaboração dos scripts automáticos 

[AUT_01]. Técnicas de automação de testes serão necessárias para a implantação e 

execução do mesmo. 

Para que os processos, Testes Integrados ao Processo de Desenvolvimento e 

Automação do Processo de Teste, sejam implantados e executados da melhor maneira 

possível, são necessárias Técnicas e Métodos de Testes (TM).  
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Estas técnicas são identificadas e especificadas no processo Técnicas e Métodos de 

Teste.  

Exemplos de técnicas: 

♦ Elaboração de Cenários a partir de Requisitos; 

♦ Elaboração de Casos de testes a partir de Cenários; 

♦ Testes automáticos seqüências [QUA_01]. 

 

4.6.4 – Grupo de Suporte 
 

As áreas de processo de Suporte cobrem as práticas que apóiam o desenvolvimento 

e a manutenção dos produtos. Essas áreas de processo abordam práticas que são usadas no 

contexto de desenvolver outros processos. As áreas são: 

♦ Objetivos e Políticas de Teste 

♦ Controle da Qualidade 

♦ Prevenção de Defeitos 

♦ Definição de Métricas do Projeto de Teste 

♦ Especificação do Ambiente de Teste e Homologação 

Abaixo segue a figura com as interações do Suporte. 
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Figura 4-7 – Grupo de Suporte 

 

Na figura acima o processo, Objetivos e Políticas de Testes (OPT), determina e 

publica políticas e padrões de qualidade que serão seguidas por outras áreas. Um exemplo 

de política: Auditorias serão realizadas semestralmente, para avaliar a aderência do 

processo de teste; 

Controle de Qualidade (CQ) é o processo que define e documenta procedimentos de 

controle de qualidade. Ações Corretivas é um exemplo claro desses procedimentos. Os 

indicadores de qualidade são de fundamental importância para definir novos procedimentos 

de controle de qualidade. Exemplos de indicadores de qualidade: Número de RDP`s 

(Registro de Defeitos em Produção) e Número de RDT`s (Registro de Defeitos em Testes). 

Prevenção de Defeitos (PD) é a área responsável em definir políticas de prevenção 

de defeitos, as quais devem estar de acordo com os objetivos e políticas de testes da 

organização. Exemplo de políticas de prevenção de defeitos: Realizar análise causal dos 

defeitos encontrados. 

Métricas do projeto de testes e de controle do ambiente são definidas e coletadas na 

área de processo Definição de Métricas do Projeto de Teste (DMPT). Algumas destas 

métricas são: Esforço por caso de teste, RDT`s por caso de teste, Up-time do ambiente, etc. 
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Baseado no Plano de Teste, Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais o ambiente 

de teste e homologação é especificado e construído. 

4.7  - Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado o Modelo de Maturidade para Melhoria de Processo 

de Testes em instituições que possuem ambientes heterogêneos, ou seja, forte integração 

entre os aplicativos, juntamente com o tamanho dos ambientes de desenvolvimento, de 

testes e de homologação, envolvendo vários sistemas distintos e várias plataformas (alta, 

baixa e móvel) tecnológicas diferentes. 

O Modelo de Maturidade é composto de cinco níveis de maturidade, são eles: 

Nível 1 – Inicial; 

Nível 2 – Definido e Planejado; 

Nível 3 – Integrado e Arquitetural; 

Nível 4 – Gerenciado e Controlado; 

Nível 5 – Otimizado. 

Cada nível apresentado acima é composto por dimensões as quais fazem parte da 

estrutura ou meta-modelo de um nível.  

As dimensões são as seguintes: 

♦ Objetivos Genéricos 

♦ Processos 

♦ Pessoas 

♦ Métricas 

♦ Ferramentas 

♦ Ambiente 

 

Destas apenas as dimensões de Objetivos Genéricos e Processos foram detalhados 

neste capítulo, as demais estão presentes no [WEB_01]. 
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O próximo capítulo irá apresentar o processo de avaliação no qual irá determinar em 

que nível de maturidade uma instituição se encontra. Serão apresentados os procedimentos 

de avaliação, questionário de entrevistas para o Nível 2 de maturidade e o algoritmo de 

classificação utilizado. 



5 
Processo de Avaliação 

Este capítulo tem como foco descrever o Processo de Avaliação do 
TMM-e (Modelo de Maturidade em Testes e Homologação para 
Ambientes de Testes Heterogêneos). O documento, além de detalhar 
o processo de avaliação do TMM-e, também apresenta e descreve os 
processos de avaliação dos modelos de maturidade utilizados como 
referência do trabalho. A seção 5.1. apresenta uma breve introdução 
sobre avaliação de processo e seus componentes. A seção 5.2. 
apresenta os processos de avaliação dos modelos de maturidade 
base deste trabalho. A Seção 5.3., principal seção deste capítulo 
apresenta em detalhes os procedimentos, componentes de avaliação 
e o algoritmo de classificação do processo de avaliação do TMM-e. 
Na seção 5.4. são apresentados os questionários do processo de 
avaliação do TMM-e. Por fim, a seção 5.5. apresenta as 
considerações finais do capítulo. 

5.1 Visão Geral 

Nesta seção será focado o processo de avaliação dos Modelos de Maturidade em 

Testes. Os seguintes modelos serão abordados: TPI (Test Process Improvement) 

[TPI_01], TIM (Testing Improvement Model) [TIM_01] e TMM (Test Maturity Model) 

os quais foram escolhidos como base deste trabalho. Em seguida será apresentado o 

processo de avaliação do TMM-e (Modelo de Maturidade em Testes com foco em 

Ambientes de Testes) em detalhes. A elaboração do TMM-e/AM contou com a ajuda 

dos profissionais e colaboradores da instituição que avaliada e que serviu como CASE e 

alunos da UFPE. 
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5.2 Procedimento de Avaliação do TIM 

O procedimento de avaliação do TIM [TIM_01] compreende três passos: 

1. O modelo e o procedimento de avaliação são explicados para indivíduos 

de uma organização. Representantes de todos os níveis hierárquicos 

devem participar do brienfing; 

2.  Entrevistas são realizadas com pessoas da organização estrategicamente 

selecionadas. Os questionários que estão baseados no modelo de 

referência são aplicados para auxiliar na condução das entrevistas. Todas 

as respostas (Sim/ Não) devem ser respondidas, caso alguma delas não 

seja respondida entrevistador inicia uma discussão a respeito da questão. 

Eventualmente algumas perguntas devem ser introduzidas com o intuito 

de facilitar o entendimento do entrevistado. Os resultados das entrevistas 

são utilizados na análise da solução; 

3. Os resultados das entrevistas são analisados e apresentados como um 

“perfil de maturidade”. Cada equipe recebe uma nota para cada Área de 

Chave [Tabele 5-1]. Interpreta-se como “perfil de maturidade” o mesmo 

que “maturidade percebida” através das entrevistas e do diagnóstico. 

Identificado o “Perfil de Maturidade” um plano de melhoria é criado incluindo 

os seguintes tópicos: 

1. Identificação da Solução: Um universo de estratégias de melhorias que podem 

ser usadas nas organizações é sugerido através do modelo e dos resultados dos 

questionários.  

2. Análise da Solução – A solução é combinada com as necessidades e visões 

das organizações. Considerando que as estratégias são relevantes, importantes e de 

custo tangível, tenta-se diminuir o universo de estratégias. As mesmas são discutidas e 

priorizadas de acordo com os recursos disponíveis (recursos de hardware, software e 

humanos) da organização. 
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3. Apresentação – As atividades de melhorias propostas são combinadas com os 

resultados da avaliação. Os entrevistadores juntamente com o representante da 

organização conversam sobre a execução das atividades e tentam montar um plano de 

ação ainda sem muitos detalhes neste momento. 

5.2.1 Procedimento de Avaliação do TPI 

O procedimento de avaliação TPI se baseia no uso de dois artefatos: 

♦ Checkpoints; 

♦ Matriz de Maturidade em Testes. 

Juntos, irão ajudar a identificar em que nível de maturidade uma organização se 

encontra. O uso de Checkpoints é bastante importante para determinar os requisitos de 

cada nível de maturidade do TPI [TPI_01]. Todos os requisitos são definidos de forma 

semelhante às questões que necessitam ser respondidas positivamente para se alcançar 

um determinado nível.  

Baseando-se nos Checkpoints um processo de teste pode ser facilmente 

avaliado, e para cada área chave, um nível pode ser estabelecido. Para todos os 

próximos níveis de uma área chave será correspondida como um ponto de melhoria.  

Uma característica importante é que os Checkpoints são acumulativos, ou seja, para 

classificar um processo no nível B é necessário responder positivamente os Checkpoints 

do nível A e do nível B. 

Outra etapa do procedimento de avaliação do TPI é o preenchimento da Matriz 

de Maturidade em Testes. Após determinar os níveis de cada área chave, utilizando os 

Checkpoints, todos os esforços estão direcionados para saber onde realizar a melhoria. 

Um exemplo muito claro é a presença de um artefato de Estratégia de Teste (área chave 

do nível A) sendo mais importante que a descrição de uma Metodologia de Testes 

(também da área chave do nível A). 
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Para definir estas prioridades existe uma dependência entre níveis de diferentes 

áreas chaves. Por exemplo, as estatísticas são coletadas para se encontrar defeitos (área 

chave do Nível A, Métricas) no nível B existe uma área de chave chamada de Gerência 

de Defeitos.  Dependências correspondentes podem ser encontradas entre níveis e áreas 

chaves. A Gerência de Defeitos utilizam as métricas de defeitos para avaliar a execução 

dos testes, do produto e do processo. Concluímos que níveis e áreas estão diretamente 

relacionados uns aos outros na Matriz de Maturidade em Testes. 

A Matriz está estruturada da seguinte maneira;  

♦ No eixo vertical são apresentadas às áreas chaves; 

♦ No eixo horizontal é apresentada uma escala de maturidade com treze 

unidades [Tabela 5-1]. 

Na Tabela 5-1 na área chave, Estratégia de Teste, existem células vazias entre os 

valores 1 e 6 da escala de maturidade, não existe um significado para isso, mas indica 

que para alcançar um nível maior de maturidade a área chave em questão estará 

relacionada para a sugestão de melhoria. 

♦ Baseadas na escala de maturidade o TPI propõe três categorias de 

maturidade em teste, são elas:Controlada 

� Os valores de 1 a 5 da escala são de suma importância para um 

processo de teste controlado. Todo o processo é executado de 

acordo com a estratégia de testes, técnicas de especificação de 

casos de testes são utilizadas, defeitos são registrados e 

reportados. O testware e o ambiente de testes são bem 

controlados. 

♦ Eficiente 

� Os valores de 6 a 10 da escala apontam para um processo de 

testes eficiente. A automação do processo de testes pode ser uma 

forma de alcançar a eficiência. 

♦ Otimizado 
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� Um processo de teste eficiente hoje pode não ser no futuro. Os 

níveis na escala de 11 a 13 são para otimizar o processo de teste. 

O objetivo destes níveis é garantir uma melhoria contínua. 

 

Tabela 5-1 - Matriz de Maturidade em Testes 

5.2.2 Procedimento de Avaliação do TMM 

O processo de avaliação do TMM-e apresentado na seção 5.2 deste capítulo está 

baseado no processo de avaliação do TMM, conhecido como TMM-AM (Test Maturity 

Model – Assessment Model).  O mesmo está amparado sobre três grandes pilares 

[Figura 5-1], são eles: 

1. Treinamento e critério de seleção da equipe de avaliação; 

2. Procedimento de Avaliação; 

3. Instrumento de Avaliação. 
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Figura 5-1 - Estrutura do TMM-AM 

5.2.2.1 Treinamento e critério de seleção da equipe de 
avaliação 

A execução de um processo de avaliação, onde a coleta e a interpretação dos 

dados é um procedimento bastante complexo necessita-se da criação de um time de 

avaliadores treinados no assunto. Este time de avaliadores deve ter conhecimento do 

modelo TMM, ser bem relacionado na organização e estar motivado para implementar 

uma melhoria no processo de teste, possuir habilidade para realizar mudanças, bastante 

tempo em desenvolvimento / testes, e / ou experiência em gerência de projeto. 

O time de avaliação deve ter um líder técnico com grande expertise em assuntos 

técnicos, liderança e principalmente ter uma boa comunicação. Em média, o tamanho de 

uma equipe de avaliadores pode variar dependendo do tamanho do projeto ou da 

organização, o ideal é que fique em torno de 4 a 8 componentes. 

O treinamento no modelo dever ser conduzido pelo líder dos avaliadores onde 

seu objetivo é multiplicar o conhecimento entre os outros componentes. Este 

conhecimento se resume nos seguintes tópicos: 

♦ Introdução ao processo de melhoria em testes; 

♦ Visão Geral no modelo TMM; 

♦ Técnicas de entrevistas; 



___________________________________________________________________ 107

♦ Planejamento; 

♦ Análise dos dados; 

♦ Criação de relatórios. 

5.2.2.2 Roteiro de Avaliação do TMM-AM 

Para o TMM-AM ser executado é necessário à realização de uma série de 

passos, os principais são [MESO_01]: 

♦ Dar suporte ao desenvolvimento de melhoria do processo de testes e a 

determinação do nível do TMM; 

♦ Guiar a organização no desenvolvimento de planos de melhorias; 

♦ Garantir que a avaliação é executada da melhor maneira possível; 

♦ Guiar o time de avaliadores na coleta, organização e análise dos dados. 

 

 

Figura 5-2 - Etapas do Roteiro de Avaliação do TMM-AM 

 
 Na Figura 5-2 são apresentados os passos para realizar o roteiro de avaliação, 
são eles:  
  

♦ Preparar a Avaliação 
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� Na preparação o esforço maior está direcionado para a 

coordenação do time de avaliadores dentro da organização. Uma 

série de atividades é executada neste momento, principalmente a 

seleção do time de avaliadores e do líder. O líder deve garantir 

que todos os treinamentos serão realizados de acordo com o 

planejado. Depois de completado o treinamento a equipe deve 

elaborar um Plano de Avaliação. Este Plano de Avaliação deve 

descrever o escopo da avaliação, entradas e saídas da avaliação, o 

mecanismo de controle e os fatores de riscos que possam 

impactar a avaliação. Ao final do passo da Preparação ainda é 

necessário à seleção das equipes da organização. Isto inclui uma 

apresentação geral do escopo da avaliação, o comprometimento 

formal e um acordo de confidencialidade. 

♦ Conduzir a Avaliação 

� Neste passo a equipe de avaliadores coleta e registra informações 

para as entrevistas, apresentações, questionários do TMM e 

documentos relevantes. Todas essas informações são suportadas 

pela gerência de teste e relacionadas às práticas do processo de 

teste. 

♦ Reportar os Resultados da Avaliação  

� O relatório da avaliação inclui o perfil do processo de teste da 

organização avaliada, o nível do TMM e os registros da 

avaliação. O estado atual do processo de teste da organização é 

apresentado através de um resumo geral. Este resumo deve conter 

as seguintes informações: Um índice, um sumário executivo, um 

objetivo de maturidade e subobjetivo, um sumário dos pontos 

fracos e fortes do processo avaliado e recomendações de 

melhorias. 

♦ Analisar a Avaliação 
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� Para a execução deste passo é necessária a presença da equipe de 

avaliação, os engenheiros de qualidade e os gerentes dos projetos 

juntos irão priorizar objetivos da melhoria.  

♦ Elaborar um Plano de Ação 

� Um macro-planejamento focado na melhoria do processo de 

testes é elaborado pela equipe de avaliadores, engenheiros de 

qualidade e gerentes. Uma apresentação é elaborada com o 

objetivo de deixar claro os pontos à serem melhorados. 

Semelhante a um plano de projeto o macro-planejamento deve 

focar em melhoria de atividades e/ou adição de atividades 

ausentes para que a organização possa atingir o nível de 

maturidade mais próximo. 

♦ Implementar as melhorias 

� Uma vez desenvolvido e aprovado o macro-planejamento, as 

melhorias são implantadas em projetos pilotos. Os mesmos 

devem ser monitorados garantindo que as atividades de melhorias 

estão sendo implantadas corretamente. Eventualmente estas 

melhorias podem sugerir mudanças no processo de teste. 

5.2.2.3 Questionário de Avaliação 

O instrumento de avaliação proposto pelo TMM - AM é um questionário, no 

qual deve ser respondido por um conjunto de pessoas pré-selecionadas a fim de extrair o 

atual estado do processo de testes da organização. 

O questionário consiste de oito partes: 

1. Instrução para uso; 

2. Background do entrevistado; 

3. Background da Organização; 

4. Questões sobre objetivos e subobjetivos de maturidade; 
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5. Questões sobre o uso de ferramentas de testes; 

6. Questões sobre novas tendências de testes; 

7. Recomendação de melhoria do questionário; 

8. Glossário de termos. 

Um exemplo de um questionário é apresentado na Figura 5-3. 

 

Figura 5-3 - Questionário do TMM-AM / Políticas e Objetivos de Teste 

 

Como citado anteriormente, cada nível do TMM possui um conjunto de 

objetivos de maturidade e cada objetivo principal está relacionado a um outro conjunto 

de objetivos de maturidade secundários. Sendo assim, para cada objetivo secundário do 

TMM, o questionário apresenta um conjunto de questões relacionadas, que devem ser 

respondidas com uma das opções: SIM, NÃO, NÃO SEI  e NÃO SE APLICA. 

Com base nas respostas é possivel indicar se uma organização satisfaz ou não os 

objetivos de maturidade secundários, e conseqüentemente, os objetivos principais. 
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5.2.2.4 Algoritmo de Classificação 

O procedimento de avaliação de pontos do TMM-AM é baseado em um 

procedimento descrito por Masters e Bothwell em seu trabalho  no Capability Maturity 

Model Assessment Framework. No domínio de testes, o TMM é o modelo de referência 

para o ranking de processos de testes e o questionário proposto pelo TMM-AM fornece 

os dados de entrada para o ranking. 

O algoritmo para a classificação dos processos no ranking começa avaliando se 

os objetivos secundários foram alcançados, com base nos resultados, avalia-se a 

satisfação dos objetivos principais de maturidade, e por fim, com base na satisfação 

desses últimos, é possível identificar se o nível de maturidade foi alcançado. Além 

disso, o grau de satisfação dos objetivos secundários permite ainda a identificação de 

quais áreas no processo avaliado apresentam deficiências. 

A Tabela 5-3 mostra como proceder para classificar a satisfação dos objetivos 

secundários de acordo com as respostas do questionário. 

% de respostas = “SIM” 
Classificação da satisfação do 

objetivo secundário 
Grau de satisfação 

> 90 Satisfeito Muito Alto 

70 - 90 Satisfeito Alto 

50 - 69 Satisfeito Medio 

30 - 49 Não Satisfeito Baixo 

< 30  Não Satisfeito Muito Baixo 

Tabela 5-2 - Satisfação dos objetivos secundários 

Uma vez avaliada a satisfação dos objetivos secundários, torna-se possível 

avaliar a satisfação dos objetivos principais de maturidade. 

A Tabela 5-5 mostra como avaliar a satisfação desses objetivos. 
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% de objetivos secundários de 

maturidade 

classificação de satisfação do 

objetivo de maturidade 

≥ 50 satisfeitos Satisfeito 

< 50 satisfeitos Não Satisfeito 

≥ 50 não aplicável Não Aplicável 

≥ 50 não pontuado Não Pontuado 

Tabela 5-3 - Classificação de satisfação dos objetivos de maturidade  

Através do grau de satisfação atribuído aos objetivos secundários de maturidade 

é possível ainda identificar quais são as áreas que apresentam deficiências no processo e 

quais áreas podem ser consideradas “fortes”. Para tal classificação, o TMM-AM 

considera que áreas que apresentam grau de satisfação ”Muito Alto”, devem ser 

consideradas áreas fortes no processo, pois com certeza 90% das atividades e 

responsabilidades requeridas por esta área no TMM estão sendo executadas 

corretamente. Por outro lado, as áreas que apresentam grau de satisfação “Baixo” ou 

“Muito Baixo”, devem ser observadas como áreas deficientes no processo. Para estas 

áreas deve-se montar um Plano de Ação, com o intuito de sanar as deficiências e 

melhorar a qualidade do processo.    

5.3 Procedimento de Avaliação do TMM-e 

O objetivo principal desta avaliação e de todas comentadas anteriormente é ter 

uma visão geral do quanto às equipes da organização tem suas práticas estruturadas com 

relação aos modelos de maturidade. Um outro objetivo bastante importante é identificar 

os cenários dos problemas da disciplina de teste e relacioná-los às suas causas, o que 

será usado para planejar e implantar o novo processo de teste. Esta avaliação deve ser 

vista como uma análise geral das equipes, mostrando áreas de conhecimentos onde há 
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problemas e áreas de conhecimento que funcionam bem. Além disso, ele também 

mostra detalhes importantes do dia-a-dia das atividades de teste, permitindo que sejam 

identificados pontos específicos que serão importantes para o novo processo.  

Boas práticas do TMM-AM foram utilizadas para a definição do TMM-e/AM. O 

mesmo está suportado pelas seguintes atividades: 

1. Seleção e Contextualização dos Avaliadores; 

a. Nesta atividade o objetivo é estabelecer um grupo de 

profissionais que auxiliem no processo de avaliação. Uma vez 

identificado os profissionais os mesmos devem passar por uma 

contextualoização. 

2. Procedimento da Avaliação; 

a. Cada profissional do grupo de avaliadores assume uma 

subatividade descrita no procedimento de avaliação. O objetivo 

deste procedimento é executar e registrar a avaliação da 

organização. 

3. Instrumento de Avaliação. 

a. Esta atividade tem como objetivo apresentar todos os instrumento 

utilizados durante a avaliação. 

A seguir a descriçãoo detalhada de cada atividade que compõe o processo de avaliação 

do TMM-e. 

SSeelleeççããoo  ee  CCoonntteexxttuuaalliizzaaççããoo  ddooss  AAvvaalliiaaddoorreess  

O time de avaliadores deve ser composto por profissionais com elavado grau de 

experiência em testes e principalmente de pessoas comunicativas e auto-gerenciáveis. 

Algumas características da equipe de avaliadores do TMM foram utilizadas para a 

definição do time de avaliadores do TMM-e/AM. Uma sugestão para a equipe de 

avaliadores é apresentada através da Figura5-3. 
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Figura 5-4 - Configuração da Equipe de Avaliadores do TMM-e/AM 

O Gerente de Projeto é o responsável pela gestão da avaliação, ou seja, obter o 

envolvimento dos stakeholders, criar o cronograma das entrevistas, contactar os 

entrevistados e acompanhar a avaliação. O Consultor Sênior é responsável pela busca de 

novas técnicas e procedimentos que venham a agregar durante a avaliação e  

principalmente no macro-planejamento de melhoria, lembrando que Testes depende do 

contexto [TST_01]. O Consultor Técnico, fica responsável pela acompanhamento 

direto, principalmente na busca de artefatos importantes da organização, sejam 

templates da metodologia de desenvolvimento da organização, ferramentas utilizadas 

para desenvolvimento, métricas e dados históricos. O Engenheiro de Processo e o 

Arquiteto de Testes são responsáveis pela execução das entrevistas, a coleta dos dados e 

a elaboração do relatório de diagnóstico. As entrevistas podem ser presenciais ou não. 

Quando presenciais é bastante importante a presença de um especialista na área de 

testes de software,  neste caso o Arquiteto de Testes. Seu objetivo é esclarecer algumas 

dúvidas sobre os questionários, com isso serão evitados respostas não fundamentadas 

e/ou dúbias. Quando a entrevista não for presencial é importante que na avaliação das 

respostas haja um desvio para baixo e para cima das respostas SIM ou NÃO. Neste caso 

foi criado um outro tipo de resposta, PARCIALMENTE.  Ainda nesta seção são 

apresentadas as descrições das respostas para as entrevistas presenciais e não 

presenciais.  

O Gerente de Projeto além de suas reponsabilidades já citadas será responsável 

pela contextualização do Time de Avaliadores. No processo de contextualização o 

Gerente de Projeto deverá realizar um treinamento sobre o Modelo de Referência, 
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apresentar a estrutura Modelo Organizacional da empresa e citar os principais 

problemas  gerais (“dores”) relativas a disciplina de teste independente de organizações. 

Na contextualização devem ser abordados os seguintes assuntos: 

♦ CMMi [CMMi_01]; 

♦ Metodologias de Software [EP_01]; 

♦ Gerência de Projeto [PMBOK_01]; 

♦ Modelos de Melhorias em Testes [TIM_01, TPI_01, TMM_01]; 

♦ Introdução aos Fundamentos de Testes de Software [TST_01, TST_02]. 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ddaa  AAvvaalliiaaççããoo  

Após a seleção e contextualização do Time de Avaliadores será 

operacionalizada a avaliação propriamente dita e para isto, serão necessários a execução 

dos passos apresentados na Figura 5-4: 

 

Figura 5-5 - Procedimentos da Avaliação 

PPrreeppaarraaççããoo  ddaa  AAvvaalliiaaççããoo  

O Gerente de Projeto na preparação da avaliação deverá identificar quais são as 

equipes pilotos da organização que serão avaliadas e construir um plano de entrevistas. 

Este [Figura 5-5] plano deve possuir informações sobre as equipes e seus respectivos 

entrevistados. Uma vez elaborado o Gerente de Projeto deve entrar em contato com os 

entrevistados para confirmação das datas das entrevistas. 

 

Figura 5-6 - Plano de Entrevistas 
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Outra atividade durante a preparação é disponibilizar um ambiente apropriado 

para o restante da equipe, por exemplo, ferramentas de edição de texto, planilha 

eletrônica, ferramentas de gerência de configuração e mudança e computadores 

conectados a internet. 

O Consultor Sênior juntamente com o Consultor Técnico deverá realizar 

reuniões com as equipes da TI, áreas de negócio e usuário com o objetivo de entender 

com mais detalhes as grandes “dores” da organização. Esta etapa da preparação é de 

fundamental importância para identificar as não-conformidades de outras disciplinas 

paralelas ou ortogonais a disciplina de teste, por exemplo, Levantmento de Requisitos e 

Implementação. Os pontos “fortes” e “fracos” detectados nestas reuniões servirão de 

entrada para a elaboração do macro-planejamento de melhorias. 

O Engenheiro de Processo e o Arquiteto de Testes durante a preparação da 

avaliação estarão envolvidos na adaptação dos questionários de avaliação, ajustando 

algumas nomenclaturas que são utilizadas na instituição para facilitar a execução das 

entrevistas. 

Uma boa prática presente nos questionáriso durante o ajuste é a inserção de 

comentários associados às perguntas, por exemplo; 

Pergunta: Existe uma estratégia (descrevendo o modelo geral [modelo V, 

iterativo, ágil.] de testes, estágios ou níveis de teste [unidade, integração, sistema, 

aceitação] a serem realizados, com os respectivos objetivos [propósitos, níveis de 

cobertura], responsabilidades, e atividades [técnicas de projeto, automação e execução 

de teste, com critérios para término de teste e ambiente de teste a ser usado]) de teste 

bem definida e divulgada, com foco em alcançar os riscos associados à obtenção dos 

objetivos definidos pela política de testes? 

Todo o conteúdo que estiver entre colchetes são considerados comentários. O 

objetivo é fornecer mais ferramentas de apoio ao entrevistador facilitando a execução 

das entrevistas e evitando diferentes interpretações sobre as perguntas. 
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CCoonndduuççããoo  ddaa  AAvvaalliiaaççããoo::  

Seguindo a mesma linha de raciocínio da Preparação da Avaliação, o Gerente de 

Projeto deverá confirmar a presença do entrevistado com no mínimo dois dias de 

antecedência e informar o local de realização. Caso não seja confirmada a presença 

deve-se alocar um novo horário ou substituir o entrevistado. A presença do Gerente de 

Projeto é importante para deixar claro ao entrevistado que a entrevista não é uma “caça 

as bruxas”, ou seja, o objetivo é identificar as não-conformidades do processo de teste e 

não avaliar as pessoas. 

O Engenheiro de Processo e o Arquiteto de Testes são os responsáveis pela 

execução das entrevistas. Estes devem ser capazes de esclarecer toda e qualquer dúvida 

em relação as perguntas e principalmente, contextualizar o entrevistado. Uma sugestão 

para contextualização pode ser o seguinte texto: 

“Contexto: É importante inicialmente saber que os principais objetivos do 

projeto são: 

(1) Identificar dificuldades e desafios enfrentados pelas pessoas responsáveis 

por testes e homologação na organização.  

(2) Identificar o que pode ser feito ou fornecido para que as pessoas possam 

progressivamente lidar melhor com estas dificuldades e desafios. 

(3) Ajudar a trazer recursos (ambientes, treinamento, ferramentas, pessoas e 

novos processos) para as atividades de teste e não policiar o trabalho feito atualmente. 

(4) Dessa forma aumentar a eficácia das atividades de teste e homologação, e, 

consequentemente, a qualidade dos sistemas. Tente deixar claro tanto pontos positivos 

quanto negativos relativos à sua equipe, os recursos disponíveis para as atividades de 

teste e homologação, e a forma de trabalho instalada na organização com relação a 

testes e homologação; se desejado, a sua entrevista (ou respostas para algumas 

perguntas) pode ser anônima.” 

Uma série de aspectos de melhoria do processo de teste sao cobertos pelo TMM-

e e com o objetivo de estruturar a avaliação e as entrevistas, o questionário foi dividido 

em quatro grandes áreas de processo e seus respectivos objetivos, são elas: 
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♦♦  OObbjjeettiivvooss  ee  PPoollííttiiccaass  ddee  TTeessttee  

� Esta área se propõe a identificar a existência de políticas de 

qualidade, políticas de testes e indicadores de eficiência.  

♦♦  PPllaanneejjaammeennttoo  ddee  TTeesstteess  

� A proposta desta área é verificar se os Planos de Teste são aderentes 

as políticas de qualidade, se existem modelos para construção dos 

Planos de Teste, quais técnicas de estimativas são utilizadas, e de que 

forma os envolvidos participam no processo de teste. 

♦♦  TTééccnniiccaass  ee  MMééttooddooss  BBáássiiccooss  ddee  TTeessttee  

� Os pontos abordados por esta área são a utilização de técnicas e 

métodos para elaboração de cenários, de casos de testes, de projetos 

de testes, a utilização de modelos para registrar as informações e 

quais tipos de testes são executados.  

♦♦  DDeeffiinniiççããoo  ddee  AAmmbbiieennttee  ddee  TTeesstteess  ee  HHoommoollooggaaççããoo    

� Seu objetivo é verificar questões de facilidade de uso, de montagem e 

manutenção inerentes aos ambientes de teste e homologação. 

Na etapa de Condução da Avaliação, os Consultores (Sênior e Técnico) são 

responsáveis pelo acompanhamento das entrevistas. Eventuais apoios para os 

entrevistadores em relação à temas específicos como Técnicas de Elaboração de Casos 

de Testes, Testes Exploratórios podem surgir e os Consultores são imediatamente 

requisitados. 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddaass  EEqquuiippeess::  

Considerada a etapa mais importante dentre as citadas, o diagnóstico é composto 

de duas atividades: 

♦♦  CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddooss  DDaaddooss  

Este passo se resume numa contagem das respostas (“SIM”,   “NÃO”, 

“PARCIALMENTE”, “NÃO SE APLICA” e “NÃO SEI”) do 
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questionário. O significado destas respostas são apresentadas na próximo 

item. 

♦♦  AApplliiccaaççããoo  ddoo  AAllggoorriittmmoo  ddee  CCllaassssiiffiiccaaççããoo  

 Para cada equipe são coletados os resultados das entrevistas e   

 inseridos numa planilha de consolidação.  A planilha utiliza a seguinte   

 pontuação: 

��  SSiimm  ==  11  ppoonnttoo;;  

��  NNããoo  ==  00  ppoonnttoo;;  

��  PPaarrcciiaallmmeennttee66   = em uma visão foi interpretado como Sim, e em 

outra como Não. Aplicada apenas para entrevistas não 

presenciais;  

��  NNããoo  ssee  AApplliiccaa  ==  a pergunta é desconsiderada e retirada do 

cálculo;;  

��  NNããoo  sseeii  ==  a pergunta é desconsiderada e retirada do cálculo (se a 

quantidade de respostas “não sei” for superior a 50%, a avaliação 

não deve prosseguir, deve ser feita uma re-seleção das equipes 

para uma nova avaliação).  

Estes valores são importantes para a avaliação de cada objetivo das áreas de 

processo. O procedimento de avaliação de pontuação do TMM-e/AM foi elaborado com 

base no procedimento seguido pelo modelo TMM e se dá da seguinte forma:  

Inicialmente avalia-se a satisfação dos Objetivos Genéricos de maturidade e 

Dimensões de Apoio apresentados no Capítulo 4. Com base na satisfação destes, é 

possível identificar se o nível de maturidade foi alcançado. 

A Tabela 5-4 mostra como proceder para classificar a satisfação dos Objetivos 

Genéricos e Dimensões de Apoio de acordo com as respostas do questionário. 

                                                
6 Foram criadas duas visões para a análise das entrevistas não presencias: uma levando em consideração as 
respostas “parcialmente” como SIM e outra considerando as respostas “parcialmente” como NÃO. A divisão nessas 
duas visões permite uma abordagem mais ou menos rígida dependendo da análise que se deseja fazer. 
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% de respostas = “SIM” 
Classificação da satisfação do 

objetivo ou dimensão Grau de satisfação 

> 90 Satisfeito Muito Alto 

70 - 90 Satisfeito Alto 

50 - 69 Não Satisfeito Medio 

30 - 49 Não Satisfeito Baixo 

< 30 Não Satisfeito Muito Baixo 

Tabela 5-4 - Satisfação 

Através do grau de satisfação atribuído aos Objetivos Genéricos, é possível 

ainda identificar que áreas apresentam deficiências no processo e que áreas são 

consideradas “fortes”. Para tal classificação, o TMM-e/AM considera que áreas que 

apresentam grau de satisfação ”Muito Alto”, devem ser consideradas áreas fortes no 

processo, pois com certeza 90% das atividades e responsabilidades requeridas por esta 

área no TMM-e estão sendo executadas corretamente. Por outro lado, as áreas que 

apresentam grau de satisfação “Baixo” ou “Muito Baixo”, devem ser observadas como 

áreas deficientes no processo. Para estas áreas deve-se montar um plano de ação, com o 

intuito de sanar as deficiências e melhorar a qualidade do processo.  

Totalizando os valores obtidos para cada Objetivo Genérico e Dimensão de 

Apoio, é possível avaliar a satisfação do nível por completo. A Tabela 5-5 mostra como 

avaliar esta satisfação. 

% de Satisfação Classificação 
0,0% Não Satisfeito 

75,0% Satisfeito 

Tabela 5-6 - Critérios para Avaliação das Áreas de Processo 

Estes critérios são considerados bastante arrojados diante dos critérios adotados 

pelo TMM-AM. A razão disto está relacionada com a importância que o TMM-e/AM 

fornece em relação à disciplina de Testes para ambientes com de alta integração e 

diferentes plataformas. No Capítulo 2 foi apresentada uma série de requisitos e 

necessidades para se estabelecer um processo de teste e principalmente um ambiente de 



___________________________________________________________________ 121

teste, por exemplo: alta integração dos sistemas, Lei 404 do artigo Sarbane e Oxley e 

terceirização da disciplina de teste. Todos estes requisitos são considerados complexos e 

necessários para as empresas onde a TI é considerada grande e seus sistemas funcionam 

em diferentes plataformas.  

Considera-se que nestas ocasiões as equipes necessitam de um altíssimo 

conhecimento e controle sobre as entidades envolvidas nesta disciplina e por este 

motivo o percentual de satisfação é bem elevado. No Capítulo 7 é apresentado um 

experimento onde todo o processo de diagnóstico é executado.  

5.4 Questionários de Avaliação 

Um dos produtos mais importantes da avaliação, o questionário é composto de 

perguntas relacionadas aos níveis de maturidade do TMM-e. Para este trabalho apenas 

os questionários dos níveis 2 e 3 foram criados. 

5.4.1.1 Conteúdo das Questões 

Nível 2 – Definido e Planejado, as principais áreas de processo que foram 

abordados por este nível, são: 

♦ Objetivos e Políticas de Testes; 

♦ Técnicas e métodos básicos de Testes; 

♦ Planejamento dos Testes; 

♦ Definição do Ambiente de Testes e Homologação; 

♦ Organização Independente de Testes. 

As perguntas do questionário devem nortear sobre as áreas de processo, são elas: 
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Questionário para o Nível 2 

OObbjjeettiivvooss  ee  PPoollííttiiccaass  ddee  TTeesstteess  

1. Existe uma política (descrevendo a missão, necessidades de negócio relacionadas 

aos produtos de TI, objetivos organizacionais de qualidade, responsabilidades pela 

qualidade e sua melhoria) de qualidade organizacional bem definida e divulgada? 

2. Existe uma política (descrevendo a diferença entre depuração (debug) e testes, 

objetivos organizacionais de testes, metas de qualidade a serem alcançadas, nível de 

independência das equipes de teste, processo de teste em alto nível, objetivos da 

melhoria contínua das atividades de teste [como descoberta de mais defeitos, maior 

cobertura, diminuir custo das atividades de teste, descoberta antecipada de defeitos], 

e o papel dos testes para a organização) de testes bem definida, divulgada e alinhada 

com a política de qualidade organizacional? 

3. Existe uma estratégia (descrevendo o modelo geral de testes, estágios de teste 

[unidade, integração, sistema, aceitação] a serem realizados, com os respectivos 

objetivos [propósitos, níveis de cobertura], responsabilidades, e atividades [técnicas 

de projeto, automação e execução de teste, com critérios para término de teste e 

ambiente de teste a ser usado]) de teste bem definida e divulgada, com foco em 

alcançar os riscos associados à obtenção dos objetivos definidos pela política de 

testes? 

4. Existe(m) comitê(s) de testes bem estabelecidos? 

5. Políticas e atividades para o processo de teste estão identificadas, documentadas e 

aprovadas? 

6. O processo de teste está definido? 

Tabela 5-7 - Perguntas /Objetivos e Políticas de Testes 
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TTééccnniiccaass  ee  mmééttooddooss  bbáássiiccooss  ddee  TTeesstteess 

1. A criação de teste caixa-preta é feita com base em alguma análise de cobertura de 

código, documentos de requisitos, especificações funcionais, etc? 

2. São realizados testes de re-testes antes do teste de regressão?  

3. Os casos de testes funcionais e não-funcionais são criados através das 

especificações do sistema? 

4. Os casos de testes favorecem a extração de dados para testes, ou seja, servem como 

filtro para extração dos dados?  

Tabela 5-8 - Perguntas / Técnicas e Métodos Básicos de Testes 

 

PPllaanneejjaammeennttoo  ddooss  TTeesstteess 

1. Planos de teste (considerando os requisitos funcionais [incluindo a complexidade e 

criticidade das funcionalidades] e de qualidade, e características do sistema e da 

equipe de desenvolvimento, indica prioridades, que requisitos vão ser testados, que 

tipos de teste devem ser realizados, que níveis de cobertura e critérios para release são 

almejados, que artefatos vão ser gerados, que suporte gerencial e de infra-

estrutura/ambiente de teste são necessários, que riscos foram identificados, qual o 

cronograma) aderentes a política e estratégia de testes são definidos e divulgados? 

2. Existe um template e procedimentos para criação do plano de teste? 

3. Os testes são criados e executados com base em um plano de teste? 

4. Durante o planejamento dos testes, todos os envolvidos do projeto participam? 

5. Critérios de Aceitação, de parada e de bloqueio são definidos no planejamento dos 

testes? 

Tabela 5-9 - Perguntas / Planejamento dos Testes 
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DDeeffiinniiççããoo  ddoo  AAmmbbiieennttee  ddee  TTeesstteess  

1. O atual ambiente de desenvolvimento é adequado para as atividades de teste da sua 

equipe? 

2. O atual ambiente de homologação é adequado para as atividades de homologação da 

sua equipe? 

3. É possível criar novas condições no seu ambiente de teste e homologação? 

4. Sua equipe utiliza stubs ou drivers para possibilitar a realização de testes 

independentemente de interações com outros componentes [O uso de stubs e drivers é 

bastante freqüente na fase dos testes de integrações]? 

5. É possível replicar os resultados de teste no seu ambiente de teste? 

6. Os testes que você realiza utilizam uma massa de dados representativa do ambiente 

de produção? 

7. Existe uma política bem definida para utilização, gerenciamento e controle do 

ambiente de teste? 

8. Existe uma política bem definida para utilização, gerenciamento e controle do 

ambiente de homologação? 

Tabela 5-10 - Perguntas / Definição do Ambiente de Testes 

OOrrggaanniizzaaççããoo  IInnddeeppeennddeennttee  ddee  TTeessttee 

1. Existe uma equipe independente totalmente dedicada às atividades de teste na 

organização? 

2. A equipe independente de teste esta identificada na estrutura organizacional da 

organização como um todo? 
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3. Existe um plano de cargos e salários para os componentes desta equipe? 

Tabela 5-11 - Perguntas / Organização Independente de Teste 

DDiimmeennssããoo  ddee  AAppooiioo::  PPeessssooaass  

1. Existe ao menos uma pessoa desempenhando o papel de Gerente de Teste? 

2. Quem desempenha o papel de Gerente de Teste possui as competências descritas no 

modelo de referência? 

3. O papel de Gerente de Teste está desempenhando as responsabilidades descritas no 

processo? 

4. Existe ao menos uma pessoa desempenhando o papel de Administrador de 

Ambientes? 

5. Quem desempenha o papel de Administrador de Ambientes possui as competências 

descritas no modelo de referência? 

6. O papel de Administrador de Ambientes está desempenhando as responsabilidades 

descritas no processo? 

7. Existe ao menos uma pessoa desempenhando o papel de Arquiteto de Teste? 

8. Quem desempenha o papel de Arquiteto de Teste possui as competências descritas 

no modelo de referência? 

10. O papel de Arquiteto de Teste está desempenhando as responsabilidades descritas 

no processo? 

11. Existe ao menos uma pessoa desempenhando o papel de Testador? 

12. Quem desempenha o papel de Testador possui as competências descritas no 

modelo de referência? 
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13. O papel Testador está desempenhando as responsabilidades descritas no processo? 

Tabela 5-12 - Perguntas / Dimensão Pessoa 

DDiimmeennssããoo  ddee  AAppooiioo::  MMééttrriiccaass  

1. A métrica de Registro de Defeitos em Produção é aplicada ao processo? 

2. A métrica de Registro de Defeitos em Testes é Aplicada ao processo? 

3. São aplicadas Métricas de Progresso do Projeto de Testes (Casos de teste 

especificados no projeto; Ciclos planejados no projeto; Ciclos executados até o 

momento; Casos de teste executados e planejados no momento da medição; 

Quantidade de Testes Planejados x Quantidade de Testes Executados; Tempo / esforço 

gasto no planejamento dos testes; Tempo / esforço gasto em testes de unidade; Tempo 

/ esforço gasto em testes de integração; Tempo / esforço gasto em testes de sistemas; 

Tempo / esforço gasto em teste de regressão)?  

Tabela 5-13 - Perguntas / Dimensão Métricas 

DDiimmeennssããoo  ddee  AAppooiioo::  FFeerrrraammeennttaass  

1. São utilizadas ferramentas de apoio ao Gerenciamento de Defeitos de Testes? 

2. São utilizadas ferramentas de apoio ao Gerenciamento de Incidentes de Testes de 

Testes? 

3. São utilizadas ferramentas de apoio ao Gerenciamento de Projetos de Testes? 

4. São utilizadas ferramentas de apoio ao Gerenciamento de Riscos? 

Tabela 5-14 - Perguntas / Dimensão Ferramentas 

DDiimmeennssããoo  ddee  AAppooiioo::  AAmmbbiieennttee  

1. Os Ambientes de Testes e Homologação são segregados e possuem estruturas 
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idênticas? 

2. Os ambientes suportam testes isolados, ou seja, o teste de uma equipe não influência 

o teste de outra equipe? 

3. Os dados utilizados nos testes são mascarados? 

4. Os Ambientes de Testes e Homologação são representativos em relação ao de 

Produção? 

Tabela 5-15 - Perguntas / Dimensão Ambiente 

Nível 3 – Integrado e Arquitetural, suas principais áreas de processo, são: 

♦ Testes Integrados ao Processo de Desenvolvimento; 

♦ Técnicas e Métodos Avançados de Testes; 

♦ Programa de Treinamento Contínuo; 

♦ Gerenciamento de Mudanças; 

♦ Definição de Métricas do Projeto de Testes; 

TTeesstteess  IInntteeggrraaddooss  aaoo  PPrroocceessssoo  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo 

1. Os casos (roteiros e situações) de teste são criados ou atualizados em paralelo com o 

desenvolvimento? 

2. Os roteiros de teste (testes estáticos) são revisados antes de liberados para 

execução? 

3. As práticas de teste são integradas ao processo de desenvolvimento (da sua equipe 

ou da equipe do fornecedor)? 

4. O planejamento dos testes é feito no início do projeto de software? (Principio de 

número 3 dos Testes de software [TST_01]) 

5. A elaboração da arquitetura de teste é iniciada durante a especificação dos 
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requisitos? 

Tabela 5-16 - Perguntas / Testes Integrados ao Processo de Desenvolvimento 

 

TTééccnniiccaass  ee  MMééttooddooss  AAvvaannççaaddooss  ddee  TTeesstteess 

1. Técnicas para levantamento de casos de testes (por exemplo: Classes de 

Equivalência, Valores de Fronteira, Tabela de Decisão, Pairwise, Transição de 

Estados, Análise de Domínio) [TST_01] são utilizadas na construção da arquitetura de 

teste? 

2. Existe a preocupação de utilizar outras técnicas consideradas avançadas (casos de 

testes a partir de uma GUI, de uma Requisição de Mudança, do Manual do Usuário) 

durante a criação dos casos de teste? 

Tabela 5-17 - Perguntas / Técnicas e Métodos Avançados de Testes 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  TTrreeiinnaammeennttoo  CCoonnttíínnuuoo 

1. Existe um programa de treinamento em testes bem definido (tanto para novos 

funcionários quanto para aperfeiçoamento dos que já trabalham na equipe)? 

2. Os gerentes de projetos estão treinados nas ferramentas e nos templates de 

planejamento de testes? 

3. Os testadores estão treinados nas ferramentas e nos templates do planejamento de 

testes? 

4. Os arquitetos de teste estão devidamente treinados para produzir os projetos de 

testes e os casos de testes de acordo com o planejamento de testes? 

Tabela 5-18 - Perguntas / Programa de Treinamento Contínuo 
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GGeerreenncciiaammeennttoo  ddee  MMuuddaannççaass 

1. Os erros em produção associados aos seus sistemas foram causados realmente por 

problemas nestes sistemas ou em arquivos (bases de dados) ou componentes 

(programas, APIs, bibliotecas, autorizadores) acessados por ele? 

2. Os casos de teste são armazenados em algum repositório para uso posterior? 

3. Os casos de teste estão sob gerência de configuração? 

4. Falhas detectadas durante os testes (não produção) são classificadas e registradas de 

acordo com um processo bem definido? 

5. Você faz análise de impacto de mudanças antes de realizar uma mudança nos seus 

sistemas? 

6. Se a análise de mudanças é feita, ela gera alguma indicação de que testes precisam 

ser realizados? 

7. Existe algum programa de prevenção de defeitos? 

8. Existe um esquema básico de classificação de defeitos? 

Tabela 5-19 - Perguntas / Gerenciamento de Mudanças 

 

DDeeffiinniiççããoo  ddee  MMééttrriiccaass  ddoo  PPrroojjeettoo  ddee  TTeesstteess 

1. Para determinar se os objetivos dos testes foram atingidos são utilizadas métricas 

básicas de testes? 

2. Os dados do projeto utilizados para estimar são armazenados para referência ou 

utilização futura? 

3. Existe um programa de métricas de teste que mede tanto a qualidade e 

produtividade do processo quanto dos produtos? 
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4. É feito algum controle estatístico da qualidade e produtividade? 

5. Para determinar se os objetivos da depuração foram atingidos são utilizadas 

métricas básicas? 

6. Os desenvolvedores / testadores coletam e armazenam métricas básicas relacionadas 

a testes? 

7. São utilizadas métricas para garantir que os objetivos de testes foram atingidos? 

Tabela 5-20 - Perguntas / Definição de Métricas do Projeto de Testes 

  

DDiimmeennssããoo  ddee  AAppooiioo::  PPeessssooaass 

Não existe alteração em relação ao Nível 2 de maturidade. 

Tabela 5-21 - Perguntas / Dimensão Pessoas 

DDiimmeennssããoo  ddee  AAppooiioo::  MMééttrriiccaass 

1. É medida a quantidade de casos de testes desenvolvidos por requisito? 

2. É medido o número de casos de teste executados por hora? 

3. É medido o número de horas utilizadas para planejamento dos testes? 

4. É medido o custo por caso de teste? 

5. É medido o custo por defeito encontrado? 

6. É medida a quantidade de defeitos por caso de teste? 

7. É medido o número de defeitos por unidade de requisito? 

8. É medida a quantidade de alterações nas unidades de requisitos durante os testes? 

Tabela 5-22 - Perguntas / Dimensão Métricas 
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DDiimmeennssããoo  ddee  AAppooiioo::  FFeerrrraammeennttaass 

1. É utilizada alguma ferramenta de apoio ao ambiente de Testes e Homologação? 

2. É utilizada alguma ferramenta de apoio a Execução dos Testes? 

3. É utilizada alguma ferramenta de apoio ao Gerenciamento e Planejamento dos 

Testes? 

4. É utilizada alguma ferramenta de apoio ao ambiente de Testes e Homologação? 

Tabela 5-23 - Perguntas / Dimensão Ferramentas 

DDiimmeennssããoo  ddee  AAppooiioo::  AAmmbbiieennttee 

1. Os sistemas só são implantados no ambiente de homologação se forem testados no 

ambiente de testes integrados? 

2. A massa de dados para os testes integrados é extraída do ambiente de produção 

através de ferramentas apropriadas? 

3. Apenas pessoas devidamente capacitadas gerenciam e realizam manutenções nos 

ambientes de testes integrados e de homologação? 

Tabela 5-24 - Perguntas / Dimensão Ambiente 

Todas essas perguntas estão sujeitas a modificação para facilitar o entendimento 

dos entrevistados e se adequar às características da empresa. 

5.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foi abordado o processo de avaliação de uma equipe em relação 

ao processo de teste, onde o principal objetivo é capturar a situação atual baseado nos 

níveis de maturidade do modelo de referência. Antes foram apresentados os processos 
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de avaliação dos modelos de maturidade (TPI, TIM, TMM) [TPI_01, TIM_01, 

TMM_01]. O principal objetivo deste capítulo foi definir o processo de avaliação do 

TMM-e o qual foi baseado em grande parte do TMM-AM, processo de avaliação do 

TMM. Algumas características deste processo de avaliação foram utilizadas no TMM-

e/AM. A principal delas foi a configuração de intervalos e critérios para avaliação da 

satisfação dos objetivos de cada nível. 

No próximo capítulo serão apresentados os frameworks para os níveis 2 e 3 de 

maturidade. O modelo de referência apresentado no Capítulo 4 deste trabalho será 

referência para o desenho dos frameworks, o mesmo é composto de responsabilidades, 

atividades, aterfatos de entrada e saída.  



6 
Framework de Processo  

Este capítulo tem como foco a definição dos frameworks dos Níveis 2 
e 3 do TMM-e. Na seção 6.1 é apresentada uma Visão Geral sobre 
Frameworks, suas características e o SPEM. O Framework do Nível 
2 está contemplado na subseção 6.2. Na subseção 6.3 é apresentado 
o framework do Nível 3. Por fim, na subseção 6.4 são apresentadas 
as considerações finais. 
 

6.1 Visão Geral 

Segundo [GNA_01], todo processo proposto para a geração de um produto não 

deve seguir uma teoria ou um roteiro pré-definido, mas ser capaz de ser adaptado às 

necessidades de cada time. Para ser possível esta adaptação é necessário explicitar todos 

os componentes de um processo e a relação entre eles, identificando um conjunto básico 

de elementos e definições comuns a todos os modelos de processo. A idéia de 

framework de processo está toda baseada na adaptação de atividades, responsabilidades 

e componentes como citada acima. 

Neste capítulo serão desenhados os framework de processo para os níveis de 

maturidade 2 e 3 do TMM-e com o objetivo de atender a todas as áreas de processo 

pertencentes a cada nível. 

O Software Process Engineering Metamodel (SPEM) [OMG_01], meta-

linguagem para modelagem de processos software, foi utilizado para descrição dos 

frameworks em questão.  

A escolha do SPEM deveu-se aos seguintes fatores: 



___________________________________________________________________ 134

É um padrão oficial da OMG cuja reputação em estabelecer padrões é 

indiscutível. Possui o apoio de grandes empresas na área de software, que estão dando 

suporte ao seu uso através da construção de ferramentas e outras formas de apoio; 

Utiliza abordagem orientada a objetos, com notação UML [UML_01], que é um 

padrão já conhecido e consolidado no meio acadêmico e empresarial. 

A especificação do SPEM é estruturada como um perfil UML, que é um 

conjunto de uma ou mais extensões da semântica UML com o intuito de customizá-la 

para um domínio ou propósito específico. A tabela a seguir descreve os estereótipos 

utilizados pelo SPEM. 

Estereótipo Descrição Notação 

ProcessRole 

(Papel) 
Descreve os papéis, responsabilidades e competências de 
determinado indivíduo dentro do processo. 

 

WorkProduct 

(Artefato) 

Descreve algo que contém informação ou é uma entidade física 
produzida ou usada por atividades do processo.  

(Ex: modelos, códigos executáveis, planos e documentos).  

Document 

(Documento) 
Representa um documento criado, visualizado ou modificado 
através de um processo. 

 

WorkDefinition 

(Conjunto de 
trabalho) 

Elemento do modelo que descreve a execução, operações 
realizadas e transformações feitas nos “WorkProducts”. 
Representa um conjunto de atividades, como, por exemplo: 
especificar requisitos e fazer projeto do sistema.  

Activity 

(Atividade) 

É uma “WorkDefinition” que descreve o que um “ProcessRole” 
(papel) realiza. A diferença para “WorkDefinition” é sutil mas 
pode ser entendida como sendo uma única atividade bem 
delimitada, e não um conjunto, de responsabilidade de um 
determinado papel. 

 

Guidance 

(Guia) 

Elemento do modelo que se associa aos outros elementos e 
pode conter descrições adicionais, tais como: Técnicas, guias e 
padrões.  

Discipline 

(Disciplina) 

 

É um agrupamento coerente de elementos do processo 
(artefatos, papéis, atividades) cujas atividades são organizadas 
segundo algum ponto de vista ou tema comum (Ex: Análise e 
Projeto, teste, implementação, etc.). 
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Phase 

(Fase) 
Representa uma workdefinition de Alto-nível e que é limitada 
por um milestone. 

 

Tabela 6-1 Estereótipo do SPEM 

Na figura abaixo são apresentadas as fases do framework de processo do Nível 2 

e em cada uma delas existe um conjunto de práticas, artefatos e responsabilidade que 

são mais detalhadas na próxima seção. 

 

Figura 6-1 - Fases do Framework de Processo 

 A seguir uma breve descrição das fases do framework de processo. 
 

Planejamento dos Testes 

 A fase de planejamento é composta de práticas de perfil gerencial, ou 

seja, práticas que se preocupam em verificar o bom andamento e gerenciamento do 

projeto de testes. São exemplos de práticas desta fase:  

� Definição de escopo dos testes; 

�  Alocação de recursos humanos, de hardware e software; 

� Elaborar cronograma do projeto de teste alinhado com o cronograma de 

projeto; 

� Definição de níveis de acordos de serviço; 

� Definição dos pontos focais da equipe de teste e da equipe de projeto; 

� Relatório de acompanhamento do projeto de teste; 

� Definição de Riscos de projeto e dos testes. 
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Construção dos Testes 

 Principal fase do framework, a Construção se preocupa com a 

inteligência dos testes, ou seja, definir as situações de testes para detectar a maior 

quantidade de defeitos possível numa release7. Para isso, é necessária a criação de 

alguns componentes8: 

� Estratégia de Teste; 

� Cenários de Teste; 

� Casos de Teste; 

� Suítes de Execução; 

� Scripts automáticos; 

� Ambientes de Teste 

� Checklist de Sanidade. 

A elaboração destes componentes será totalmente baseada nos documentos de 

especificação funcional do sistema, motivo pelo qual existe uma grande dependência da 

qualidade dos artefatos gerados na disciplina de Requisitos e Análise e Projeto. 

Execução dos Testes 

A fase de Execução tem como objetivo verificar o grau de qualidade do produto 

em termos de confiabilidade, segurança e robustez, além da qualidade dos casos de uso, 

builds e releases desenvolvidos, avaliando os resultados e registrando os problemas 

encontrados. 

Auditoria 

Este processo abrange os principais aspectos da garantia de qualidade de um 

projeto e de um produto em um conjunto de atividades bem definidas. Ela é uma 

ferramenta importante para assegurar a conformidade dos produtos e processo utilizados 

                                                
7 Particular versão de um item de configuração que é passível de verificação. Por exemplo: um release 

de testes ou um release de produção. 
8 A definição destes componentes são apresentados e detalhados no website [WEBSITE_01]. 
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com os padrões estabelecidos e garantir que possíveis inadequações sejam levadas ao 

conhecimento da gerência para que sejam efetivamente resolvidas. 

Na próxima subseção será apresentado o workflow do nível 2 de maturidade, as 

práticas, passos, seus responsáveis e se aplicável alguns guidelines. Os detalhes dos 

passos das práticas e os artefatos de entrada e saída não serão apresentados neste 

documento. Para maiores detalhes consulte o website do framework [WEB_01].  

6.2 Framework para o Nível 2 do TMM-e 

O macro-fluxo apresentado na Figura 6-2 tem como objetivo explicitar a 

dinâmica do processo de testes para o Nível 2 de maturidade do TMM-e. Nele são 

apresentadas práticas e responsabilidades que são executadas em paralelo ou não, 

contemplando todas as fases citadas na Seção 6.1.  

 

 

Figura 6-2 Workflow do Nível 2 

 
 Algumas das práticas apresentadas na figura à cima serão mais detalhadas na 
Tabela 6-2.  
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6.2.1 Contextualização do Processo 

Considerando uma organização independente de teste, um dos objetivos 

genéricos do Nível 2, servirá de “fachada”9 para a equipe de projeto a qual recepcionará 

os projetos de teste. No momento em que a demanda surge um arquiteto de teste é 

alocado o mais cedo possível para um maior envolvimento. O quanto antes se envolver 

com o projeto melhor para conhecer as regras de negócio e mitigar alguns riscos10. O 

arquiteto de teste não irá elicitar requisitos, mas vai executar o papel de garantia da 

qualidade dos documentos gerados nas etapas anteriores de um projeto de 

desenvolvimento, evitando a passagem de um requisito (funcional ou não–funcional) 

mal detalhado para as etapas de teste. O principal objetivo deste profissional é capturar 

o entendimento das regras de negócio que servirão de base para a fase da construção dos 

testes. Ao mesmo tempo o Gerente de Teste se preocupa em orçar o projeto de testes, 

estimar o esforço de teste e alinhar algumas diretrizes com o Gerente de Projeto. Alguns 

envolvimentos antes de instanciar o workflow de teste é importante para aumentar a 

performance do processo e mitigar alguns riscos.  

Na Tabela 6-2 são apresentados os Objetivos Genéricos do Nível 2 com seus 

processos e práticas do modelo de referência. Cada prática se necessário será co-

relacionada com uma atividade (presente no modelo de referência – TMM-e), ou 

procedimento, ou artefato do framework. Algumas práticas não são contempladas no 

framework, por exemplo: Definir uma política de teste, e Definir e documentar uma 

estratégia de testes são práticas que a organização como um todo deverá implementar 

fora do framework. 

Dependendo das características das instituições e do segmento de software 

algumas atividades, ou passos podem sofrer alterações.  

Objetivo ♦ Definir os conceitos que vão nortear todos os esforços de 

                                                
9 O termo fachada é utilizado com o mesmo objetivo do Padrão Arquitetural “facade”, o qual fornece um 

ponto único de entrada ao sistema. No contexto utilizado a equipe independente de teste serve de 
ponto único de entrada para os testes de uma organização. 

10 Terceiro Princípio dos Testes [TST_01]: Testes devem ser feitos o mais cedo possível no ciclo de 
desenvolvimento e deve ser focado em objetivos definidos. 
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Genérico:  testes da organização; 
♦ Criação de organização de testes; 
♦ Avaliar a aderência da implantação da disciplina de testes. 

Processo: Objetivos e Políticas de Testes 

Práticas Responsável 
Representação no 

Framework Elemento 
Definir uma 
política de teste 

Gerente de Teste 

Esta prática não está 
contemplada no 
Framework, mas a 
organização deve criar um 
documento que represente 
todos os objetivos e 
política de testes da 
instituição. 

N /A 

Definir e 
documentar uma 
estratégia de 
testes 

Gerente de Teste 

Esta prática não está 
contemplada no 
Framework, mas a 
organização deve criar um 
documento que represente 
todas as estratégias para 
alcançar o nível desejado e 
atender às políticas de 
testes. 

N / A 

Definir métricas 
básicas do 
processo de 
teste 

Gerente de Teste 

Na fase de planejamento 
existe uma prática, 
Planejar Teste e no artefato 
Plano de Teste existem 
sugestões de métricas que 
devem ser utilizadas 
durante um projeto de 
testes. 

 

Auditar a 
aderência ao 
processo 
implantado 

Gerente de Teste 

Na fase de auditoria, 
existem duas atividades: 
Planejar Auditoria de 
Processo e Executar 
Auditoria de Processo, 
nelas são contemplados 
passos, artefatos e 
responsabilidades. 

  

 

 

Objetivo 
Genérico:  Criação da Organização Independente de Testes 

Processo: Objetivos e Políticas de Testes 

Práticas Responsável 
Representação no 

Framework Elemento 
Estabelecer uma 
Organização 
Independente de 
Testes 

A organização é 
responsável por 

esta prática. 

Uma organização 
independente de teste deve 
ser estabelecida neste 
nível. Esta prática não está 
explicitamente 
contemplada no 
framework, mas o mesmo 
dará suporte para a 
organização independente 
de testes. São estabelecidos 

N / A 
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papéis e responsabilidades 
para cada um dos 
componentes envolvidos 
na organização 
independente. 

Processo: Técnicas e métodos básicos de Testes 

Práticas Responsável 
Representação no 

Framework Elemento 
Definir e 
documentar 
técnicas e 
métodos básicos 
de especificação 
de casos de teste 

Gerente de Teste 

Na fase da Construção 
existe uma atividade 
chamada, Elaborar Projeto 
de Teste, onde estão 
descritas as técnicas de 
especificação dos casos de 
teste.  

 

Definir e 
documentar 
técnicas e 
métodos básicos 
de execução de 
testes 

Gerente de Teste 

Na fase de Construção e 
Execução existem 
atividades tipo Elaborar 
Projeto de Teste, Planejar 
Execução e Executar 
Testes que representam à 
execução dos casos de 
teste de forma manual e 
algumas boas práticas 
utilizadas durante a prática. 

 

 

Especificar e 
executar os 
testes 

Arquiteto de 
Teste e 

Testadores 

Na fase de execução existe 
uma atividade, Executar 
Testes de Sistemas e 
Registrar defeitos, onde 
são descritos os 
procedimentos da 
execução manual e como 
serão reportados os 
defeitos. 

 

Executar testes 
de sanidade nas 
versões 
liberadas 
(Deliverables) 
 

Arquiteto de 
Teste 

Na fase de execução existe 
uma atividade, Executar 
Testes de Sanidade, onde 
está descrito todo o 
procedimento para a 
execução do teste de 
sanidade. O artefato 
utilizado é o Checklist de 
Sanidade. O mesmo guiará 
o Arquiteto de Teste 
durante o teste. 
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Registrar e 
Gerenciar os 
defeitos 
encontrados 
durante os testes 

Arquiteto de 
Teste 

Na fase de Execução 
existem duas atividades, 
onde são apresentados 
todos os procedimentos 
para gerenciamento e 
registro de defeitos / 
incidentes e avaliação dos 
mesmos, são elas: 
Confirmar Defeito /  
Incidente e Avaliação dos 
Resultados. 

 

Processo: Planejamento dos Testes 

Práticas Responsável 
Representação no 

Framework Elemento 
Definir e 
documentar um 
procedimento 
para especificar 
o Plano de Teste 

Gerente de Teste 

Na fase de Planejamento, 
existe uma atividade, 
Planejar Teste, onde todo o 
procedimento para elaborar 
o plano de testes está 
presente em um passo a 
passo. 

 

Definir e 
documentar um 
procedimento 
para especificar 
o artefato 
Projeto de 
Testes 

Gerente de Teste 

Na fase de Construção, 
existe uma atividade, 
Elaborar Projeto de Teste, 
onde todo o procedimento 
para elaborar o projeto de 
testes está presente em um 
passo a passo. 

 

Planejar a 
execução dos 
testes em ciclos Arquiteto de 

Teste 

No artefato, Plano de Teste 
existe uma seção, Ciclo de 
Teste. Nela será informada 
a quantidade de ciclos de 
execução necessários para 
o projeto em questão. 

 

Conduzir a 
análise de risco 
e definição da 
abordagem de 
teste 

Arquiteto de 
Teste 

Uma planilha de risco é 
disponibilizada para que o 
arquiteto de teste possa 
identificar e acompanhar 
todos os riscos do projeto.  
No mesmo artefato na 
seção Abordagem de Teste 
serão descritas todas as 
abordagens e tipos de teste 
(Guia de Tipos de Testes) 
que serão implementados e 
executados no projeto em 
questão, visando a 
mitigação dos riscos. 
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estabelecer e 
registrar 
estimativas de 
custo e esforço 

Arquiteto de 
Teste 

No artefato, Plano de Teste 
existe uma seção, Equipe 
envolvida. Nela deve-se 
registrar o custo e esforço 
necessário para o escopo 
do projeto de teste. 11 

 

Processo: Definição do Ambiente de Teste e Homologação 

Práticas Responsável 
Representação no 

Framework Elemento 
Definir e 
documentar um 
procedimento 
para 
especificação 
dos ambientes 
de Testes e 
Homologação 

Gerente de Teste 

Na fase de Construção 
existe uma atividade, 
Elaborar Especificação de 
Ambiente, onde através de 
passos são apresentados 
todos os procedimentos 
para especificação de um 
ambiente de teste. 

 

Especificar o 
ambiente de 
testes e 
homologação Arquiteto de 

Teste 

Na atividade Elabora 
Especificação de Ambiente 
de Teste existe um artefato 
onde devem ser 
apresentadas todas as 
características necessárias 
para a construção de um 
ambiente de testes. 

 

Gerenciar e 
controlar o 
ambiente de 
testes e 
homologação Administrador de 

Ambiente 

Na fase de construção 
existe uma atividade, 
Montar Ambiente de Teste, 
onde passos contemplam o 
gerenciamento e controle 
do ambiente. As técnicas 
de gerenciamento da base 
de dados são estabelecidas 
no Plano de Teste - Visão 
Técnica. 

 
 

 
 

Definir e 
documentar o 
procedimento 
para registro de 
incidentes nos 
ambientes de 
testes e 
homologação 

Gerente de Teste 

Na fase de Execução existe 
uma atividade, Confirmar 
Defeitos / Incidentes, onde 
é apresentado todo o 
procedimento para 
registrar um Incidente 
(falha no ambiente de 
teste). 

 

Registrar os 
incidentes 
ocorridos no 
ambiente de 
testes e 
homologação 

Arquiteto de 
Teste 

Na fase de Execução, na 
atividade de Executar 
Testes de Sistemas e 
Registrar defeitos / 
incidentes o artefato, 
Pacote de Execução é 
utilizado para registrar os 
incidentes do ambiente de 

 

                                                
11 Algumas técnicas de estimativas de esforço podem ser utilizadas, por exemplo; Estimativa baseada em 
Especialista ou baseada nos dados históricos. 
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teste. 

Tabela 6-2 Representação do Nível 2 no Framework 

Na Tabela 6-2, foram apresentadas as práticas que contemplam os Objetivos 

Genéricos e as atividades com representação no framework. Além destas atividades 

outras foram criadas no framework para dar suporte ao processo de teste. Como 

exemplo, podemos citar as seguintes atividades: 

♦ Elaborar Cenários de Testes; 

♦ Elaborar Projeto de Homologação; 

♦ Planejar Execução. 

Na próxima seção serão apresentadas as fases do frameworks em detalhes. 

6.2.2 Detalhamento das Fases do Framework do Nível 2 

O detalhamento de cada fase [Figura 6-3] do Framework em nível de atividades, 

artefatos de entrada e saída e papéis são mostrados a seguir.  

 

Figura 6-3 Fases do Framework Nível 2 

6.2.3 Fase: Planejamento dos Testes 

Na Figura 6-4 é apresentada à fase de Planejamento dos Testes. Ela é composta 

por atividades de perfil gerencial, que se preocupam em avaliar e relacionar 

informações sobre atividades a serem executados no prazo, custo e recursos visando à 

execução de objetivos predeterminados.  
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Figura 6-4 Fase de Planejamento dos Testes 

6.2.4 Fase: Construção dos Testes 

Na Figura 6-5, a fase de Construção, se preocupa com a inteligência dos 

testes, ou seja, definição das situações de testes para detectar a maior 

quantidade de defeitos possível em um sistema. São criados elementos que 

possibilitam esta definição, como: estratégia de teste (podemos chamar também 

de plano de teste – visão técnica), cenários de teste, casos de teste, suites de 

execução de testes (pacote de execução), scripts automáticos, ambientes de teste, 

checklist de sanidade.  

  

Figura 6-5 Fase de Construção dos Testes 
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Nesta fase são contempladas três macro-atividades. As macro-atividades são 

compostas por fluxos mais complexos, são elas: Projetar Testes, Preparar Execução e 

Preparar Ambiente. Preparar Ambiente é uma das macro-atividades que em paralelo as 

outras representam a principal etapa da fase de construção. 

 

Figura 6-6 Macro-atividade: Preparar Ambiente de Teste 

Nesta macro-atividade, Prepara Ambiente de Teste, devemos levantar as 

necessidades do ambiente de teste para o projeto. Em muitos projetos quando esta 

atividade não é executada pode impactar toda a fase de execução. A infra-estrutura que 

o sistema irá funcionar em produção muitas vezes não é replicada para o ambiente de 

teste, logo não será possível reproduzir algumas situações de teste. No framework em 

questão esta macro-atividade é obrigatória para todo e qualquer projeto e acontece no 

início da fase de construção. Os analistas de negócio deverão informar os componentes 

(tabelas, APIs, XML) de primeiro nível12 (que estão diretamente relacionados com o 

sistema em desenvolvimento).  

Através desta informação será possível realizar uma Análise de Impacto. Na 

Análise de Impacto serão identificados os demais níveis (que estão indiretamente 

relacionados com o sistema desenvolvimento, mas que podem impactar no 

funcionamento) de integração do sistema. Em seguida será realizado um Processo de 

Análise de Conflito para verificar se o sistema que será testado está em conflito com 

outros podendo impactar principalmente durante a execução dos testes (massa de 

                                                
12 Componentes de primeiro nível são aqueles que os analistas e desenvolvedores necessitam diretamente 

para especificar e desenvolver os sistemas. Já os níveis mais baixos são aqueles que os primeiros 
níveis dependem. 
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dados). Antecipando etapas da fase de Homologação o Ambiente de Homologação é 

especificado baseado nas informações geradas na Análise de Impacto.  

 

Figura 6-7 Macro-atividade Projetar Testes 

 A macro-atividade "Projetar Testes" apresentada na Figura 6-7 contempla todas 

as atividades relacionadas à criação de casos de Testes. Começando com "Elaborar 

Cenários" onde serão levantadas todas as situações de testes baseada nos requisitos do 

sistema, em seguida uma revisão dos cenários é realizada com o objetivo de detectar se 

alguma funcionalidade ficou descoberta. Para a atividade de "Elaborar Projeto de 

Testes" temos como entrada para a criação dos casos de Testes os cenários criados na 

atividade de "Elaborar Cenário”. Nesta atividade serão projetados todos os casos de 



___________________________________________________________________ 147

testes que serão utilizados na fase de execução. Os projetos de testes de homologação 

serão elaborados neste momento tentando antecipar as atividades de homologação e 

capturando o comprometendo do usuário com os testes de aceite. 

 

Figura 6-8 Preparar Execução 

 

Na Figura 6-8, o arquiteto de testes planeja a execução definindo a quantidade 

de casos de teste que farão parte dos ciclos de teste, além de ser responsável pela 

criação do Pacote de Execução artefato de saída da atividade. Os casos de teste serão 

dispostos neste documento apresentando uma seqüência lógica ou cronológica para que 

os testadores possam executar os testes.  

6.2.5 Fase: Execução dos Testes 

A fase de Execução dos Testes [Figura 6-9] tem como objetivo a execução 

manual dos testes planejados e projetados nas fases de Planejamento e Construção, 

respectivamente. Nesta fase, uma determinada versão funcional do sistema é testada 

previamente pelo Arquiteto de Teste através do Teste de Sanidade, o objetivo é verificar 

se a build está com o mínimo de condições funcionais para começar o ciclo de teste no 

Ambiente de Teste montado e disponibilizado na fase de construção.  

Se a build passar nos testes de sanidade, a mesma já pode ser testada baseada 

nos casos de testes e de acordo com o pacote de execução pelos Testadores. Uma vez 

detectado um bug o Testador deverá registrá-lo na planilha (Pacote de Execução). 
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Figura 6-9 Fase de Execução dos Testes 

6.2.6 Fase: Finalização dos Testes 

A fase de Finalização dos Testes (Ciclo) [Figura 6-10] deve garantir que os 

defeitos encontrados pelos testadores sejam validados pelos arquitetos de testes antes de 

serem enviados para correção pela equipe de desenvolvimento. Ao final de cada ciclo 

devem ser gerados relatórios de acompanhamento com a quantidade e a descrição dos 

defeitos encontrados. 

 

Figura 6-10 Finalização dos Testes 
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6.2.7 Fase: Homologação 

Para a execução dos testes de homologação foi realizada uma série de atividades 

"diluídas" em todo o Fluxo de Testes e Homologação. A Figura 6-11 apresenta a fase de 

homologação que será executada pelo homologador acompanhado dos arquitetos de 

testes ou não (testes alfa e beta respectivamente) [TST_01]. 

Homologador

Executar 

Homologação do 

Sistema

Projeto de Homologação;

Ambiente de Homologação;

Sistema Testado;
Registro de Defeitos 

em  Homologação;

 

Figura 6-11 Fase de Homologação 

6.2.8 Fase: Auditoria 

Na Figura 6-12 são apresentadas às atividades que visam preparar a equipe de 

testes para a auditoria do processo. Este planejamento deve ser feito após o plano do 

projeto de Testes. A execução da auditoria deve estar alinhada com o planejamento dos 

testes. Os detalhes das atividades estão contemplados na Framework [WEB_01]. 

Gerente de 

Teste

Planejar Auditoria 

de Processo

Executar Auditoria 

de Processo

Plano de Teste;

Checklist para 

auditoria;
Checklist para 

auditoria;
Checklist para 

auditoria;

Relatório de 

Auditoria;

 

Figura 6-12 Fase de Auditoria 

 Na próxima seção será apresentado o framework para o nível 3 de maturidade. 

Alguns ajustem foram necessários para atender os objetivos do nível em questão. 
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6.3 Framework para o Nível 3 do TMM-e 

A construção do framework do Nível 3 foi incrementada a estrutura de 

processos definida para o Nível 2 com novas atividades, artefatos e procedimentos. O 

objetivo é cobrir os Objetivos Genéricos do Nível 3 [Tabela 6-3]. Algumas adaptações 

foram inseridas ao framework de Nível 2 para atender a cada exigência do Nível 3 

[JEAN_01].  

Nas tabelas abaixo são listados os Objetivos Genéricos e as Dimensões de 

Apoio (Processos, Pessoas, Métricas, Ferramentas e Ambiente) que satisfazem ao Nível 

3 [JEAN_01], a forma como cada elemento foi incorporado ao Framework e a que nível 

de componente do Framework a incorporação aconteceu (documento, atividade, 

processo). 

Objetivo Genérico:  
Aplicar técnicas e métodos que aprimorem a eficácia do processo de 
testes 

Processo: Técnicas e Métodos avançados de testes 

Práticas Responsável Representação no Framework Elemento 
Definir e documentar técnicas 
e métodos avançados de 
especificação de casos de 
teste. 
 

Gerente de Teste 

Guia de Métodos e Técnicas 
de Casos de Testes: 
 
Foram adicionados neste 
artefato os métodos e técnicas 
avançadas definidos.  
São definidos como avançados 
técnicas e métodos que 
derivem cenários 
alternativamente de interface 
gráfica, manual de usuário, e 
diagramas e modelos em geral, 
não apenas de requisitos. 

 

Construção -> Elaborar 
Estratégia de Teste: 
 
A atividade foi alterada para 
que sejam utilizados técnicas e 
métodos avançados de 
especificação de casos de teste. 
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Definir e documentar técnicas 
e métodos avançados de 
execução de testes. 

Gerente de Teste 

Execução -> Executar Testes 
de Sistema e Registrar Bugs:  
 
A atividade foi alterada para 
que seja semi-automatizado o 
processo através da utilização 
de ferramentas de apoio à 
execução: com registro de 
resultados, defeitos e 
incidentes do ambiente. 

 

Planejamento: Elaborar 
Plano de Teste 
 
Devem ser registradas no 
Plano de Teste as ferramentas 
a serem utilizadas no processo, 
entre elas a de apoio à 
execução de teste. 

 

Especificar e executar testes 
de regressão. 

Arquiteto de 
Teste e Testador 

Construção -> Elaborar 

Estratégia de Teste: 

A execução de testes de 
regressão passa a ser 
obrigatória na estratégia de 
teste. A regressão pode ser 
parcial ou total, no caso de 
regressão parcial a priorização 
se dará a partir de uma matriz 
de rastreabilidade construída 
em cima da matriz de 
rastreabilidade dos requisitos 
do software. 

 

 
Construção -> Projetar 

Testes -> Elaborar Projeto 

de Testes:  

Uma matriz de rastreabilidade 
de requisitos do projeto deve 
ser fornecida como entrada 
para a atividade e os casos de 
teste criados devem ser 
associados aos requisitos na 
matriz. 

 

 

 
Construção -> Planejar 

Execução: 

A alocação dos casos de teste 
criados em ciclos e iterações 
deve levar em consideração a 
rastreabilidade definida. 

 

Objetivo Genérico:  
Distribuir a Disciplina de Testes no ciclo de vida de desenvolvimento 
de software. 
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Processo: Testes integrados ao processo de desenvolvimento. 

Práticas Responsável Representação no Framework Elemento 
Integrar a disciplina de teste 
ao longo do ciclo de vida de 
desenvolvimento de software. 
 

Gerente de Teste 

A integração feita foi baseada no 
modelo de ciclo de vida Iterativo e 
Incrementa. A integração focou 
apenas no nível de testes de sistema, 
escopo do TMM-e. 

N / A 

 Planejamento: 
 
A fase de planejamento de teste se 
dará na fase de especificação de 
requisitos do usuário do ciclo de 
desenvolvimento de software.  
O Plano de Gerenciamento do Projeto 
e seu Cronograma deverão ser 
entradas para a elaboração do Plano e 
Cronograma de Teste. 

 

 Construção: 
 
Esta fase será iniciada após a fase de 
requisitos (especificação funcional e 
não-funcional) do ciclo de 
desenvolvimento de software.  
O Documento de Requisitos do 
sistema deverá ser entrada para a 
elaboração da Estratégia de Teste. 

 

 Execução: 

Esta fase iniciará após a fase de 
desenvolvimento do sistema. Ao fim 
do desenvolvimento esperamos ter o 
código-fonte do sistema testado em 
nível de unidade e integração (estes 
testes podem ser feitos pela equipe de 
desenvolvimento ou por uma equipe 
de testes, e não serão abordados, pois 
não fazem parte do escopo do TMM-
e). 

 

Os ambientes de teste e 
homologação são definidos no 
momento em que os requisitos 
de usuário estão sendo 
detalhados. 
 

Gerente de 
Testes 

Construção -> Preparar Ambiente -
> Especificar Ambientes de Teste e 
Homologação 
 

A especificação dos Ambientes de 
Teste e Homologação deverá ser feita 
durante o planejamento do projeto, e 
deverá ser feita com base nos 
requisitos de ambiente do cliente, 
especificados no Plano de 
Gerenciamento de Projeto. Assim este 
plano deve ser entrada para a 
atividade. 

 



___________________________________________________________________ 153

Realizar revisões dos artefatos 
gerados ao longo do processo 
teste. 

Checklists de verificação de 
artefato: 

Foram criados checklists que deverão 
ser utilizados como guias para revisão 
dos artefatos gerados. Cada checklist 
contém itens que referenciam a 
estrutura e o conteúdo do artefato.  

Foram criados checklists para os 
artefatos: Plano de Teste, Cronograma 
de Teste, Especificação de Ambientes 
de Teste e Homologação, Cenários de 
Teste, Projeto de Teste, Planilha de 
Execução, Pacote de Execução. 

 

 Planejamento -> Revisar 
Planejamento: 

Esta atividade foi criada com o 
objetivo de verificar, guiando-se por 
um checklist de verificação, o Plano 
de Teste e Cronograma gerados pela 
atividade de Elaborar Plano de Teste. 

 

 Construção -> Preparar Ambiente -
> Revisar Especificação de 
Ambiente de Teste e Homologação: 

Esta atividade foi criada com o 
objetivo de verificar, guiando-se por 
um checklist de verificação, a 
Especificação de Ambientes de Teste 
e Homologação, gerados pela 
atividade de Especificar Ambientes de 
Teste e Homologação. 

 

 Construção -> Projetar Teste -> 
Revisar Estratégia de Teste: 

Esta atividade foi criada com o 
objetivo de verificar, guiando-se por 
um checklist de verificação, o 
Documento de Estratégia de Teste 
gerado pela atividade de Elaborar 
Estratégia de Teste. 

 

 
Construção -> Projetar Teste -> 

Revisar Cenários de Teste: 

Esta atividade foi criada com o 
objetivo de verificar, guiando-se por 
um checklist de verificação, os 
Cenários de Teste gerados pela 
atividade de Elaborar Cenários de 
Teste. 
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Construção -> Projetar Teste -> 

Revisar Projeto de Teste: 

Esta atividade foi criada com o 
objetivo de verificar, guiando-se por 
um checklist de verificação, o Projeto 
de Teste gerado pela atividade de 
Elaborar Projeto de Teste. 

 

 
Construção -> Projetar Teste -> 

Revisar Pacote de Execução: 

Esta atividade foi criada com o 
objetivo de verificar, guiando-se por 
um checklist de verificação, o Pacote 
de Execução gerada pela atividade de 
Elaborar Pacote de Execução. 

 

Objetivo Genérico:  Estabelecer programa de treinamento em testes 

Processo: Programa de Treinamento. 

Práticas Responsável Representação no Framework Elemento 
Definir, documentar e aplicar 
um programa de treinamento 
em testes de software. 

Gerente de 
Testes 

Detalhamento de Perfis: 

Este artefato foi criado no intuito de 
centralizar a descrição dos perfis 
necessários ao processo de teste.  

No detalhamento estão listados os 
perfis e descritas suas competências 
necessárias e responsabilidades no 
processo. 

 

 
Planejamento: Elaborar Plano de 

teste: 

Foi criada no Plano de Teste uma 
seção denominada Planejamento de 
Treinamento, na qual é listada a equipe 
do projeto e identificados e 
programados os treinamentos 
necessários à equipe. 

A atividade foi alterada para indicar 
que: 

- A definição da equipe deve ser feita 
com base no batimento dos dossiês dos 
membros da organização com os perfis 
do Detalhamento de Perfis do 
processo; 

- Os treinamentos necessários serão 
identificados a partir da verificação das 
competências dos colaboradores, 
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presentes em seus dossiês, em 
contraste com as competências 
definidas no Detalhamento de Perfis 
para o perfil. 

Objetivo Genérico:  
Gerenciar mudanças em testes quando de alterações em requisitos do 
sistema 

Processo: Gerenciamento de Mudanças. 

Práticas Responsável Representação no Framework Elemento 
Gerenciar mudanças em casos 
de teste decorrentes de 
alterações em requisitos do 
sistema. 

Arquiteto de 
Teste 

Planejamento: Elaborar Plano de 

Teste: 

Foi criado um passo na atividade e 
uma seção no Plano de Teste para 
Gerenciamento de Mudanças, que deve 
descrever o mecanismo a ser utilizado 
quando ocorrer uma mudança que afete 
as especificações de teste. Ações 
importantes em conseqüência da 
mudança são: a atualização da matriz 
de rastreabilidade e dos casos de teste 
relacionados e re-execução dos testes 
relacionados ao requisito alterado. 

 

 

 

Acompanhamento e Controle -> 

Acompanhar Atividade de Teste:  

Esta atividade foi criada para o 
acompanhamento freqüente das 
atividades de teste.  O gerenciamento 
de mudanças é um assunto obrigatório 
na pauta do acompanhamento. 

 

Especificar e executar testes 
de regressão em manutenções 
realizadas nos sistemas. 

Quando da ocorrência de mudanças 
nos requisitos do sistema, o 
procedimento de gerenciamento de 
mudanças tomará as ações necessárias 
e o requisito será submetido à re-
execução dos testes. 

O processo de teste já obriga a 
execução de testes de regressão para 
todos os requisitos submetidos. 

N / A 

Objetivo Genérico:  Gerenciar métricas de processo de teste 

Processo: Gerenciamento de métricas do processo de teste. 

Práticas Responsável Representação no Framework Elemento 
Definir e documentar as 
métricas do projeto de testes. 

Arquiteto de 
Teste 

Plano de Teste 

Foi inserida uma seção de Métricas do 
Processo, que descreve as métricas a 
serem coletadas para o projeto e seus 
respectivos valores-alvo e valores-
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críticos. 

 

Arquiteto de 
Teste 

Planejamento -> Elaborar Plano de 

Teste: 

Na descrição da atividade foi 

adicionado um passo para definição de 

métricas. 

 

Identificar intervalo de valores 
críticos e valores-alvo a ser 
alcançado pelas métricas do 
processo de teste definidas. 

Arquiteto de 
Teste 

 Planejamento -> Elaborar Plano de 

Teste: 

Na descrição da atividade foi 

adicionado um passo para identificação 

do intervalo de valores-alvo e valores 

críticos para as métricas definidas. 

 

 

Definir procedimentos para 
coleta de dados das métricas 
definidas. 

Arquiteto de 
Teste 

Acompanhamento e Controle -> 
Coletar Métricas do Processo: 
 
Esta atividade foi adicionada no intuito 
de definir como deverá ser feita a 
coleta de métricas ao longo do 
processo de teste. 

 

Analisar métricas do processo 
de teste. 

Arquiteto de 
Teste 

Acompanhamento e Controle -> 
Analisar Métricas do Processo: 
 
Esta atividade foi adicionada no intuito 
de analisar os resultados obtidos pela 
atividade de Coletar Métricas do 
processo. 

 

 

Tabela 6-3 Representação das exigências dos Objetivos Genéricos no Framework Nível 3 

 

Dimensão de Apoio: Pessoas 

Pessoa: Gerente de Testes 

Perfil Representação no Framework 

� Conhecimentos em Planejamento e Gerenciamento de 
Projetos; 

� Conhecimentos avançados em técnicas e métodos de 
especificação de casos de teste; 

� Conhecimento em métricas de processo; 

Está no Detalhamento de Perfis. Ao ser 
selecionada uma pessoa para desempenhar 
este papel, devem ser verificadas suas 
competências e as competências necessárias 
que está pessoa não possui devem ser 
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� Conhecimentos em qualidade de software; 
� Conhecimento em modelos de ciclo de vida de projetos 

de software. 

adquiridas pelo Programa de Treinamento. 

Responsabilidades Representação no Framework 

� Definir e documentar as técnicas e métodos avançados 
de especificação de Cenários e Casos de Teste. Atividade: Acompanhamento e Controle -> 

Manter Artefatos-Base do Processo de 

Teste (Guia de Métodos e Técnicas de 

Casos de Teste, Detalhamento de Perfis) 

 
Responsável pela manutenção do artefato: 
Guia de Métodos e Técnicas de Casos de 
Teste, onde são documentados os métodos e 
técnicas de especificação de cenários e casos 
de teste.  

� Definir e documentar as técnicas e métodos avançados 
de execução de testes. Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

São documentadas as ferramentas de apoio à 
execução de testes. Isto é considerado pelo 
modelo um método avançado de execução. 

� Definir e documentar a distribuição do projeto de teste 
ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de 
software. 

Atividade: Acompanhamento e Controle -> 

Acompanhar as Atividades de Teste: 

Responsável por acompanhar as atividades de 
teste, garantindo que cada atividade seja 
iniciada no momento correto do ciclo de 
desenvolvimento de software. 

� Definir e documentar o programa de treinamento. 
Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste: 

No Plano de Teste é definido e documentado o 

Programa de Treinamento. 

� Revisar artefatos gerados ao longo do processo de teste. 
Atividade: Planejamento -> Revisar Plano 

de Teste 

� Definir e documentar as métricas do processo de testes. 
Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

No Plano de Teste são definidas e 

documentadas as métricas. 

� Acompanhar as métricas do projeto de testes. 
Atividade: Acompanhamento e Controle -> 
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Coletar Métricas do Processo  

Atividade: Acompanhamento e Controle -> 

Analisar Métricas do Processo 

� Revisar artefatos ao longo do processo de teste. 
Atividade: Planejamento -> Revisar Plano 

de Teste 

Pessoa: Administrador de Ambientes 

Perfil Representação no Framework 

� Elevado conhecimento em integração de plataformas de 
alta, baixa e móvel. Está no Detalhamento de Perfis. Ao ser 

selecionada uma pessoa para desempenhar 

este papel, devem ser verificadas suas 

competências e as competências necessárias 

que está pessoa não possui devem ser 

adquiridas pelo Programa de Treinamento.  

Responsabilidades Responsabilidades no Framework 

� Desenhar a solução de integração dos sistemas em 
plataformas diferentes. Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Efetuar Análise de Impacto 

Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Efetuar Análise de Conflitos 

Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Montar Ambientes de Teste e 

Homologação 

� Montar ambientes de testes segregados para testes 
integrados e homologação. Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Montar Ambientes de Teste e 

Homologação 

� Gerenciar manutenções nos ambientes de testes 
integrados e de homologação. Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Efetuar Análise de Impacto 

Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Efetuar Análise de Conflitos 

Atividade: Construção -> Preparar 
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Ambiente -> Montar Ambientes de Teste e 

Homologação 

� Trabalhar com ferramentas de extração e seleção de 
dados de dados para estabelecer a baseline. Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Montar Ambientes de Teste e 

Homologação 

� Revisar artefatos gerados ao longo do processo de teste. 
Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Revisar Especificação de 

Ambientes 

Pessoa: Arquiteto de Testes 

Perfil Representação no Framework 

� Conhecimentos avançados em técnicas e métodos de 

especificação de casos de teste; 

Está no Detalhamento de Perfis. Ao ser 

selecionada uma pessoa para desempenhar 

este papel, devem ser verificadas suas 

competências e as competências necessárias 

que está pessoa não possui devem ser 

adquiridas pelo Programa de Treinamento.  

Responsabilidades Responsabilidades no Framework 

� Especificar os Cenários e Casos de Teste de acordo 

com os procedimentos documentados. 

Atividade: Construção -> Projetar Testes -

> Elaborar Cenários de Teste 

Atividade: Construção -> Projetar Testes -

> Elaborar Projeto de Teste 

� Especificar os testes de regressão para os projetos. Atividade: Construção -> Projetar Testes -

> Planejar Execução 

� Especificar os testes de regressão para manutenções em 

sistemas existentes. 

Atividade: Construção -> Projetar Testes -

> Elaborar Cenários de Teste 

� Definir os ambientes de teste e homologação do 

projeto, no início do ciclo de testes. 

Atividade: Construção -> Preparar 

Ambiente -> Especificar Ambientes de 

Teste e Homologação 
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� Avaliar resultados da execução do pacote de testes. Atividade: Finalização -> Confirmar Bug 

Atividade: Finalização -> Avaliar Execução 

� Revisar artefatos gerados ao longo do processo de teste. Atividade: Construção -> Revisar 

Estratégia de Teste 

Atividade: Construção -> Revisar Cenários 

de Teste 

Atividade: Construção -> Revisar Projeto 

de Teste 

Pessoa: Testador/Homologador 

Perfil Representação no Framework 

� Conhecimento no processo de teste e registro de 

defeitos; 

� Conhecimentos em ferramentas de apoio à execução de 

testes. 

Está no Detalhamento de Perfis. Ao ser 

selecionada uma pessoa para desempenhar 

este papel, devem ser verificadas suas 

competências e as competências necessárias 

que está pessoa não possui devem ser 

adquiridas pelo Programa de Treinamento.  

Responsabilidades Responsabilidades no Framework 

� Executar os testes de acordo com as técnicas e métodos 

avançados documentados. 

Atividade: Execução -> Executar Testes de 

Sistemas e Registrar Bugs  

Dimensão de Apoio: Métricas 

Métricas Representação no Framework 

� Quantidade de casos de testes desenvolvidos por 

requisito. 

Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

No passo relativo à definição de métricas, esta 

métrica está definida como obrigatória. 

� Número de casos de teste executados por hora. Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 



___________________________________________________________________ 161

de Teste 

No passo relativo à definição de métricas, esta 

métrica está definida como obrigatória. 

� Número de horas utilizadas para planejamento dos 

testes. 

Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

No passo relativo à definição de métricas, esta 

métrica está definida como obrigatória. 

� Custo por caso de teste. Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

No passo relativo à definição de métricas, esta 

métrica está definida como obrigatória. 

� Custo por defeito encontrado. Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

No passo relativo à definição de métricas, esta 

métrica está definida como obrigatória. 

� Defeitos por caso de teste. Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

No passo relativo à definição de métricas, esta 

métrica está definida como obrigatória. 

� Número de defeitos por unidade de requisito. Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

No passo relativo à definição de métricas, esta 

métrica está definida como obrigatória. 

� Alteração no número das unidades de requisitos durante 

os testes. 

Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 

de Teste 

No passo relativo à definição de métricas, esta 

métrica está definida como obrigatória. 

Dimensão de Apoio: Ferramentas 
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Ferramentas Representação no Framework 

� Apoio aos ambientes de Testes e Homologação. Atividade: Construção -> Preparar 
Ambiente -> Montar Ambientes de Teste e 
Homologação 

Foi definido que deve ser utilizada uma 

ferramenta de apoio à montagem dos 

ambientes de teste e homologação. 

� Apoio a Execução dos Testes. Execução de Teste -> Executar Testes de 
Sistema e Registrar Bugs 

Foi definido que deve-se utilizar alguma 

ferramenta de apoio à execução de teste e 

registro de defeitos. 

� Gerenciamento e Planejamento de Testes. Atividade: Planejamento -> Elaborar Plano 
de Teste 

Foi definido que deve ser utilizada uma 

ferramenta de apoio ao planejamento e 

gerenciamento de teste. 

Dimensão de Apoio: Ambientes 

Ambientes Representação no Framework 

� Os sistemas serão implantados no ambiente de 

homologação somente se forem testados no ambiente 

de testes integrados. 

A fase de Homologação se dá Após a 

Finalização de Teste, se e somente se os 

critérios de aceitação foram obtidos. 

� A massa de dados para os testes integrados deverá ser 

extraída do ambiente de produção. 

Atividade: Construção -> Preparar 
Ambiente –> Montar Ambientes de Teste e 
Homologação 

� Apenas pessoas devidamente capacitadas poderão 

gerenciar e realizar manutenções nos ambientes de 

testes integrados e de homologação. 

O Administrador de Ambiente é responsável 

pela gerencia dos ambientes e recebe 

treinamento a respeito, segundo Programa de 

Treinamento. 

Tabela 6-4 Representação das exigências das Dimensões de Apoio no Framework Nível 3 
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6.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foram abordados a definição dos frameworks do Nível 2 e 3. 

Algumas características relativas ao framework ficaram de fora como por exemplo, 

processo de implantação. Todos os detalhes podem ser encontradas no website 

[WEB_01]. Para a definição dos frameworks foi utilizado o SPEM [OMG_01]. 

Na Tabela 6-3 foram apresentados os Objetivos Genéricos do Nível 2, suas 

práticas e a relação no framework. Informações sobre os perfis podem ser obtidas no 

Website. Para a definição do Nível 3, necessitou-se de uma análise para identificar os 

pontos de adequações em relação o Nível 2. Na Tabela 6-3 são apresentada todas 

mudanças que foram feitas em cima do framework do Nível 2. Também foram 

apresentadas as necessidades das outras dimensões do modelos para o Nível 3. 

No próximo capítulo será apresentado um experimento realizado numa 

instituição financeira do Brasil. O objetivo foi avaliar o processo de testes da 

organização baseando-se no TMM-e. 

 

 



7 
Avaliação Experimental 

A avaliação do processo de testes de uma organização é o principal 
objetivo deste capítulo. Na seção 7.1 será fornecida uma visão geral 
da organização avaliada. Na seção 7.2. será descrito com detalhes o 
experimento realizado. Na seção 7.3. o processo de avaliação é 
descrito dando ênfase nos tipos de respostas e critérios 
estabelecidos. Finalmente na seção 7.4. as considerações finais 
sobre o capítulo.  

7.1 Visão Geral 

Neste estudo de caso por motivos de sigilo e segurança não será informado o 

nome real da instituição avaliada, apenas suas características. Para referenciar a 

instituição iremos utilizar o nome BankTeste. 

O cenário atual da TI do BankTeste compreende 1.333 pessoas, responsáveis 

pela manutenção e evolução de um ambiente com 1.023 aplicativos, sendo 632 em 

mainframe e 391 em ambiente distribuído (Cliente-servidor e web). Essas pessoas estão 

divididas em 5 diretorias de negócio e 1 gerência de planejamento de TI. 

Um levantamento inicial sobre o BankTeste identificou uma divisão funcional 

das pessoas mencionadas acima em 5 grandes grupos: 

♦ Front/Canais: equipe responsável pelos sistemas (não corporativos) que 

possuem interface com o usuário como, por exemplo, Auto Atendimento 

e Internet Banking; 

♦ Core: equipe responsável pelo back-end dos aplicativos de negócio 

como, por exemplo, Conta Corrente e Crédito-Cobrança; 
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♦ Drivers: equipe responsável pelos aplicativos de comunicação com os 

sistemas do Core; 

♦ Corporativo: equipe responsável pelos sistemas corporativos do 

BankTeste como, por exemplo, o SAP; 

♦ Infra-estrutura, Produção, Suporte, Arquitetura e Metodologia; equipe 

responsável pelos diversos ambientes de TI e pelos padrões adotados. 

Além destas equipes, o BankTeste também conta com o trabalho simultâneo de 5 

fornecedores distintos, que colaboram com o desenvolvimento e manutenção de 

diversos aplicativos. 

A principal característica desta instituição é forte integração entre os aplicativos, 

juntamente com o tamanho dos ambientes de desenvolvimento, produção e 

homologação do BankTeste e número de pessoas envolvidas com os mesmos. Para 

termos uma idéia da complexidade, uma única funcionalidade do Auto Atendimento 

pode ter cerca de 280 situações de testes, envolvendo vários sistemas distintos e várias 

plataformas tecnológicas diferentes. 

Um ponto crítico no cenário acima é o Ambiente de Homologação BankTeste - 

AHB. Este ambiente é usado para simular o ambiente de produção, porém, sua 

capacidade de processamento é cerca de 20 vezes menor que o ambiente de produção e 

as bases de dados usadas no mesmo não correspondem exatamente às bases de dados de 

produção, havendo indícios de sérios problemas com a promoção de versões, devido à 

falta de sincronização entre essas bases. 

Além disso, algumas equipes testam diretamente no AHB sem a realização de 

testes unitários em ambiente de desenvolvimento (devido às condições do ambiente de 

testes em desenvolvimento), o que eventualmente pode corromper o AHB e 

paralisar/inviabilizar outros testes. Por outras vezes, devido à urgência, a partir do 

ambiente de testes de desenvolvimento são feitas promoções de versões diretamente 

para o ambiente de produção, aumentando o risco de erros em produção. 

A replicação do ambiente de produção no AHB e no ambiente de 

desenvolvimento é uma opção não aceitável do ponto de vista financeiro. Uma solução 
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de melhoria das atividades de teste e homologação passa necessariamente por um trade-

off entre processos (procedimentos, políticas e padrões), pessoas (pessoal capacitado e 

perfis de trabalho adequados), ferramentas e ambientes (automação de tarefas e 

cenários). 

A implantação de melhorias deve também, necessariamente, considerar a 

complexidade e criticidade dos ambientes, sistemas e equipes envolvidos. O ritmo do 

processo de implantação deve respeitar esses fatores. 

7.2 Descrição do Experimento 

A avaliação do modelo de maturidade deve ser vista como uma análise geral das 

equipes analisadas, mostrando áreas de conhecimentos onde há problemas e áreas de 

conhecimento que funcionam bem. Além disso, ela também mostra detalhes 

importantes do dia-a-dia das atividades de teste e homologação, permitindo que sejam 

identificados pontos específicos que serão importantes para o novo processo. Neste 

estudo de caso não foram avaliadas as ferramentas que irão suportar o processo. 

A avaliação foi feita com base em um questionário. Esse questionário foi criado 

com base no TMM-e. Algumas dessas perguntas são bastante específicas, permitindo 

uma análise precisa de alguns pontos, enquanto outras foram mais abrangentes, 

permitindo a análise de um conjunto de atividades. 

Antes do envio dos questionários, foi organizado um seminário com os diretores 

e coordenadores de cada área. O objetivo foi deixar clara a importância da avaliação e 

principalmente conseguir o comprometimento de todos. 

Uma vez enviado os questionário os funcionários responderam dentro de um 

período pré-estabelecido, neste caso entre os dias 27/04/2006 a 22/05/2006. 

Os dados foram então consolidados a partir do recebimento das planilhas. Das 

665 enviadas, 525 (79%) foram respondidas.  

Abaixo um exemplo do questionário que foi enviado às equipes. 
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Tabela 7-1 Questionário de Avaliação 

7.2.1 Aspectos Avaliados 

Foram analisadas, a dimensão Processo: Objetivos e Políticas de Teste, Técnicas 

e Métodos Básicos de Teste, Planejamento de Testes, Especificação de Ambiente de 

Teste Integrado e Homologação, além das dimensões Ambiente e Ferramentas. Foi 

comprovado que o BankTeste em entrevistas iniciais não possuía nenhum tipo de 

responsabilidade ou papel na disciplina de teste, por este motivo a dimensão Pessoa não 

foi avaliada. A dimensão Métrica também não foi avaliada por motivos semelhantes. A 

única métrica colhida era a quantidade dos erros em produção. Cada processo foi 

analisado através das práticas de processo, conforme determinado no TMM-e, enquanto 

que a dimensão Ambiente e Ferramentas foram analisadas através de perguntas sobre a 

dimensão como um todo. 

O Nível de maturidade abordado na avaliação foi o Nível 2 e os objetivos 

genéricos que as áreas do BankTeste deveriam alcançar, são: 
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♦ Definir os conceitos que vão nortear todos os esforços de testes da 

organização; 

♦ Criação da Organização Independente de Testes; 

♦ Avaliar a aderência da implantação de testes. 

7.3 Processo de Avaliação 

Para cada equipe, foram coletados os resultados das entrevistas e inseridos numa 

planilha de consolidação. Essa planilha foi pontuada da seguinte forma: 

♦ Sim = 1 ponto; 

♦ Não = 0 ponto; 

♦ Parcialmente = em uma visão foi interpretado como Sim, e em outra 

como Não; 

♦ Não se Aplica = a pergunta é desconsiderada e retirada do cálculo; 

♦ Não sei = a pergunta é desconsiderada e retirada do cálculo; 

Cada área de processo foi considerada como tendo atingido Nível 2 do modelo 

apenas se atingisse um mínimo de 75% (critério estabelecido para o TMM-e) dos 

requisitos do nível. Foram criadas duas visões para a análise: uma levando em 

consideração as respostas “parcialmente” como SIM e outra considerando as respostas 

“parcialmente” como NÃO. A divisão nessas duas visões permite uma abordagem mais 

ou menos rígida dependendo da análise que se deseja fazer. 

A combinação das visões de porcentagem alcançadas na área de processo e do 

critério de pontuação das respostas “parcialmente” permitiu criar quatro formas de 

enxergar os resultados. 

Nos resultado serão apresentados dois critérios. O primeiro é usado pelo TMM 

[TMM_01] que adota 50% como o critério mínimo para uma equipe alcançar um 
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determinado nível. O segundo é usado no TMM-e que adota 75% como critério de 

avaliação. O critério do TMM nos leva a crer que é muito baixo diante das áreas de 

processo que uma empresa precisa para alcançar o Nível 2 do TMM-e.  

7.3.1 Procedimento 

Nesta subseção serão apresentadas as planilhas utilizadas para a consolidação 

dos dados. Foi escolhida uma equipe dentre todas que participaram da avaliação para 

demonstrar tal procedimento. Neste caso é a equipe responsável pelo Cartão de Crédito. 

No Questionário de Avaliação apresentado na Tabela 7-1 para cada pessoa da área 

escolhida foram coletadas as respostas e uma contagem realizada como apresentado na 

Figura 7-1.  

 

Figura 7-1 Contagem das respostas por pessoa 

Esta contagem é realizada por Áreas de Processo, suas práticas e respostas do 

questionário. Nas tabelas abaixo são explicitados os resultados baseado no algoritmo de 

classificação, apresentado na Seção 5.2 Procedimento de Avaliação do TMM-e do 

Capítulo 5. As tabelas na cor azul apresentam os resultados por prática de processo. 

 
Prática:  Política de Teste 
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Respostas %

% sem Não 
se Aplica e 

Não Sei

% 
Parcialmente 

Sim

Avaliação 
Parcialmente 

Sim
Grau de 

Satisfação

% 
Parcialmente 

Não

Avaliação 
Parcialmente 

Não
Grau de 

Satisfação
Sim 0 0.0% 0.0% 0.0% Não Satisfeito Muito baixo 0.0% Não Satisfeito Muito baixo
Não 2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Parcialmente 0 0.0% 0.0%
Não se Aplica 0 0.0%
Não Sei 0 0.0%

Total 2
Total sem Não se 

aplica 2

Prática: Política de Teste
Objetivo: Objetivos e Políticas de Teste

 
Tabela 7-2 Avaliação da Prática Política de Teste 

Prática:  Estratégia de Teste 
 

Respostas %

% sem Não 
se Aplica e 

Não Sei

% 
Parcialmente 

Sim

Avaliação 
Parcialmente 

Sim
Grau de 

Satisfação

% 
Parcialmente 

Não

Avaliação 
Parcialmente 

Não
Grau de 

Satisfação
Sim 0 0.0% 0.0% 0.0% Não Satisfeito Muito baixo 0.0% Não Satisfeito Muito baixo
Não 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Parcialmente 0 0.0% 0.0%
Não se Aplica 0 0.0%
Não Sei 0 0.0%

Total 1
Total sem Não se 

aplica 1

Prática: Estratégia de teste
Objetivo: Objetivos e Políticas de Teste

 
Tabela 7-3 Avaliação da Prática Estratégia de Teste 

Prática:  Métricas Básicas do Processo de Teste 
 

Respostas %

% sem Não 
se Aplica e 

Não Sei

% 
Parcialmente 

Sim

Avaliação 
Parcialmente 

Sim
Grau de 

Satisfação

% 
Parcialmente 

Não

Avaliação 
Parcialmente 

Não
Grau de 

Satisfação
Sim 1 50.0% 50.0% 100.0% Satisfeito Muito alto 50.0% Satisfeito Médio
Não 0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
Parcialmente 1 50.0% 50.0%
Não se Aplica 0 0.0%
Não Sei 0 0.0%

Total 2
Total sem Não se 

aplica 2

Prática: Métricas básicas do processo de teste
Objetivo: Objetivos e Políticas de Teste

 
Tabela 7-4 Avaliação da Prática Métricas Básicas do Processo de Teste 

 
 
Prática:  Auditoria do Processo de Teste 
 

Respostas %

% sem Não 
se Aplica e 

Não Sei

% 
Parcialmente 

Sim

Avaliação 
Parcialmente 

Sim
Grau de 

Satisfação

% 
Parcialmente 

Não

Avaliação 
Parcialmente 

Não
Grau de 

Satisfação
Sim 0 0.0% 0.0% 0.0% Não Satisfeito Muito baixo 0.0% Não Satisfeito Muito baixo
Não 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Parcialmente 0 0.0% 0.0%
Não se Aplica 0 0.0%
Não Sei 0 0.0%

Total 1
Total sem Não se 

aplica 1

Prática: Auditoria do Processo de Teste
Objetivo: Objetivos e Políticas de Teste
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Tabela 7-5 Avaliação da Prática Auditoria do Processo de Teste 

 Na tabela em verde é apresentado o resultado da avaliação por Objetivo. 
 
Objetivo:  Objetivos e Políticas de Teste 
 

Objetivos 
(Parcialmente 

Sim) % Critério 50% Critério 75%

Objetivos 
(Parcialmente 

Não) % Critério 50% Critério 75%
Satisfeito 1 25.0% Não Satisfeito Não Satisfeito 1 25.0% Não Satisfeito Não Satisfeito
Não Satisfeito 3 75.0% 3 75.0%

Total 4 4

Avaliação do Objetivo:  Objetivos e Políticas de Teste

 
Tabela 7-6 Avaliação do Objetivo: Objetivos e Políticas de Teste 

Interpretando o resultado, podemos obter a seguinte conclusão. Para os 

Objetivos (Parcialmente Sim) em 25% está Satisfeito e 75% Não Satisfeito, de acordo 

com o Critério de 50% o Objetivo (Objetivo e Políticas de Testes) é Não Satisfeito e 

consequentemente para o Critério de 75% também. O mesmo acontece para os 

Objetivos (Parcialmente Não).  

A linha de interpretação a ser tomada para o restante dos resultados deve ser a 

mesma da apresentada acima. Os resultados dos outros Objetivos do Nível 2 são 

apresentados nas tabelas a seguir.  

Objetivo:  Técnicas e Métodos Básico de Testes 
 

Objetivos 
(Parcialmente 

Sim) % Critério 50% Critério 75%

Objetivos 
(Parcialmente 

Não) % Critério 50% Critério 75%
Satisfeito 0 0.0% Não Satisfeito Não Satisfeito 0 0.0% Não Satisfeito Não Satisfeito
Não Satisfeito 3 100.0% 3 100.0%

Total 3 3

Avaliação do Objetivo: Técnicas e Métodos Básico de Testes

 
Tabela 7-7 Avaliação do Objetivo: Técnicas e Métodos Básicos de Testes 

Objetivo:  Planejamento de Testes 
 

Objetivos 
(Parcialmente 

Sim) % Critério 50% Critério 75%

Objetivos 
(Parcialmente 

Não) % Critério 50% Critério 75%
Satisfeito 3 75.0% Satisfeito Satisfeito 2 50.0% Satisfeito Satisfeito
Não Satisfeito 1 25.0% 2 50.0%

Total 4 4

Avaliação do Objetivo: Planejamento de Testes

 
Tabela 7-8 Avaliação do Objetivo: Planejamento de Teste 
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Objetivo:  Especificação de Ambiente de Teste e Homologação 
 

Objetivos 
(Parcialmente 

Sim) % Critério 50% Critério 75%

Objetivos 
(Parcialmente 

Não) % Critério 50% Critério 75%
Satisfeito 3 100.0% Satisfeito Satisfeito 1 33.3% Não Satisfeito Não Satisfeito
Não Satisfeito 0 0.0% 2 66.7%

Total 3 3

Avaliação do Objetivo: Especificação de Ambiente de Teste e Homologação

 
Tabela 7-9 Avaliação do Objetivo: Especificação de Ambiente de Teste e Homologação 

Dimensão:  Avaliação da Dimensão de Ambiente 
 

Objetivos 
(Parcialmente 

Sim) % Critério 50% Critério 75%

Objetivos 
(Parcialmente 

Não) % Critério 50% Critério 75%
Satisfeito 1 100.0% Satisfeito Satisfeito 0 0.0% Não Satisfeito Não Satisfeito
Não Satisfeito 0 0.0% 1 100.0%

Total 1 1

Avaliação da Dimensão Ambiente

 
Tabela 7-10 Avaliação da Dimensão de Ambiente 

Dimensão:  Avaliação da Dimensão Ferramenta 
 

Objetivos 
(Parcialmente 

Sim) % Critério 50% Critério 75%

Objetivos 
(Parcialmente 

Não) % Critério 50% Critério 75%
Satisfeito 1 100.0% Satisfeito Satisfeito 0 0.0% Não Satisfeito Não Satisfeito
Não Satisfeito 0 0.0% 1 100.0%

Total 1 1

Avaliação da Dimensão Ferramentas

 
Tabela 7-11 Avaliação da Dimensão Ferramenta 

 

Áreas (Critério 
50%)

Áreas 
(Critério 75%)

Áreas (Critério 
50%)

Áreas (Critério 
75%)

Satisfeito 1.5 0.5 0 0
Não Satisfeito 3.5 4.5 5 5

Nível
Nível não 
atingido!

Nível não 
atingido!

Nível não 
atingido!

Nível não 
atingido!

        Parcialmente Sim         Parcialmente Não

Avaliação do Nível 2

 
Tabela 7-12 Avaliação do Nível 2 de Maturidade 

Na Tabela 7-12 para saber se a equipe atingiu o Nível ou não basta dividir o 

valor do percentual de Satisfeito pela a soma dos valores do percentual dos Satisfeito e 

Não Satisfeito, se o valor for superior ao critério então a equipe está no Nível 2 de 

Maturidade. Foram realizados os mesmos cálculos para todas às equipes do BankTeste.  

Os gráficos abaixo permitem uma análise visual das pontuações alcançadas 

pelas equipes com relação às áreas de processo e dimensões analisadas. Cada linha dos 
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gráficos mostra uma equipe com os percentuais alcançados nos objetivos em forma de 

barras. Quanto maior a barra, maior o percentual atingido numa área de processo ou 

dimensão. Colocadas lado a lado, as barras somam os percentuais da equipe em questão, 

dando uma idéia geral do quanto a equipe está próxima do Nível 2 de maturidade. 

Ainda que não seja a idéia principal comparar uma equipe a outra, os gráficos 

dão uma idéia da grande variação que existe entre as equipes. A partir disso existem 

alguns outros pontos que devem ser levados em conta na análise.  

Em primeiro lugar deve-se levar em consideração que não houve entrevistas 

presencias cada um respondeu o questionário enviado sem a interferência de um 

entrevistador que, quando em dúvida, faz à mesma pergunta de formas diferentes para 

chegar a uma resposta mais próxima da realidade. Este formato de entrevista, não 

presencial, está previsto no modelo de avaliação do TMM-e.  
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Parcialmente Sim 
 

 
Gráfico 7-1 - Percentuais por equipe considerando as respostas "parcialmente" como "sim" 

 
Parcialmente Não 
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Gráfico 7-2 - Percentuais por equipe considerando as respostas "parcialmente" como "não" 
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7.3.2 Diagnóstico Geral 

Os gráficos abaixo apresentam o diagnóstico geral das equipes os quais estão 

divididas nas dimensões do modelo. 
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Gráfico 7-3 Consolidação por Área de Processo: "parcialmente" como "sim" 

Visão Parcialmente = NÃO 
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Gráfico 7-4 Consolidação por Área de Processo: "parcialmente" como "não" 

Concluímos que todas as equipes precisam de políticas corporativas para os 

processos de teste e homologação, precisam utilizar procedimentos/técnicas, métricas 

bem definidas, capacitar os componentes das equipes e principalmente seguir um 

processo formal e estruturado de testes. 
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Um ponto que chamou bastante atenção quando consolidados os resultados das 

áreas de processo e dimensões foi o fato da dimensão Ambiente estar sempre à frente, 

em ambas as visões. Isso poderia levar-nos à conclusão de que o ambiente de teste e 

homologação atual não apresenta grandes problemas. Porém, uma análise mais 

cuidadosa nos mostra que, mesmo na visão mais otimista (considerando as respostas 

“parcialmente” como “sim”), a dimensão ambiente não alcança nem setenta por cento 

das exigências do nível dois, o que cai para menos de trinta por cento na visão que 

considera o “parcialmente” como “não”.        

7.4 Considerações Finais 

Neste capítulo comprovamos na prática a avaliação da instituição BankTeste 

para o Nível 2 de Maturidade do TMM-e. O BankTeste representa um exemplo 

adequado de organização para ser avaliada pelo TMM-e. Uma instituição que se 

caracteriza pela complexidade e grandiosidade de sua TI.  

O formato de entrevista não presencial foi utilizado com o objetivo de 

aperfeiçoar o processo de avaliação e por este motivo duas novas respostas surgiram, 

Parcialmente SIM e Parcialmente NÃO. Elas servirão como fator de balanceamento das 

respostas, fato este que não aconteceria se um entrevistador estivesse presente para 

retirar dúvidas sobre as perguntas. Por fim, um quadro geral da instituição e um 

diagnóstico foi fornecido com base nos objetivos genéricos do Nível 2 de Maturidade. 
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8 
Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo mostra as conclusões sobre esta dissertação. A Seção 
8.1. descreve as principais contribuições deste trabalho. A Seção 
8.2. aponta as maiores dificuldades encontradas. Alguns trabalhos 
relacionados são apresentados na seção 8.3. Finalmente, a Seção 
8.4. aponta as perspectivas de trabalhos futuros.  

8.1 Principais Contribuições 

Neste trabalho, apresentamos um Modelo de Maturidade em Teste com foco em 

Ambientes de Testes Heterogêneos. Seu objetivo é guiar as grandes empresas 

desenvolvedoras de software na busca da qualidade de seus produtos. A concepção do 

TMM-e como foi chamado foi baseada numa série de requisitos, necessidades e 

dificuldades que as empresas passam em relação à disciplina de teste e principalmente 

em relação Ambientes de Testes. Voltado para empresas que possuem o seu legado de 

sistemas totalmente integrados e em diferentes plataformas o TMM-e fornece uma série 

de métodos, técnicas e procedimentos divididos em níveis de maturidade para auxiliar 

nos testes. 

Através da implantação deste modelo o incremento da maturidade das atividades 

de teste é atingido de forma gradual, minimizando o choque cultural dentro da 

organização. Cada nível de maturidade é composto por dimensões que são: 

♦ Objetivos Genéricos; 

♦ Processos; 

♦ Pessoas; 

♦ Ambiente; 



___________________________________________________________________ 179

♦ Ferramentas; 

♦ Métricas 

A criação deste modelo está fundamentada nas melhores práticas do CMMi 

[CMMi_01], do TMM [TMM_01], do TPI [TPI_01] e do TIM [TIM_01]. Todos eles 

possuem o mesmo objetivo que é realizar melhorias num processo de desenvolvimento.  

Outro ponto bastante relevante apresentado neste trabalho foi o processo de 

avaliação, o TMM-e /AM (Assessement Model), presente no Capítulo 5, seu objetivo é 

avaliar através de questionários e entrevistas o processo de teste de uma organização. 

Todas as perguntas dos questionários cobrem as dimensões do nível de maturidade. Ao 

final, deve-se obter uma visão da empresa em relação aos níveis de maturidade do 

TMM-e. 

O experimento, presente no Capítulo 7, pode evidenciar por meio de entrevistas 

e questionário o estado atual do processo de teste da organização avaliada. No resultado 

pode-se comprovar que a mesma não alcançou o Nível 2 do TMM-e. Com o 

diagnóstico, resultado do processo de avaliação, a empresa baseado no TMM-e e no 

Framework de processo do Nível 2, presente no Capítulo 6 deverá criar um plano de 

melhoria e implantação para cobrir as não conformidades identificadas. 

Assim, acreditamos que por meio do TMM-e, empresas de grande porte que 

possuem sistemas de diferentes plataformas e linguagens possam realizar seus testes de 

forma correta, através de procedimentos, técnicas e métodos presentes no modelo.  

8.2 Dificuldades Encontradas 

Várias dificuldades foram encontradas durante o trabalho, mas a principal delas 

foi à ausência de literatura a respeito do tema principal desta dissertação, Modelo de 

Maturidade em Teste. A literatura base, foi o livro, Practical Software Testing: a 

process-oriented approach [TMM_01]. Diversas publicações foram consultadas, tais 

como [TIM_01], [TIM_02], [TPI_01], [TPI_02], [TMM_01], [TMM_02]. Todas elas 
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abordam o assunto de forma macro deixando de fora os principais detalhes dos modelos 

utilizados. 

Outra dificuldade relevante foi à falta de experiência em tecnologias de alta-

plataforma, como Mainframe.  Durante o trabalho necessitou-se interagir com pessoas 

experientes nestas tecnologias, fato que deixou mais clara as dificuldades de realizar 

testes nesta plataforma. Um bom tempo foi dedicado para idealizar uma estrutura de 

ambientes que pudessem cobrir todos os requisitos e necessidades apresentadas no 

Capítulo 2, tais como a criação de várias estruturas idênticas no Mainframe 

possibilitando os testes de diversas equipes ao mesmo tempo.  

Em geral, várias dificuldades foram enfrentadas durante o trabalho, e nem todas 

puderam ser solucionadas de forma satisfatória.  

8.3 Trabalhos Relacionados 

Existem vários trabalhos relacionados a essa área de pesquisa que foram 

utilizados para a confecção deste documento. Uma boa parte deles aborda as 

características de modelos de melhoria em teste.  

O principal de todos eles é o [TMM_01], onde a autora vislumbra todas as 

características do TMM (Test Maturity Model), sua estrutura, níveis e procedimentos. 

Em [TIM_01], também um modelo de melhoria de teste, abordou uma forma diferente 

de realizar a avaliação do processo. Um perfil de maturidade é estabelecido através de 

entrevistas com pessoas estrategicamente importantes para a organização e em seguida 

um plano de melhoria é criado visando alcançar maiores níveis de qualidade. 

Outro trabalho relacionado é o [TPI_01], nele pudemos observar uma estrutura 

diferente dos outros modelos. Uma matriz de maturidade composta por áreas chaves de 

processo e níveis de maturidade foi utilizada para avaliar o nível do processo de testes 

de uma organização. Como procedimento de avaliação foi utilizado checkpoints que 

continham uma série de questões a serem aplicadas ao processo. Todas as vantagens de 
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desvantagens em relação ao modelo tratada nesta dissertação pode ser observado na 

capítulo 3. 

Trabalhos com características fundamentais relacionada à disciplina de testes 

também foram utilizados para aumentar o embasamento. Foi o caso de [TST_01], 

referência base para qualquer trabalho na área de teste, além de [ES_01] e [CMMi_01]. 

8.4 Trabalhos Futuros 

Existem alguns trabalhos que poderão ser feitos no futuro, dentre eles podemos 

citar a implantação do Nível 2 de maturidade através do Framework desenhado e 

apresentado no Capítulo 6.  

No Capítulo 5, Processo de Avaliação, não foram contemplados os questionários 

dos níveis 4 e 5 nem tão menos seus frameworks. Todos os níveis de maturidade 

necessitam de mais detalhes em relação à plataforma móvel. 

Avaliações do Framework em relação a outros modelos de teste e a modelos 

gerais de capacitação e maturidade em software, como o CMMi [CMMi_01] são 

exemplos de trabalhos futuros. 

O TMM-e tem um perfil que se adequa bastante com as necessidades do 

mercado, para isto existe a necessidade de publicações em revistas e principalmente em 

eventos do mercado de TI. 
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Apêndice    
Modelo de Maturidade em Teste 
com foco em Ambientes de Teste 
Heterogêneos 

1.Níveis de Maturidade 

1.1.1 Nível 1 – Inicial 

É onde a maioria das organizações se encontra em relação ao processo de testes. 

Os Testes é um processo caótico. O processo é muito mal definido e não se distingue 

Testes de Debugging.  Os Testes são desenvolvidos de forma ad-hoc. O objetivo dos 

Testes para este nível é mostrar que o software e o sistema funcionam. Normalmente 

falta treinamento aos profissionais de testes nas técnicas e principalmente em 

ferramentas. Muitas organizações rapidamente reconhecem que existe a necessidade de 

desenvolver um processo de Teste mais organizado e principalmente mais profissional. 
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1.1.2  - Nível 2 – Definido e Planejado 

O nível 2, Definido e planejado, se caracteriza por possuir práticas relacionadas 

à: 

♦ Institucionalização dos objetivos e políticas; 

♦ Definição de técnicas e métodos básicos de testes; 

♦ Planejamento dos testes;  

♦ Especificação do ambiente de testes e homologação; 

♦ Criação de uma Organização Independente de Testes. 

É de fundamental importância que uma organização que pretende alcançar o 

Nível-2, possua objetivos e políticas de testes bem definidas e alinhadas com as 

políticas gerais da organização.  

Exemplos de objetivos e políticas de testes: 

♦ Definição do que é Teste e Homologação; 

♦ Objetivos e importância do processo de teste; 

♦ Critérios de qualidade a serem atingidos pelo processo; 

♦ Os Testes devem ser executados para todos os tipos de estágios de testes, 

tais como unidade, integração, sistema e aceitação; 

♦ Práticas de Testes devem ser monitoradas usando menssuramento e 

milestones para garantir que os testes estão de acordo com o planejado; 

♦ Defeitos não descoberto durante os ciclos de teste devem ser 

classificados e registrados; 
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Outro ponto relevante além dos objetivos e políticas de testes  são as definições 

de técnicas e métodos básicos de testes. Através delas podemos especificar os testes a 

partir dos requisitos funcionais.  

Alguns exemplos de técnicas e métodos básicos de testes são: 

♦ Elaboração dos Casos de Testes  a partir dos Requisitos [TST_03]; 

♦ Execução de Testes de Sanidade [TST_03]; 

Com as técnicas e métodos básicos definidos e documentados, se torna mais 

fácil  realizar o planejamento de um Projeto de Teste. O planejamento dos testes da 

mesma forma que os objetivos e políticas de testes, técnicas e métodos básicos são os 

grandes pilares para se galgar o Nível 2. Cronograma, escopo do teste, recursos 

humano, de hardware e software, características do ambiente são informações cruciais 

para o planejamento. Junto ao planejamento dos testes também é especificado o 

ambiente de teste e homologação. O mesmo deve ser bem especificado e detalhado para 

que sua montagem e forma de uso não tenham problemas de configuração e 

principalmente de massas de dados durante a execução dos testes. 

Outro requisito bastante importante presente no nível 2 deste modelo é a criação 

de uma Organização Independente de Testes. Diferentemente do TMM [TMM_01] que 

cita a criação desta Organização apenas no Nível 3 de maturidade, neste modelo de 

Maturidade iremos antecipar a criação desta organização. O principal e mais importante 

motivo é de obter mais rapidamente a qualidade dos produtos, levando em consideração 

tempo e conhecimento. Com uma Organização Independente de Testes  alguns fatores 

são importantes: 

♦ Riscos e comprometimento da qualidade do testware produzido, uma vez 

que não são as mesmas pessoas que documentam requisitos que 

realizarão as Práticas de testes, 

♦ Gargalos nas Práticas de testes, já que existe uma equipe focada nas 

Práticas de testes, não compartilhando outras Práticas e prioridades; 
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♦ Garante alta capacitação e qualificação dos profissionais com funções 

bem definidas, ferramentas e ambiente adequados; 

♦ Identificação dos critérios corporativos, necessidades e métricas: 

♦ Viabilidade no processo de terceirização da disciplina de teste. 

1.1.2.1 Objetivos Genéricos 

A seguir apresentamos os objetivos  genéricos do Nível 2: 

♦ Definir os conceitos que vão nortear todos os esforços de testes da 

organização; 

♦ Criação da Organização Independente de Testes; 

♦ Avaliar a aderência da implantação de testes. 

1.1.2.2 Processos 

A seguir apresentamos os processos necessários para institucionalização do 

Nível 2. Em seguida iremos detalhar às práticas dos processos. 

♦ Objetivos e Políticas de Testes; 

♦ Técnicas e métodos básicos de Testes; 

♦ Planejamento dos Testes; 

♦ Definição do Ambiente de Testes e Homologação. 

1.1.2.3 Objetivos e Políticas de Testes 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

 



___________________________________________________________________ 186

Prática: Definir e documentar uma política de testes. Responsável 

A política de testes deve estar alinhada com a política de 

qualidade organizacional. A política de testes deve 

conter, pelo menos, os seguintes elementos: 

♦ Definição do que é Teste e Homologação; 

♦ Definição do que é Debug, permitindo uma clara 

distinção do conceito de testes; 

♦ Objetivos e importância do processo de teste; 

♦ Critérios de qualidade a serem atingidos pelo 

processo de testes e pelos testes em si; 

♦ Nível de independência da organização/equipes de 

teste; 

♦ Objetivos da melhoria contínua das práticas de teste 

(como por exemplo: descoberta de mais defeitos, 

maior cobertura, diminuição dos custo das práticas 

de teste, descoberta antecipada de defeitos, etc.). 

Gerente de Teste 

Tabela 13 – Prática: Definir e documentar uma políticas de testes. 

 

Prática: Estabelecer uma Organização Independente 

de Testes 

Responsável 

A criação de uma Organização Independente de Teste é 

uma passo importante para uma instituição, fato que irá 

melhorar os testes e aumentar a qualidade dos softwares. 

Especialistas em Testes serão contratados e deverão ser 

capazes de realizar as seguintes práticas: 

♦ Manter e aplicar as políticas de testes; 

Gerente de Teste 
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♦ Participar da elaboração dos requisitos, da análise e 

projeto, e da revisão de códigos; 

♦ Planejar os Testes; 

♦ Projetar os Testes; 

♦ Executar Testes; 

♦ Coletar e analisar métricas de testes; 

♦ Monitorar as Práticas de um projeto de testes 

(tarefas,cronograma e custos); 

♦ Rastrear defeitos e manter o repositório; 

♦ Avaliar e adquirir ferramentas e equipamentos;  

♦ Realizar mentoring e treinamento para novos 

contratados; 

Tabela 14 – Prática: Estabelecer uma Organização Independente de Testes. 

 
 

Prática: Definir e documentar uma estratégia de testes Responsável 

A estratégia de testes deve prover apoio à 

implementação dos objetivos definidos na política de 

testes. A estratégia de teste deve conter pelo menos os 

seguintes elementos: 

♦ Modelo de testes a ser implantado (Exemplos: 

Modelo V [VM_01], Iterativo e incremental 

[RUP_01]); 

♦ Os estágios de teste (unitário, integração, sistema e 

aceitação [TST_01]), com práticas associadas, 

objetivos e responsabilidades; 

Gerente de Teste 
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♦ Técnicas de especificação de casos de teste a serem 

usadas, como por exemplo: casos de teste a partir de 

cenários [TST_01]; 

♦ Critérios de finalização, aceitação e bloqueio dos 

testes; 

♦ Definições de diretrizes para os ambientes nos quais 

os testes serão executados;  

♦ Funções de cada um dos papéis de teste dentro da 

organização de teste; 

♦ Definição em alto nível do processo de testes; 

♦ Definição em alto nível de métodos e técnicas de 

teste (básicos e avançados); 

♦ Definição dos padrões de auditoria do processo de 

teste; 

♦ Definição do processo de registro de defeitos e 

incidentes; 

♦ Definição dos procedimentos para análise e gestão de 

riscos; 

♦ Definição dos procedimentos de administração dos 

ambientes de Teste e Homologação; 

♦ Definição dos atributos de qualidade (exemplos: 

corretude, robustez, eficiência, segurança, 

manutenibilidade, usabilidade) que serão 

considerados pelos testes [ES_01]. 

 

Tabela 15 - Prática: Definir e documentar uma estratégia de teste 
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Prática: Definir métricas básicas do processo de teste Responsável 

Devem ser definidas as métricas básicas do processo de 

testes e também como elas serão coletadas, analisadas e 

o responsável pela coleta bem como sua periodicidade. 

Essas métricas também incluem as métricas do projeto 

de testes (exemplos: custo, esforço). 

Gerente de Teste 

Tabela 16 - Prática: Definir métricas básicas do processo de teste 

 

Prática: Auditar a aderência ao processo implantado Responsável 

Deve-se auditar o cumprimento do processo implantado 

garantindo a aderência aos artefatos e procedimentos 

documentados. Verificações típicas incluem: 

♦ Os Planos de Teste seguem as determinações da 

Estratégia e da Política de Teste? 

♦ Os profissionais envolvidos no processo de teste 

seguem corretamente os procedimentos 

documentados?  

♦ As métricas estão sendo corretamente coletadas e 

registradas? 

Gerente de Teste 

Tabela 17 - Prática: Auditar a aderência ao processo implantado 
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1.1.2.4 Técnicas e métodos básicos de teste 

Neste processo encontramos as seguintes Práticas: 

Prática: Definir e documentar técnicas e métodos 

básicos de especificação de casos de teste 

Responsável 

Devem ser definidos e documentados os procedimentos 

para especificação de cenários e casos de teste.  

Serão consideradas básicas as técnicas e métodos de 

especificação que derivem cenários de teste usando 

como entrada apenas os requisitos definidos. Deve ser 

definido como os cenários de teste são especificados e a 

partir deles, como os casos de testes são elaborados. 

Também devem ser desenvolvidos documentos modelo 

para serem usados na especificação dos cenários e dos 

casos de teste. 

Gerente de Teste 

Tabela 18 -  Definir e documentar técnicas e métodos básicos de especificação de casos de teste 

 

Prática: Definir e documentar técnicas e métodos 

básicos de execução de testes 

Responsável 

Devem ser definidos e documentados métodos e técnicas 

básicas de execução dos casos de teste.  

Entende-se por métodos e técnicas básicas de execução 

de testes aqueles que usam procedimentos estritamente 

manuais sem nenhum tipo de automação. Caso seja 

necessário devem ser definidos também modelos de 

documentos para apoiar a execução dos casos de teste. 

Os procedimentos de execução de testes tipicamente 

Gerente de Teste 
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incluem: 

♦ Pré-condições e Pós-condições do teste; 

♦ Procedimentos de Execução (entradas e saídas); 

♦ Procedimentos para registro de defeitos e incidentes 

do ambiente. 

 

Tabela 19 - Prática: Definir e documentar técnicas e métodos básicos de execução de testes 

 

Prática: Especificar e executar os testes Responsável 

Os casos de teste devem ser especificados e executados 

de acordo com os procedimentos definidos e 

documentados. 

Arquitetos de Testes, 

Testadores e 

Homologadores 

Tabela 20 - Prática: Especificar e executar os testes 

Prática: Executar testes de sanidade nas versões 

liberadas 

Responsável 

Antes de iniciar a execução dos testes propriamente dita 

devem ser feitos testes de sanidade (pré-testes 

executados informalmente) nos produtos de software 

[TST_03]. Esses testes são feitos pelo próprio Arquiteto 

de Testes e seu objetivo é evitar colocar formalmente em 

processo de teste unidades de software com erros 

“grosseiros”. 

Arquitetos de Testes 

Tabela 21 - Prática: Executar testes de sanidade nas versões liberadas 

 

Prática: Registrar e Gerenciar os defeitos encontrados Responsável 
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durante os testes 

O responsável pela execução dos testes deve registrar os 

defeitos encontrados durante os testes de acordo com os 

procedimentos documentados. O Arquiteto de Testes 

deve, segundo os procedimentos documentados,  

organizar e gerenciar (por exemplo: contabilizar, gerar 

relatórios e enviar para correção) os defeitos e seus 

status para que posteriormente possam ser extraídos 

métricas e relatórios. Os defeitos geralmente são 

descritos da seguinte forma: 

♦ Caso de teste e referência; 

♦ Descrição do defeito; 

♦ Criticidade (exemplo: alta, média ou baixa); 

♦ Status (exemplo: aberto, enviado para correção, 

corrigido) 

♦ Classificação (exemplo: Interface Gráfica, Fluxo de 

Dados, Negócio) 

 

Arquiteto de Testes e 

Testador/Homologador 

Tabela 22 - Prática: Registrar e Gerenciar os defeitos encontrados durante os testes 

1.1.2.5 Planejamento dos Testes 

Neste processo encontramos as seguintes as práticas: 

Prática: Definir e documentar um procedimento para 

especificar o Plano de Teste 

Responsável 

Deve ser documentado um procedimento para 

especificação do Plano de Teste de cada projeto de teste. 

Gerente de Teste 
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Também deve ser especificado um documento modelo 

para o Plano de Teste. Estes documentos e 

especificações devem ser aderentes aos Objetivos e 

Políticas de Testes. Um Plano de Testes, geralmente 

contém os seguintes tópicos: 

♦ Papéis e Responsabilidades; 

♦ Planejamento da Alocação de Pessoal; 

♦ Equipamentos; 

♦ Artefatos a serem gerados; 

♦ Cronograma (incluindo os ciclos de execução de 

testes); 

♦ Critério de Conclusão de Testes; 

♦ Critério de Aceitação; 

♦ Tipos de testes a serem realizadas; 

♦ Requisitos funcionais e de qualidade; 

♦ Matriz de riscos (incluindo abordagem dos riscos); 

♦ Requisitos básicos do Ambiente de Teste. 

 

Tabela 23 - Prática: Definir e documentar um procedimento para especificar o Plano de Teste 

 

Prática: Definir e documentar um procedimento para 

especificar o artefato Projeto de Testes 

Responsável 

Devem ser documentados procedimentos e um modelo 

para a elaboração do artefato Projeto de Testes 

[TST_03]. O artefato Projeto de Testes geralmente 

Gerente de Teste 
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contém os objetivos dos testes, os casos de testes, 

procedimentos de entrada e resultados esperados e as 

definições dos dados de entrada e saída necessários para 

a execução dos testes. 

Tabela 24 - Prática: Definir e documentar um procedimento para especificar o artefato Projeto de 
Testes 

Prática: Planejar a execução dos testes em ciclos Responsável 

A execução dos casos de teste deve ser planejada de 

forma a contemplar ciclos iterativos de teste [TST_03]. 

Cada um desses ciclos deve executar um conjunto de 

casos de teste conforme definido no Plano de Testes, 

reportando os defeitos encontrados ao seu final. O 

objetivo é que a cada ciclo o número de defeitos 

encontrados diminua até chegar a um nível aceitável 

(conforme determinado no Plano de Testes) para que o 

módulo seja promovido para o ambiente de 

Homologação. 

Líder de Teste 

Tabela 25 - Prática: Planejar a execução dos testes em ciclos Responsável 

 

Prática: Conduzir a análise de risco e definição da 

abordagem de teste 

Responsável 

O Líder de Teste deve identificar os riscos do projeto de 

testes, documentá-los e gerenciá-los, mantendo-os 

atualizados ao longo de todo o projeto.  

A abordagem de testes deve agregar ao Plano de Teste 

elementos que explicitem como os riscos do Projeto de 

Teste serão gerenciados, bem como quaisquer 

particularidades que influenciem a maneira como o ciclo 

Líder de Teste 
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de vida do projeto será conduzido. 

Tabela 26 - Prática: Conduzir a análise de risco e definição da abordagem de teste 

 

Prática: Especificar o Plano de Testes do Projeto Responsável 

O Líder de Teste deve especificar, segundo 

procedimentos e modelos documentados. O Plano de 

Teste deve estar alinhado com as abordagens de testes e 

estar dividido em estágios de tamanho gerenciáveis. Para 

cada estágio devem ser definidos milestones. As 

principais fases do Plano de Testes geralmente são: 

♦ Planejamento; 

♦ Preparação, Execução, Finalização. 

Líder de Teste 

Tabela 27 - Prática: Especificar o Plano de Testes do Projeto 

 

Prática: Estabelecer e registrar estimativas de custo e 

esforço 

Responsável 

As estimativas de custo e esforço fazem parte do Plano 

de Teste. Entretanto, além do Plano de Teste elas 

também devem ser registradas, de acordo com os 

procedimentos básicos definidos e documentadas, em 

um repositório próprio para referências futuras. Uma 

estimativa de teste deve conter pelo menos: 

♦ Esforço; 

♦ Prazo; 

♦ Equipe necessária. 

Líder de Teste 

Tabela 28 - Prática: Estabelecer e registrar estimativas de custo e esforço 
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1.1.2.6 Especificação de ambiente de testes e homologação 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar um procedimento para 

especificação dos ambientes de Testes e Homologação 

Responsável 

Devem ser definidos um procedimento e um modelo 

para a especificação do ambiente de testes e 

homologação do projeto, para as plataformas de alta, 

baixa e móvel. Essa especificação deve conter todas as 

informações necessárias para que os testes sejam 

executados de forma adequada. Exemplo de informações 

presentes na especificação: 

♦ Interfaces (dependência) entre sistemas; 

♦ Massa de dados; 

♦ Infra-estrutura de hardware; 

♦ Infra-estrutura de software. 

Gerente de Teste 

Tabela 29 - Prática: Definir e documentar um procedimento para especificação dos ambientes de 
Testes e Homologação 

 

Prática: Especificar o ambiente de testes e 

homologação 

Responsável 

Para a especificação e definição do ambiente de testes e 

homologação o Arquiteto de Testes deverá analisar o 

Plano de Testes identificando as características do 

ambiente para o projeto em questão. Estabelecer em 

conjunto com a equipe de Infra-estrutura como será a 

preparação do ambiente de teste sob os seguintes 

Arquiteto de Testes 
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aspectos: hardware, software e base de dados. Detalhar 

em conjunto com a equipe de Arquitetura quais serão os 

critérios para a montagem de baseline de dados, padrões 

de mascaramento e outros aspectos relativos à banco de 

dados e massa de dados. 

Tabela 30 - Prática: Especificar o ambiente de testes e homologação 

 

Prática: Gerenciar e controlar o ambiente de testes e 

homologação 

Responsável 

Uma nova responsabilidade é estabelecida para gerenciar 

e controlar um ambiente de teste. O Administrador do 

Ambiente de Testes e Homologação, o mesmo deve 

manter o ambiente estável e funcionando para permitir 

que os testes possam ser executados sem problemas. 

Para o gerenciamento e controle do ambiente de testes e 

homologação, a gestão do ambiente deverá monitorar 

através de informações geradas pelo ambiente durante o 

seu uso. Informações obtidas através de logs e, 

principalmente, através dos casos de testes que não 

foram executados por problemas no ambiente. Também 

devem ser definidos padrões de mascaramento de dados, 

horários de transporte de arquivos (no caso de alta 

plataforma), execução de scripts, etc. 

Administrador de 

Ambientes 

Tabela 31 - Prática: Gerenciar e controlar o ambiente de testes e homologação 

 

Prática: Definir e documentar o procedimento para 

registro de incidentes nos ambientes de testes e 

homologação 

Responsável 
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Deve ser documentado um procedimento para registro 

dos incidentes ocorridos nos ambientes de testes e 

homologação. Nesse procedimento deve ser detalhado o 

uso de ferramentas de apoio, se for o caso. 

Gerente de Teste 

Tabela 32 - Prática: Definir e documentar o procedimento para registro de incidentes nos 
ambientes de testes e homologação 

Prática: Registrar os incidentes ocorridos no 

ambiente de testes e homologação 

Responsável 

Todos os incidentes que afetarem o ambiente de testes e 

homologação, gerados pela execução de casos de testes 

ou não, devem ser registrados. Eventuais problemas 

ocorridos durante a montagem e o uso do ambiente 

devem ser registrados em uma ferramenta de gerência de 

defeitos/incidentes. 

Administrador de 

Ambiente 

Tabela 33 - Prática: Registrar os incidentes ocorridos no ambiente de testes e homologação 

 

1.1.2.7 Pessoas 

A seguir apresentamos as principais práticas para institucionalização do Nível-2. 

Em seguida iremos detalhar o perfil das pessoas que são necessárias para 

institucionalização das práticas do Nível-2. 

Principais Práticas: 

♦ Práticas de Planejamento da Implantação; 

♦ Práticas de Planejamento de Testes; 

♦ Práticas de Gestão dos Ambientes de Testes e Homologação; 

♦ Práticas de Arquitetura de Testes; 
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♦ Práticas de Execução de Testes; 

Na seção anterior foram listas uma série de práticas e seus respectivos 

responsáveis. No texto seguinte iremos agrupar todos os responsáveis por práticas e 

apresentar o perfil adequado para cada um. 

1.1.2.8 Gerente de Teste 

Perfil:  Gerenciamento e planejamento de projeto 

Descrição: Conhecimentos dos conceitos de planejamento e controle de projeto 

os quais serão também aplicados aos projetos de teste. Processos 

consolidados como os descritos nas Áreas de Conhecimento de 

Escopo, Tempo , Custo, Comunicação e Qualidade do [Erro! Fonte 

de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência não 

encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada.] são úteis 

para as diversas etapas e artefatos do processo 

Perfil: Conhecimento de qualidade de software 

Descrição: Conhecimentos básicos de engenharia de software são 

imprescindíveis para apoiar a qualidade dos produtos gerados. São 

necessários conhecimentos básicos do modelo CMM e CMMi 

[CMM_01] especialmente nas áreas de Planejamento de Projeto de 

Software e Garantia da Qualidade de Software 

Perfil: Conhecimento básico de metodologia de desenvolvimento de 

software 

Descrição: Conhecimentos em Metodologia de Desenvolvimento de Software 

(Cascata, Iterativa e Incremental, Ágeis) as quais dão suporte ao 

desenvolvimento dos modelos e guidelines que serão criados neste 

nível de maturidade, especialmente na disciplina de Teste e Gerência 
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de Configuração [RUP_01]. É recomendável o conhecimento básico 

em UML [UML_01, UML_02] o que facilitará a criação de artefatos 

para o processo de teste. 

Perfil: Bons conhecimentos em métodos e técnicas de teste 

Descrição: Neste nível de maturidade é importante que o Gerente de Teste dê 

apoio aos outros envolvidos no processo de teste de modo a difundir a 

cultura de testes pela organização. Para isso é imprescindível um bom 

conhecimento das principais técnicas e métodos de teste utilizados 

[TST_01]. 

Perfil: Visão da estratégia e política da empresa 

Descrição: É importante uma visão de alto nível dos objetivos e políticas de toda 

a empresa. O profissional deve conhecer  as necessidades de negócio 

relacionadas aos produtos de TI e objetivos organizacionais de 

qualidade para que as políticas e estratégias de testes sejam alinhadas 

com as da empresa como um todo. 

Tabela 34 – Perfil para Gerente de Teste 

 

 Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Gerente de Teste 

diante de uma Organização. 

Responsabilidades do Gerente de Teste 

♦ Definir e documentar a Política de Testes; 

♦ Definir e documentar os modelos e procedimentos para especificação do Plano 

de Testes; 

♦ Definir e documentar os modelos e procedimentos para especificação do artefato 

Projeto de Testes; 
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♦ Definir e documentar as métricas do processo de teste; 

♦ Definir e documentar as técnicas e procedimentos para realização de análise de 

risco; 

♦ Definir e documentar procedimentos de estimativa de custo e esforço dos testes; 

♦ Definir e documentar os procedimentos para especificação do ambiente de testes 

e homologação; 

♦ Definir e documentar os procedimentos para gerenciamento dos ambientes de 

teste e homologação; 

♦ Definir e documentar os procedimentos para uso dos ambientes de teste e 

homologação; 

♦ Definir e documentar os procedimentos para registro de incidentes nos 

ambientes de teste e homologação; 

♦ Definir e documentar as técnicas e métodos básicos e os modelos para 

especificação de Cenários e Casos de Teste; 

♦ Definir e documentar as técnicas e métodos básicos de execução de testes; 

♦ Definir e documentar os procedimentos e uso de ferramentas para registro e 

gerenciamento de incidentes; 

♦ Definir e documentar os procedimentos e uso de ferramentas para registro e 

gerenciamento dos defeitos encontrados durante os testes; 

♦ Definir e gerenciar a aplicação dos treinamentos necessários; 

♦ Auditar o cumprimento dos procedimentos definidos e garantir a qualidade dos 

artefatos gerados; 

♦ Analisar, definir e gerenciar a implantação das ferramentas definidas neste 

Nível. 

Tabela 35 - Responsabilidades do Gerente de Teste 
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1.1.2.9 Líder de Testes 

Perfil:  Habilidade básica em gerenciamento e planejamento de projeto 

Descrição: Conhecimentos dos conceitos de planejamento e controle de projeto 

também serão aplicados aos projetos de teste. Técnicas consolidadas 

como as de planejamento, controle, comunicação e qualidade do 

PMBOK são úteis para as diversas etapas e artefatos do processo.  

Perfil: Conhecimento de qualidade de software 

Descrição: Conhecimentos básicos de engenharia de software são 

imprescindíveis para apoiar a qualidade dos produtos gerados. São 

necessários conhecimentos básicos do CMM e CMMi [CMM_01] 

especialmente nas áreas Gestão de Requisitos, Planejamento de 

Projeto de Software, Gestão de Subcontratação de Software e 

Garantia da Qualidade de Software. 

Perfil: Conhecimento geral em metodologia de desenvolvimento de software 

Descrição: São úteis conhecimentos em diferentes metodologias de 

desenvolvimento de software [UP_01, XP_01] para um bom 

entendimento dos processos de testes em geral.  

Perfil: Experiência em diversos métodos e técnicas de teste 

Descrição: Líder de Teste deve ter conhecimento básico das técnicas de teste 

[RUP_01] utilizadas no projeto para poder gerenciá-lo de forma mais 

próxima e eficaz. 

Perfil: Habilidade em resolução de conflitos 

Descrição: Como parte do planejamento e do controle do projeto, o Líder de 

Testes deve ser capaz de resolver conflitos que surgem naturalmente 
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das negociações dentro do mesmo. 

Tabela 36 - Perfil de um Líder de Testes 

Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Líder de Testes de um 

Projeto de Testes. 

Responsabilidades do Líder de Testes 

♦ Conduzir a análise de risco e a definição da abordagem de teste; 

♦ Definir no Plano de Teste as fases de teste com pontos de controle gerenciáveis; 

♦ Planejar no Plano de Testes os ciclos de execução dos testes; 

♦ Estabelecer e registrar estimativas de custo e esforço dos testes. 

Tabela 37 - Responsabilidades do Líder de Testes 

1.1.2.10 Administrador de Ambientes 

Perfil:  Profundo conhecimento do ambiente: bases de dados, sistema de 

arquivos, rede, telecomunicações, mobilidade. 

Descrição: A Equipe de Administração de Ambiente de Testes e Homologação 

deve ser profundo e conhecedor do ambiente, sua arquitetura, 

estrutura de arquivos, linguagens, conectividade (com e sem fio) e 

modelos de dados. 

Perfil:  Conhecimento de qualidade de software 

Descrição: Conhecimentos básicos de engenharia de software são 

imprescindíveis para apoiar a qualidade dos produtos gerados. 

Perfil:  Conhecimento geral em metodologia de desenvolvimento de software 

Descrição: Conhecimentos básicos em uma ou mais metodologias de 
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desenvolvimento de software [UP_01, XP_01] dão suporte ao 

desenvolvimento dos artefatos que serão criados neste nível de 

maturidade, especialmente na disciplina de Gerência de Configuração. 

Tabela 38 - Perfil de Administrador de Ambiente 

Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Administrador de 

Ambientes. 

Responsabilidades do Administrador de Ambiente 

♦ Gerenciar e controlar o ambiente de Testes e Homologação; 

♦ Disponibilizar e coordenar o uso do ambiente de Testes e Homologação; 

♦ Registrar os incidentes ocorridos no ambiente de Testes e Homologação; 

♦ Responder pela estabilidade e disponibilidade dos ambientes de Testes e 

Homologação. 

Tabela 39 - Responsabilidades de Administrador de Ambientes 

1.1.2.11  Arquiteto de Testes 

Perfil:  Larga experiência em testes de software. 

Descrição: Arquiteto de Testes será responsável pela especificação dos casos de 

teste, portanto deve possuir uma formação em testes de acordo com o 

nível de maturidade referenciado. No nível 2 é necessário que o 

Arquiteto de Testes saiba especificar um caso de teste e definir o 

ambiente de teste de um projeto de acordo com as técnicas 

documentadas pelo Gerente de Teste. 

Perfil:  Experiência em resolução e diagnóstico de problemas 

Descrição: Faz parte do perfil do Arquiteto de Testes boas habilidades de 
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resolver e também antever situações críticas que possam ser 

acrescentadas aos casos de teste. O arquiteto possui alta capacidade de 

abstração, de forma a compreender o problema e disponibilizar uma 

solução o mais eficiente possível, reduzindo os esforços e ampliando 

a efetividade dos testes. 

Perfil:  Conhecimento geral de configuração e instalação de software 

Descrição: Este conhecimento é importante, pois devido à natureza do trabalho 

do Arquiteto de Testes, freqüentemente é necessário a instalação e a 

configuração de softwares, drives e outros componentes para a 

especificação e realização dos testes. 

Tabela 40 - Perfil de Arquiteto de Testes 

Na tabela 28 serão apresentadas as responsabilidades de um Arquiteto de Testes. 

Responsabilidades do Arquiteto de Testes 

♦ Executar testes de sanidade nos produtos de software; 

♦ Definir o ambiente de Testes e Homologação do projeto, no início do ciclo de 

vida da fase de testes; 

♦ Especificar os Cenários e Casos de Teste do projeto; 

♦ Projetar os testes, com o apoio de ferramentas;  

♦ Especificar os ambientes de testes e homologação; 

♦ Gerenciar os defeitos ocorridos durante os testes com o apoio de ferramentas. 

♦ Revisar diretrizes, escopo e arquitetura de teste para is projetos de testes; 

♦ Detalhar e definir os casos de testes identificando quais os resultados esperados; 

♦ Validar a execução dos testes; 

♦ Disponibilizar o testware; 
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♦ Direcionar os testadores ou automatizadores com relação a aspectos técnicos e 

da arquitetura; 

♦ Dar apoio as equipes subcontratadas, se for o caso; 

Tabela 41 - Responsabilidades do Arquiteto de Testes 

1.1.2.12  Testador / Homologador 

Perfil:  Conhecimento básico do processo de teste 

Descrição: É necessário que o Testador/Homologador entenda e interprete os 

artefatos recebidos do Arquiteto de Teste.  

Perfil:  Capacidade de assimilar as regras de negócio 

Descrição: É de fundamental importância para a correta execução do seu trabalho 

a compreensão da função do sistema no contexto do negócio. 

Tabela 42 - Perfil do Testador / Homologador 

Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Testador / 

Homologador. 

Responsabilidades do Arquiteto de Testes 

♦ Executar os testes de acordo com as especificações de Casos de Teste do projeto 

[TST_01, TST_03]; 

♦ Registrar incidentes ocorridos durante os testes. 

Tabela 43 - Responsabilidades do Testador 

1.1.2.13 Métricas 

Para introduzir esta importante dimensão do nível de maturidade, Métricas serão 

apresentadas algumas definições: 
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♦ Medida: Uma medida é uma objetivo empírico atribuído à um número 

para um entidade caracterizar um atributo particular; [TMM_03] 

♦ Medição: É o ato de medir; [TMM_03] 

♦ Métrica: É uma medida quantitativa para um sistema, ou um 

componente de sistema, ou processo que é fornecido a um atributo; 

[MET_01] 

♦ Atributo de Qualidade: Característica de um software que é aplicado 

para um fator de qualidade ou um valor de métrica; 

♦ Fator de Qualidade: Gerência orientada a atributo de uma parte do 

software que contribui para sua qualidade. 

A seguir apresentamos as métricas que devem ser coletadas e analisadas no 

Nível-2. 

♦ RDP (Registro de Defeitos em Produção); 

� Indiretamente ligada ao sucesso da implantação do processo 

♦ RDT (Registro de Defeitos em Testes); 

� Reflete a evolução das detecções dos erros e das correções 

♦ Métricas de Evolução dos Testes e Homologação; 

1.1.2.14  RDP – Registro de Defeito em Produção  

Esta métrica é coletada diretamente das ferramentas de registro de 

defeitos/incidentes quando o software está no ambiente de produção, é um número 

absoluto que deve ser coletado em intervalos de tempo determinados (por dia, por 

semana, por mês, etc.) 

Na utilização de um processo mais maduro deve haver uma redução da 

quantidade de RDPs dos sistemas e projetos que estiverem aderentes ao processo. Essa 

redução não tem relação direta com a métrica de RDTs, descrita abaixo. 
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1.1.2.15  RDT – Registro de Defeito em Testes  

Deve ser coletado o número de defeitos encontrados durante os testes em cada 

ciclo de execução da fase de testes. 

As RDTs devem ser classificadas de acordo com a sua criticidade. Os 

parâmetros de criticidade devem estar documentados nos procedimentos. 

A tendência é que essa métrica diminua a cada ciclo até chegar a um nível 

aceitável. Deve ser definida, no Plano de Testes, uma meta baseada nesta métrica para 

determinar se um sistema pode ir para Homologação ou Produção, também conhecido 

com critérios de aceitação..  

Um exemplo de meta para passagem para a Produção poderia ser a seguinte: 

♦ Nenhuma RDT de alta criticidade 

♦ Até dez RDTs de média criticidade. 

1.1.2.16  Métricas de Progresso do Projeto de Testes 

Devem ser coletadas métricas de progresso do projeto de testes para que possa 

ser feita continuamente uma análise do andamento do mesmo. As métricas necessárias 

para este nível são: 

♦ Casos de teste especificados no projeto; 

♦ Ciclos planejados no projeto; 

♦ Ciclos executados até o momento; 

♦ Casos de teste executados e planejados no momento da medição; 

♦ Quantidade de Testes Planejados x Quantidade de Testes Executados; 

♦ Tempo / esforço gasto no planejamento dos testes 

♦ Tempo / esforço gasto em testes de unidade 

♦ Tempo / esforço gasto em testes de integração 
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♦ Tempo / esforço gasto em testes de sistemas 

♦ Tempo / esforço gasto em teste de regressão 

1.1.2.17 Ambiente 

A seguir apresentamos o ambiente necessário para implantação do Nível-2. Foco 

desta dissertação, a dimensão ambiente, será mais criteriosa. No Capítulo 7 

apresentaremos os Frameworks de Processo para os níveis 2 e 3 de maturidade nos 

quais serão descritos todos os procedimentos necessários para contemplar os critérios 

apresentados abaixo: 

♦ Ambientes de Testes e Homologação segregados e com estruturas 

idênticas; 

♦ Ambiente que suportem testes isolados, ou seja, o teste de uma equipe 

não destrua os testes de outra equipe; 

♦ Ambientes de representativos com relação ao de Produção; 

♦ Dados Mascarados [SOX_01]. 

1.1.2.18  Ambientes de Testes e Homologação segregados e com 
estruturas idênticas 

Os ambientes de Testes e Homologação devem ser completamente separados 

um do outro e devem ter a mesma estrutura, garantindo assim que os testes possam ser 

executados da mesma forma nos dois ambientes. Em algumas instituições o ambiente de 

Teste é montado apenas com o que é necessário, ou seja, tabelas, componentes, arquivos 

ao contrário o Ambiente de Homologação na maioria das vezes é considerado “vivo”. A 

homologação do sistema no Ambiente de Homologação fica dentro do universo 

totalmente integrado de sistemas que também precisam ser homologados.  
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1.1.2.19  Testes isolados 

A execução dos Testes e da Homologação de um projeto não pode interferir em 

outro, sejam eles simultâneos ou não. Este problema é muito comuns nas instituições 

onde existe uma imensidão de sistemas e de equipes testando ao mesmo tempo. 

1.1.2.20 Ambientes de Testes e Homologação devem ser 
representativos em comparação ao de Produção 

Os ambientes de Testes e Homologação devem ser representativos com relação 

ao ambiente de Produção, inclusive tendo estrutura e base de dados similares. Isso não 

quer dizer que a quantidade de dados deva ser a mesma, mas uma quantidade aceitável 

das situações que ocorrem em Produção deve ser passível de reprodução nos ambientes 

de Testes e Homologação. 

1.1.2.21  - Dados mascarados 

Os dados dos ambientes de Testes e Homologação devem ser mascarados de 

acordo com procedimentos estratégicos. O fato dos dados serem mascarados surgiu das 

políticas ditadas pela Sarbanes & Oxley [SOX_01]. 

1.1.2.22 Ferramentas 

A seguir apresentamos as ferramentas necessárias para implantação no Nível-2.  

♦ Gerenciamento de defeitos de Testes; 

♦ Gerenciamento de incidentes de Testes; 

♦ Gerenciamento de Projetos de Testes; 

♦ Gerenciamento de Riscos; 
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1.1.2.23  - Ferramenta para gerenciamento de defeitos de teste 

A ferramenta para gerenciamento dos defeitos de teste deverá ser capaz de 

registrar e classificar os defeitos ocorridos durante a execução dos casos de teste 

tornando possível o rastreamento deles. Essa ferramenta deve ser capaz de gerar 

relatórios gerenciais com base nesses dados para que a Gerência de Teste possa 

acompanhar os diversos projetos de teste e consolidar seus resultados. 

1.1.2.24  - Ferramenta para gerenciamento de incidentes do 
ambiente de testes 

Esta ferramenta servirá para registrar formalmente os incidentes que ocorrerem 

no ambiente de Testes e Homologação. Nela devem ser registradas a data e hora do 

incidente, uma descrição detalhada do incidente, suas conseqüências, possíveis causas. 

1.1.2.25 Ferramenta para gerenciamento de risco 

Essa ferramenta deve ser capaz de registrar os riscos levantados pelo Líder de 

Teste em forma de Matriz de Risco [Erro! Fonte de referência não encontrada.]. Essa 

Matriz é composta de uma breve descrição do risco, sua probabilidade de ocorrer, seu 

impacto e sua(s) ação(ões) para evitar, transferir ou mitigar o risco [Erro! Fonte de 

referência não encontrada.]. Neste nível de maturidade não é necessário que a 

ferramenta possua nenhuma capacidade de cálculo ou banco de dados. 

1.1.2.26  Ferramenta para gerenciamento de projetos de teste 

Essa ferramenta deve permitir ao Líder de Teste consolidar informações sobre as 

práticas de teste a serem executadas, seus prazos e datas e seus custos. Não é necessário 

que a ferramenta dê apoio ao gerenciamento dos casos de teste, apenas das práticas. 

Deve ser possível que a Gerência de Testes, através desta ferramenta, possa consolidar 

as informações das práticas de teste de todos os Líderes. 
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1.1.3 Nível 3 – Integrado e Arquitetural 

O Nível-3, Integrado e Arquitetural, se caracteriza por possuir práticas 

relacionadas à: 

♦ Definição e aplicação das técnicas e métodos avançados de testes; 

♦ Implantação de um processo de testes integrado ao modelo do ciclo de 

desenvolvimento de software; 

♦ Implantação de Programa de Treinamento contínuo; 

♦ Gerenciamento de Mudança; 

♦ Definição de métricas de um projeto de teste. 

Alcançado o Nível-2 de maturidade organizações e/ou equipes se tornam aptas a 

avançarem para o Nível-3 de maturidade. Neste momento existe uma série de 

características de maturidade que foram implantadas no Nível-2. 

Para o Nível-3, a organização necessita definir e implantar novas técnicas e 

métodos de testes, consideradas avançadas, por exemplo: 

♦ Casos de Testes a partir de Arrays Ortogonais [ORT_01] Harrell, J. M., 

Orthogonal Array Testing Strategy (OATS) Technique, 2001]; 

♦ Casos de Testes a partir de Estados de Transição [TET_01 ]Fantinato, M., Jino, 

M., Applying Extended Finite State Machines and Scenarios ins Software Testing, UNICAMP]; 

♦ Testes Exploratórios [TXP_01] Bach, J. What is Exploratory Testing? , 

http://www.satisfice.com/articles/what_is_et.htm , último acesso 12/11/2004]; 

♦ Testes de Regressão [TST_01, TST_03]; 

Um processo de testes integrado ao modelo do ciclo de desenvolvimento é o 

ponto crucial para alcançar este nível. As práticas da disciplina de Testes são executadas 

durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Não precisamos iniciar as 

práticas apenas após a liberação do release, por exemplo: O Planejamento de Testes 
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pode ser iniciado durante o planejamento do projeto ou durante o levantamento de 

requisitos. 

Para que esse processo de teste seja bem executado, é necessário que os 

indivíduos passem por um programa de treinamento. Vale lembrar que os indivíduos 

participantes do projeto já são conhecedores das técnicas e métodos básicos de testes, 

conhecimento adquirido pela execução das práticas do Nível-2. 

Fruto do processo de desenvolvimento, o software, poderá sofrer certas 

modificações e por esse motivo são feitos testes de regressão para garantir que o 

sistema, mesmo com as mudanças corretivas ou adicionais possam continuar 

funcionando. 

Com o objetivo de obter dados históricos, e aferir a qualidade do projeto e do 

produto são usadas algumas métricas de projeto, entre elas podemos citar: 

♦ Métrica de Progresso [MET_01, MET_02]; 

♦ Métrica de Esforço/Custo [MET_01, MET_02]; 

♦ Métrica de Defeitos [MET_01, MET_02]; 

♦ Métricas de Estabilidade [MET_01, MET_02]. 

1.1.3.1 Objetivos Genéricos 

A seguir apresentamos os objetivos  genéricos do Nível 3. 

♦ Aplicar técnicas e métodos que melhorem a eficácia do processo de 

testes; 

♦ Estabelecer programa de treinamento em testes; 

♦ Distribuir a Disciplina de Testes no ciclo de vida de desenvolvimento de 

software; 
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1.1.3.2 Processos 

A seguir apresentamos os processos necessários para a institucionalização do 

Nível 3. Em seguida iremos detalhar as práticas dos processos. 

♦ Técnicas e métodos avançados de testes; 

♦ Testes integrados ao processo de desenvolvimento; 

♦ Programa de treinamento; 

♦ Gerenciamento de mudanças; 

♦ Definição de métricas do projeto de testes; 

1.1.3.3  Técnicas e Métodos avançados de testes 

Neste processo encontramos as seguintes Práticas: 

Prática: Definir e documentar técnicas e métodos 

avançados de especificação de casos de teste 

Responsável 

Devem ser definidos e documentados os procedimentos 

para o uso de técnicas e métodos avançados de teste. 

Serão consideradas avançadas as técnicas e métodos de 

especificação que derivem cenários de teste usando 

como entrada não só os requisitos definidos como 

também, alternativamente, outros componentes como: 

interface gráfica, manual de usuário, diagrama de 

classes, RDT (Registro de Defeito em Teste), etc. Deve 

ser definido como os cenários de testes serão 

especificados e a partir deles, como os casos de teste são 

elaborados. Também devem ser desenvolvidos 

documentos modelos para serem usados na especificação 

dos cenários e dos casos de teste [TST_01].  

Gerente de Teste 
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Tabela 44 - Prática: Definir e documentar técnicas e métodos avançados de especificação de casos 
de teste 

Prática: Definir e documentar técnicas e métodos 

avançados de execução de testes 

Responsável 

Devem ser definidos e documentados métodos e técnicas 

avançados de execução dos casos de teste. Entende-se 

por métodos e técnicas avançados de execução de testes 

aqueles que usam procedimentos manuais, mas com o 

apoio de alguma ferramenta ou procedimentos semi-

automáticos que necessitem de intervenção humana. 

Essa ferramenta não precisa, obrigatoriamente, 

automatizar scripts, apenas apoiar o 

Testador/Homologador no acompanhamento e registro 

dos resultados dos casos de teste, por exemplo; stubs  e 

Drives. Caso seja necessário devem ser definidos 

também modelos de documentos para apoiar a execução 

dos casos de teste. Os procedimentos de execução de 

testes tipicamente incluem: 

♦ Definição dos artefatos necessários para início dos 

testes; 

♦ Critérios de conclusão dos testes; 

♦ Procedimentos para registro de resultados, 

defeitos e incidentes do ambiente na ferramenta de 

apoio. 

 

Gerente de Teste 

Tabela 45 - Prática: Definir e documentar técnicas e métodos avançados de execução de testes 
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Prática: Especificar e executar os testes Responsável 

Os casos de teste devem ser especificados e executados 

de acordo com os procedimentos e cenários definidos. 

Arquiteto de Testes / 

Testador / Homologador 

Tabela 46 - Prática: Especificar e executar os testes 

 

Prática: Especificar e executar testes de regressão Responsável 

Testes de regressão são usados, neste caso, para garantir 

que um projeto de desenvolvimento de software não 

introduza defeitos que afetem componentes, sistemas ou 

interfaces que estavam funcionando corretamente antes 

da alteração.  

Um teste de regressão é feito reusando casos de teste que 

previamente foram especificados e aplicados em ciclos 

anteriores de teste. Sempre que houver o 

desenvolvimento de um novo sistema, o Arquiteto de 

Testes deve definir baseado em uma análise de impacto, 

o nível necessário de regressão para determinar o 

conjunto de casos de teste que será reaplicado. 

A análise de impacto deve ser realizada pelas equipes de 

desenvolvimento ligadas ao projeto e aos sistemas 

afetados. Essa análise está fora do escopo das equipes de 

teste e deve ser encarada como uma premissa, ou seja, 

um artefato de entrada para o projeto de teste. Esta 

prática de análise de impacto é bastante aplicada em 

sistemas que são fortemente acoplados. 

Arquiteto de Testes / 

Testador 

Tabela 47 - Prática: Especificar e executar testes de regressão 
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1.1.3.4  Testes integrados ao processo de desenvolvimento 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Integrar a disciplina de teste ao longo de todo 

ciclo de vida de desenvolvimento de software 

Responsável 

O planejamento dos testes é realizado em conjunto com 

o planejamento do projeto de desenvolvimento de 

software. As fases do projeto de teste acontecem durante 

todo o modelo do ciclo de vida do desenvolvimento de 

software, começando com poucas práticas durante a 

especificação dos requisitos, intensificando durante a 

fase de Análise & Projeto e codificação e indo até a 

implantação do sistema. 

Gerente de Teste 

Tabela 48 - Prática: Integrar a disciplina de teste ao longo de todo ciclo de vida de desenvolvimento 
de software Responsável 

Prática: O ambiente de teste é definido no momento 

em que os requisitos estão sendo detalhados 

Responsável 

A especificação do ambiente necessário para os testes é 

feita durante ao fase de levantamento de requisitos e 

finalizada em meados da codificação. Adequações nessa 

especificação podem ser feitas no decorrer do projeto, 

mas a maior parte da mesma deve permanecer inalterada. 

Alterações mais significantes podem acontecer no 

momento em que a build  é liberada. 

Arquiteto de Testes 

Tabela 49 - Prática: O ambiente de teste é definido no momento em que os requisitos estão sendo 
detalhados 
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Prática: Realizar revisões dos artefatos gerados Responsável 

Todo artefato de teste gerado deve ser revisado antes de 

ser considerado válido. Esse processo de revisões não 

necessita ser muito formal, no máximo, uma assinatura 

ou email dos revisores atestando que a revisão foi 

executada. Essas revisões são necessárias para evitar que 

artefatos de teste com erros grosseiros sejam 

introduzidos no processo de teste. A escolha de revisores 

varia de acordo com tipo de artefato gerado, mas eles 

devêm ser tecnicamente capazes de avaliar a estrutura, a 

forma e o conteúdo dos artefatos analisados. 

Tipicamente a revisão é feita pelos pares dos autores. 

Qualquer pessoa que 

possua os conhecimentos 

técnicos necessários 

para desenvolver um 

artefato semelhante ao 

artefato em questão. 

Tabela 50 - Prática: Realizar revisões dos artefatos gerados Responsável 

1.1.3.5 Programa de Treinamento 

Neste processo encontramos as seguintes Práticas: 

Prática: Definir, documentar e aplicar um programa 

de treinamento em testes de software 

Responsável 

Treinamentos introdutórios, intermediários e avançados 

devem ser definidos e designados de acordo com os 

papéis de cada membro da equipe. Esses treinamentos 

podem ser expandidos, incluindo outros colaboradores 

que não estejam ligados diretamente à área de testes. O 

Programa de Treinamento deve prever também o 

treinamento de novos colaboradores e reciclagens 

periódicas para manter a equipe sempre atualizada. 

Recomenda-se que os responsáveis pelos treinamentos 

Gerente de Teste / 

Fornecedor 
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possuam experiência em ministrar aulas no campo da 

Engenharia de Software, forte perfil técnico e 

habilidades em suportar transferência de tecnologia. 

Deve-se criar um documento com o objetivo de detalhar 

os treinamentos necessário de acordo com a competência 

do colaborador. Os treinamentos devem cobrir os 

seguintes tópicos: 

♦ Qualidade de Software 

♦ Identificação de medidas, coleta e análise de 

métricas 

♦ Técnicas de Testes e Metodologia 

♦ Técnicas para Projetar Testes 

♦ Gerência de Configuração 

♦ Planejamento 

♦ Avaliação e Melhoria do Processo 

♦ Desenvolvimento de Políticas 

♦ Aquisições de Softwares 

Para este nível sugerimos os seguintes treinamentos: 

♦ Treinamentos introdutórios:  

Fundamentos de testes de software; 

Fundamentos de testes de performance; 

Elaboração de testes manuais. 

♦ Treinamentos Intermediários:  

Gerenciamento e planejamento de testes. 

Métricas de Testes. 

Elaborando uma arquitetura de testes. 

Testes de Usabilidade. 
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Elaboração de testes para Requisitos Não Funcionais. 

♦ Treinamentos Avançados:  

Estimativas em testes; 

Especificação de casos de testes sem Requisitos 

Funcionais; 

Especificação de casos de testes através da Interface 

Gráfica; 

Especificação de casos de testes com base em RDTs; 

Desenvolvimento de casos de testes reutilizáveis; 

Treinamento em ferramentas de automatização de 

testes. 

 

Tabela 51 - Prática: Definir, documentar e aplicar um programa de treinamento em testes de 
software 

1.1.3.6  Gerenciamento de Mudanças 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Especificar e executar testes de regressão em 

manutenções realizadas nos sistemas 

Responsável 

Sempre que uma alteração for feita em um sistema já 

existente, e essa alteração for pequena o suficiente para 

não ser considerada um projeto por si só, deve ser feita, 

ao invés de todo um projeto de testes, uma análise de 

impacto da mudança. Essa análise de impacto deve 

registrar todas as possíveis conseqüências dessa 

alteração no sistema modificado e nos sistemas que têm 

interfaces com ele. A partir dessa análise de impacto, o 

Arquiteto de Testes deve gerar um conjunto de casos de 

teste para testar não só as alterações feitas, mas refazer 

Arquiteto de Teste 
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testes de funcionalidades e interfaces que já existiam 

para garantir que elas continuam funcionando. O 

Arquiteto de Testes deve determinar, caso a caso, a 

abrangência desse conjunto de casos de teste. 

A análise de impacto deve ser realizada pelas equipes de 

desenvolvimento ligadas à alteração e aos sistemas 

afetados.  

Tabela 52 - Prática: Especificar e executar testes de regressão em manutenções realizadas nos 
sistemas 

1.1.3.7  Definição de métricas do projeto de testes 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar as métricas do projeto 

de testes 

Responsável 

Devem ser definidas as métricas de cada projeto de 

testes e como elas serão coletadas e analisadas segundo 

critérios estabelecidos nos Objetivos e Política de Testes. 

Alguns exemplos de categorias de métricas [MET_01, 

MET_02], [QUA_01]: 

♦ Métrica de Progresso; 

♦ Métrica de Esforço/Custo; 

♦ Métrica de Defeitos; 

♦ Métricas de Estabilidade; 

♦ Tendência e idade dos defeitos. 

 

Líder de Teste 

Tabela 53 - Prática: Definir e documentar as métricas do projeto de testes 
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1.1.3.8 Pessoas 

A seguir apresentamos as principais práticas para institucionalização do Nível-3. 

Em seguida iremos detalhar o perfil das pessoas que são necessárias para 

institucionalização das práticas do Nível-3. 

Principais Práticas: 

♦ Ênfase em técnicas e métodos avançados para a criação de casos de testes; 

♦ Práticas conjuntas com outras disciplinas do ciclo de vida de desenvolvimento 

de software; 

♦ Implantação de um programa de treinamento contínuo; 

♦ Execução dos testes de regressão; 

Na seção anterior foram listas uma série de práticas e seus respectivos 

responsáveis. No texto seguinte iremos agrupar todos os responsáveis por práticas e 

apresentar o perfil adequado para cada um. 

1.1.3.9 Gerente de Teste 

Perfil:  Conhecimento em métricas e qualidade de software 

Descrição: É importante que a Equipe de Processos tenha bons conhecimentos 

sobre métricas de projeto em geral e, mais especificamente, métricas 

de teste. Isso contribuirá para facilitar a escolha e interpretação das 

métricas a serem usadas. Conhecimentos básicos sobre Qualidade de 

Software são recomendáveis, pois sua aplicação, ainda genérica neste 

nível, cresce de acordo com aumento do nível de maturidade em 

testes. 

Tabela 54 - Perfi do Gerente de Teste (Nível 3) 

Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Gerente de Teste para 

o Nível em questão. 
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Responsabilidades do Gerente de Teste 

♦ Definir e documentar as técnicas e métodos avançados de especificação de 

Cenários e Casos de Teste [TST_01]; 

♦ Definir e documentar as técnicas e métodos avançados de execução de testes 

[TST_01]; 

♦ Definir e documentar a distribuição do projeto de teste ao longo do ciclo de vida 

de desenvolvimento de software; 

♦ Definir e documentar o programa de treinamento. 

Tabela 55 - Responsabilidades do Gerente de Teste 

1.1.3.10 Líder de Testes 

Perfil:  Bons conhecimentos em métricas de software 

Descrição: É importante que o Líder de Testes tenha bons conhecimentos sobre 

métricas de projeto em geral e, mais especificamente, métricas de 

teste. Isso contribuirá para facilitar a escolha e interpretação das 

métricas a serem usadas. 

Tabela 56 - Perfi do Líder de Testes (Nível 3) 

Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Líder de Testes para o 

Nível em questão. 

Responsabilidades do Líder de Testes 

As principais responsabilidades do Líder de Testes são: 

♦ Definir as métricas do projeto de testes; 

♦ Documentar as métricas do projeto de testes; 
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♦ Acompanhar as métricas do projeto de testes 

Tabela 57 - Responsabilidades do Líder de Testes 

1.1.3.11 Administrador de Ambientes 

Perfil:  Elevado conhecimento em integração de plataformas de alta, baixa e 

móvel. 

Tabela 58 - Responsabilidades do Líder de Testes 

Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Administrador de 

Ambiente para o Nível em questão. 

Responsabilidades do Administrador de Ambiente 

As principais responsabilidades do Administrador de Ambiente são: 

♦ Desenhar a solução de integração dos sistemas em plataformas diferentes; 

♦ Trabalhar com ferramentas de extração de dados para estabelecer a baseline; 

♦ Estabelecer ambientes de testes segregados para testes integrados. 

Tabela 59 - Responsabilidades do Líder de Testes 

1.1.3.12 Arquiteto de Testes 

Perfil:  O mesmo perfil do Nível 2, mas com maior experência. As 

responsabilidades deste profissional são adquiridas através do 

programa de treinamento contínuo. 

Tabela 60 - Perfi do Arquiteto de Testes (Nível 3) 

Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Arquiteto de Testes 

para o Nível em questão. 
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Responsabilidades do Arquiteto de Testes 

As principais responsabilidades do Arquiteto de Testes são: 

♦ Especificar os Cenários e Casos de Teste [TST_01, TST_02] de acordo com os 

procedimentos documentados; 

♦ Especificar os testes de regressão para os projetos; 

♦ Especificar os testes de regressão para manutenções em sistemas existentes; 

♦ Definir o ambiente de testes e homologação do projeto, no início do ciclo de 

vida da fase de testes. 

Tabela 61 - Responsabilidades do Arquiteto de Testes 

1.1.3.13 Testador / Homologador 

Perfil:  O mesmo do Nível 2, mas com maior experiência. As 

responsabilidades deste profissional são adquiridas através do 

programa de treinamento contínuo. 

Tabela 62 - Perfil do Testador / Homologador (Nível 3) 

Na tabela serão apresentadas as responsabilidades de um Arquiteto de Testes 

para o Nível em questão. 

Responsabilidades do Testador / Homologador 

As principais responsabilidades do Testador / Homologador são: 

♦ Executar os testes de acordo com as técnicas e métodos avançados 

documentados. 

Tabela 63 – Responsabilidade Testador / Homologador (Nível 3) 



___________________________________________________________________ 226

1.1.3.14 Métricas 

As métricas definidas serão utilizadas para medir a qualidade e a efetividade do 

processo de testes e de seus artefatos gerados ao longo das fases. Estas métricas se 

aplicam ao produto e aos projetos em si, mas não ao processo de testes, ou seja, não são 

feitas medições para descobrir pontos do processo que poderiam ser melhorados. 

Tipicamente as métricas definidas neste nível são as seguintes: 

♦ Métricas de Progresso 

� Porcentagem de casos de teste executados por semana, por dia; 

� Número de horas gastas em planejamento dos testes durante a 

fase de levantamento de requisitos; 

� Número de horas em planejamento dos testes durante de projeto; 

� Número de casos de testes desenvolvidos dos requisitos. 

♦ Métricas de esforço/custo 

� Custo por caso de teste, custo por defeito encontrado; 

♦ Métricas de defeitos  

� Total de defeitos encontrados, defeitos por caso de teste, etc; 

♦ Métricas de estabilidade  

� Número de defeitos por unidade de requisito, alteração no 

número das unidades de requisitos durante os testes, etc. 

Para suportar a dimensão de Métricas neste nível será apresentada uma 

Metodologia de 5 passos para estabelecer, identificar, implementar, Analisar e Validar 

as Métricas. A figura 2 – Metodologia – Métricas apresenta os cinco passos por ordem 

de execução das práticas. [TMM_03] 

Passo 1 – Estabelecer Requisitos de Qualidade de Software 

Passo 2 – Identificar a Relevância da Métrica de Software 

Passo 3 – Implementar a Métrica de Software 
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Passo 4 – Analisar os Resultados das Métricas 

Passo 5 – Validar a Métrica de Software 

 

Figura 2 - Metodologia - Métricas 

1.1.3.15 Estabelecer Requisitos de Qualidade de Software 

Este passo requisita uma lista de fatores de qualidade para ser selecionado, 

priorizado e quantificado para iniciar o desenvolvimento do produto. O requisito de 

qualidade deve ser representado por valores de forma direta ou preditiva. Os requisitos 

são usados para guiar a monitorar o desenvolvimento do produto. Clientes devem fazer 

parte do desenvolvimento estabelecendo os requisitos de qualidade. Os requisitos 

devem ser priorizados e sua usabilidade analisada. Requisitos conflitantes devem ser 

identificados e resolvidos. [MET_01] 

1.1.3.16 – Identificar a relevância da Métrica de Qualidade 

Para cada métrica selecionada deve-se atribuir um valor alvo, um valor crítico e 

um intervalo de valores que deve ser alcançado durante o desenvolvimento. 

Procedimentos para identificar a Métrica e os valores alvos devem ser de conhecimento 

dos clientes, gerentes de projetos e técnicos. .[ MET_01] 
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1.1.3.17 – Implementar Métrica de Qualidade 

A coleta dos dados deve ser descritos em procedimentos e com objetivo de 

validá-los, projetos pilotos são estabelecidos. Uma grande parte do esforço dos testes 

deve-se a coleta dos dados, por exemplo: o grau de cobertura, complexidade, 

completude do plano de testes. Tempo e ferramentas devem será alocadas em projetos e 

planos de teste para coletas dos dados.[MET_01] 

1.1.3.18 – Analise das Métricas de Qualidade 

Os resultados das métricas são analisados e reportados para ajudar a monitorar o 

projeto e avaliar a evolução do produto. Métricas que indicam baixa qualidade para 

componentes de software devem ser examinadas com mais detalhes. Análise das 

métricas com mais detalhes podem conduzir as seguintes conclusões: [MET_01] 

1. O software deve ser re-projetado; 

2. O software deve ser descartado; 

3. O software deve ser “congelado”; 

1.1.3.19 – Validação das Métricas de Qualidade 

A proposta da validação das métricas é identificar a métrica do produto e do 

processo que pode predizer valores específicos para fatores de qualidade [MET_02] 

 Como apoio a dimensão de métricas para este nível é recomendável o uso dos 

cinco passos que compõe a metodologia. [MET_02] 

1.1.3.20 Ambiente 

A seguir apresentamos o ambiente necessário para implantação do Nível-3. 

Recomenda-se para este nível o seguinte critério: 
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1.1.3.21  Uso de processo e ferramentas que suportam regras 
para o uso e manutenção dos ambientes de Teste e 
Homologação. 

Procedimentos de gerenciamento, controle e manutenção estarão sobre regras 

bem definidas para evitar problemas nos ambientes de Testes e de Homologação. 

Exemplos de regras:  

♦ Os sistemas só serão implantados no ambiente de Homologação se forem 

testados no ambiente de Testes Integrados. 

♦ A massa de dados para os Testes Integrados deverá ser extraída do 

ambiente de produção. 

♦ Apenas pessoas devidamente capacitadas poderão gerenciar e realizar 

manutenções nos ambientes de Testes Integrados e de Homologação. 

1.1.3.22  Ferramentas 

A seguir apresentamos as ferramentas necessárias para implantação no Nível-3.  

♦ Apoio ao ambiente de Testes e Homologação; 

♦ Apoio a Execução dos Testes; 

♦ Gerenciamento e Planejamento dos Testes; 

1.1.3.23  Apoio ao ambiente de Testes e Homologação 

Essa ferramenta deve ser capaz de apoiar a especificação e montagem dos 

ambientes de Testes e de Homologação. Scripts podem ser usados para extrair diversas 

estruturas / componentes necessários para o funcionamento do sistema. Situação 

bastante comum para ambientes de alta-plataforma, onde esses componentes podem ser 

representados por arquivos DB2, VSAM, procs, transações, books,etc. 
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1.1.3.24 Ferramenta de Apoio à Execução de Testes 

Essa ferramenta não precisa ser capaz de gerar ou executar scripts de testes 

automatizados, apenas acompanhar e apoiar a execução e registro dos resultados dos 

casos de teste. Ferramentas com essas características geralmente são utilizadas para 

Testes Manuais, onde os passos e os resultados esperados são registrados. 

1.1.3.25 Ferramentas para gerenciamento e planejamento de 
testes 

Essa ferramenta, ou conjunto de ferramentas deve ser capaz de gerenciar e 

consolidar os dados e artefatos dos testes e gerar relatórios a partir deles. Essa 

ferramenta também deve ser capaz de apoiar a criação de componentes de teste, como 

massas de dados, cenários de testes e mapeamentos de componentes gráficos.  
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1.1.4 Nível 4 – Gerenciado e Controlado 

O Nível-4, Gerenciado e Controlado, se caracteriza por possuir práticas 

relacionadas à: 

♦ Automação do processo de teste; 

♦ Controle do processo de teste; 

♦ Inspeções de artefatos de teste; 

♦ Qualidade de software. 

Para que a organização (ou equipe) atinja o Nível 4, é necessário que ela possua 

uma política de qualidade de software com as expectativas organizacionais para os 

produtos do processo e também para o processo em si. A política também deve 

estabelecer auditorias periódicas e como tratar as não-conformidades encontradas 

durante essas auditorias. 

Além das políticas de qualidade, outro ponto relevante é a automação dos 

processos de teste. É preciso definir as ferramentas de automação e os processos a 

serem automatizados. Podem ser automatizados vários tipos de testes, como por 

exemplo: 

♦ Teste de performance [TST_01, TST_02]; 

♦ Teste de Funcionalidade [TST_01, TST_02]; 

♦ Teste de carga [TST_01, TST_02]; 

♦ Teste de Stress [TST_01, TST_02]. 

O controle dos processos de teste deve ser feito para se alcançar o nível 

Gerenciado e Controlado. A definição de métricas é o ponto chave para se ter um 

controle quantitativo dos testes. Exemplos de métricas de controle são: 
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♦ Métricas de cronograma (exemplos: milestones, recursos, tarefas 

pendentes, etc.); 

♦ Métricas de artefatos (exemplos: completude, aderência às políticas, 

etc.); 

♦ Métricas de envolvimento dos stakeholders (as pessoas responsáveis por 

executar, revisar e aprovar os testes estão corretamente envolvidas?). 

Através da análise destas métricas, ações corretivas serão tomadas se necessário. 

Além disso, para que haja a manutenção dos processos um programa de inspeção de 

artefatos deve ser definido e institucionalizado. Neste programa devem ser definidas as 

diretrizes para que os artefatos de teste gerados durante os projetos sejam formalmente 

inspecionados pelos “inspetores” selecionados, segundo técnicas documentadas. 

1.1.4.1 Objetivos Genéricos 

A seguir apresentamos os objetivos  genéricos do Nível-4. 

♦ Definir os conceitos de qualidade de software e controle do projeto para 

prover uma base para melhoria contínua do processo de testes; 

♦ Automatizar o processo de Testes; 

♦ Evoluir as revisões em um programa de inspeções formais. 

1.1.4.2 Processos 

A seguir apresentamos os processos necessários para institucionalização do 

Nível-4. Em seguida iremos detalhar as práticas dos processos. 

♦ Automação do Processo de Teste; 

♦ Controle Quantitativo do Processo de Testes; 

♦ Programa de Inspeções. 
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1.1.4.3 Automação do Processo de Testes 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir ferramentas de automação Responsável 

A Equipe de Processos deve analisar ferramentas 

especializadas de automação de testes e definir o seu uso 

e implantação. 

Equipe de Processos 

 

Tabela 1-64 - Prática: Definir ferramentas de automação 

 

Prática: Automatizar o processo de teste Responsável 

O processo de teste deve ser adaptado para incluir os 

testes automatizados. Essa adaptação deve levar em conta 

as características peculiares das ferramentas utilizadas. 

O Automatizador de Testes deve gerar scripts de teste 

automáticos baseados nos testes manuais. Além de prover 

informações relevantes ao Testador/Homologador para 

que este execute os testes automatizados de forma 

satisfatória. 

Equipe de Processos / 

Automatizador 

 

Tabela 1-65 - Prática: Automatizar o processo de teste 

1.1.4.4 Controle Quantitativo do Processo de Testes 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e Controlar Métricas de Processo Responsável 
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O Líder de Teste deve, de acordo com as métricas 

planejadas, controlar o processo de teste para cada 

projeto. Algumas possíveis métricas para controle são: 

♦ Métricas de cronograma (exemplo: milestones, 

recursos, tarefas pendentes, etc.); 

♦ Métricas de artefatos (completude, aderência às 

políticas, etc.); 

♦ Métricas de envolvimento dos stakeholders (as 

pessoas responsáveis por executar, revisar e 

aprovar os testes estão corretamente envolvidas). 

Líder de Teste 

 

Tabela 1-66 - Prática: Definir e Controlar Métricas de Processo 

 

Prática: Definir e Controlar Ações Corretivas Responsável 

Diante dos resultados da análise das métricas do processo 

de teste, ações corretivas devem ser definidas e 

executadas. O objetivo dessas ações devem ser corrigir os 

problemas que levaram ao desvio.  

Líder de Teste 

 

Tabela 1-67 - Prática: Definir e Controlar Ações Corretivas 

1.1.4.5 Avaliação da Qualidade 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar uma política de 

qualidade de software 

Responsável 

Uma política de qualidade de software deve definir os 

padrões pelos quais todos os produtos do ciclo de vida de 

Equipe de Processos 
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desenvolvimento de software serão avaliados. Uma 

política de qualidade deve estabelecer as expectativas 

organizacionais para os produtos do processo e também 

para o processo em si. A política também deve 

estabelecer auditorias periódicas e como tratar as não-

conformidades encontradas durante essas auditorias. 

Tabela 1-68 - Prática: Definir e documentar uma política de qualidade de software 

1.1.4.6 Avaliação da Qualidade 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar um programa formal 

de inspeções de artefatos de teste 

Responsável 

Deve ser definido e documentado um programa formal de 

inspeções dos artefatos de teste (exemplos: Plano de 

Teste,  Cenários, Projeto de Teste,  etc). Neste programa, 

que deve atingir todos os envolvidos nos processos de 

teste na organização, devem ser definidas as diretrizes 

para que os artefatos de teste gerados durante os projetos 

sejam formalmente inspecionados pelos “inspetores” 

selecionados. O programa de inspeções deve definir entre 

outras coisas os seguintes itens: 

♦ Objetivos da inspeção; 

♦ Modelos de formalização de inspeção (inclusão de 

páginas de rosto com assinaturas dos inspetores 

nos artefatos, por exemplo); 

♦ Definir o processo de inspeção (entregas, 

reuniões, critérios de conclusão, papéis e 

Equipe de Processos 
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responsabilidades, etc.); 

♦ Definir Checklist de inspeção; 

♦ Definir como serão apresentados os resultados da 

reunião de inspeção. 

 

Tabela 1-69 - Prática: Definir e documentar um programa formal de inspeções de artefatos de teste 

 

Prática: Institucionalizar inspeções dos artefatos de 

teste 

Responsável 

Um programa de inspeções deve ser institucionalizado de 

modo a garantir, em todos os níveis, o entendimento da 

sua relevância e sua efetiva execução. É responsabilidade 

do Líder de Teste garantir que as inspeções sejam feitas 

sob um processo documentado. 

Gerente de Teste e Líder 

de Teste 

 

Tabela 70 - Prática: Institucionalizar inspeções dos artefatos de teste 

1.1.4.7 Pessoas 

A seguir apresentamos as principais práticas para institucionalização do Nível-4. 

Em seguida iremos detalhar o perfil das pessoas que são necessárias para 

institucionalização das práticas do Nível-4. 

Principais Práticas: 

♦ Ênfase em automação do processo de testes; 

♦ Controle dos projetos de testes através de métricas; 

♦ Definição de uma política de qualidade de software; 

♦ Inspeção de software;  
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Na seção anterior foram listas uma série de práticas e seus respectivos 

responsáveis. No texto seguinte iremos agrupar todos os responsáveis por práticas e 

apresentar o perfil adequado para cada um. 

1.1.4.8  Gerente de Teste / Equipe de Processo 

Perfil:  Conhecimento de qualidade de software 

Descrição: São necessários bons conhecimentos dos conceitos de Garantia de 

Qualidade de Software, especificamente na área de Inspeções 

Formais. 

Perfil:  Conhecimento de metodologia de desenvolvimento de software 

Descrição: Profundos conhecimentos em Metodologia de Desenvolvimento de 

Software para o desenvolvimento das mudanças no processo de testes 

que são implantados neste nível de maturidade. 

Tabela 71 - Perfi do Gerente de Teste (Nível 4) 

 

Responsabilidades do Gerente de Teste / Equipe de Processo 

As principais responsabilidades do Gerente de Teste / Equipe de Processos são: 

♦ Definir e documentar as alterações no processo de teste para adequá-lo ao uso 

das ferramentas de automação de testes (Equipe de Processo); 

♦ Definir e documentar as métricas do processo de testes (Equipe de Processo); 

♦ Disponibilizar treinamento adequado aos Automatizadores de Teste, e quem 

mais for necessário, tanto na ferramenta de automação quanto no processo de 

testes modificado (Gerente de Teste); 

♦ Definir e documentar uma política de qualidade de software (Gerente de Teste); 
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♦ Definir, documentar e institucionalizar um programa formal de inspeções de 

artefatos de teste (Gerente de Teste); 

♦ Analisar, definir e gerenciar a implantação das ferramentas de automação de 

testes (Gerente de Teste). 

Tabela 72 – Responsabilidades do Gerente de Teste 

1.1.4.9 Líder de Testes 

Perfil:  Habilidade em gerenciamento e planejamento de projeto 

Descrição: Conhecimentos dos conceitos de planejamento e controle de projeto 

também são aplicados aos projetos de teste. Neste nível deve ser dada 

atenção especial as áreas de conhecimento de Gerenciamento de 

Integração do Projeto e Gerenciamento da Qualidade do PMBOK 

[PMBOK_01, PMBOK_02, PMBOK_03]. 

Tabela 73 - Perfil do Líder de Testes (Nível 4) 

 

Responsabilidades do Líder de Testes 

As principais responsabilidades do Líder de Teste são: 

♦ Definir as métricas do processo que serão utilizados em cada projeto de testes; 

♦ Definir e, quando necessário, colocar em prática as ações corretivas baseadas 

nas métricas do processo de teste; 

♦ Controlar e garantir que as inspeções sejam realizadas da forma correta e nos 

prazos determinados. 

Tabela 74 – Responsabilidades do Líder de Testes 
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1.1.4.10  - Automatizador de Testes 

Perfil:  Conhecimento profundo do processo de teste 

Descrição: É necessária total compreensão do processo de teste implantado na 

instituição. 

Perfil:  Treinamento na ferramenta de automação de testes 

Descrição: É de fundamental importância para o bom desenvolvimento das 

práticas de automação que o Automatizador de Testes tenha 

conhecimentos suficientes para a devida operação da ferramenta de 

automação de testes. Pode ser necessário também que outras pessoas 

envolvidas no processo de teste (exemplo: Testadores/Homologadores 

e Arquitetos de Teste) tenham algum treinamento na ferramenta de 

automatização. 

Perfil:  Larga experiência em testes e desenvolvimento de software. 

Descrição: O Automatizador de Testes será responsável pela automação dos 

testes, portanto deve possuir uma formação em testes de acordo com o 

nível de maturidade referenciado. No nível 4 é necessário que o 

Automatizador de Testes tenha uma formação semelhante à do 

Arquiteto de Testes, porém com mais experiência em 

desenvolvimento de software do que em testes. 

Tabela 75 - Perfi do Automatizador de Testes (Nível 4) 

 

Responsabilidades do Automatizador de Testes 

A principal responsabilidade do Automatizador de Teste é: 

♦ Desenvolver, baseado nos casos de teste, os scripts de automação dos testes. 

Tabela 76 – Responsabilidades do Automatizador de Testes 
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1.1.4.11 Métricas 

As métricas definidas serão utilizadas para medir o processo de testes. Estas 

métricas se aplicam ao processo de testes, ou seja, são feitas medições para descobrir 

pontos do processo que poderiam ser melhorados: 

♦ Métricas de Processo de Testes 

1.1.4.12 – Métricas de Processo de Testes  

As métricas do processo de teste devem ser coletadas para que o controle do 

projeto de testes seja baseado em dados estatísticos. Essas métricas também irão 

fornecer subsídios para futuras melhorias no processo de testes em si. A forma como 

serão coletadas depende do tipo de métrica. Alguns exemplos: 

♦ Desvios entre as datas/prazos planejados e realizados; 

♦ Disponibilidade de ambiente de testes/homologação; 

♦ Variação do número de defeitos entre os ciclos de teste; 

♦ Número de ciclos de teste previsto/realizado; 

As métricas do processo de teste devem ser definidas e monitoradas para que o 

controle do projeto de testes seja baseado em dados formais e objetivos. Isso ajuda a 

evitar subjetividade nas ações corretivas tomadas quando da ocorrência de desvios. 

1.1.4.13 Ambientes 

A seguir apresentamos o ambiente necessário para implantação do Nível-4: 

♦ Gerência de Configuração e Mudanças dos Ambientes de Testes e 

Homologação. 
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1.1.4.14 Gerência de Configuração e Mudanças dos Ambientes 
de Testes e Homologação 

Deve haver um gerenciamento de configuração e mudanças nos ambientes de 

testes e homologação para atender aos requisitos de testes que necessitem voltar o 

ambiente a estados anteriores. Nesta gerência as principais práticas à serem definidas e 

executadas, são: 

♦ Definir políticas para controle de versões garantindo a consistência dos 

artefatos produzidos; 

♦ Definir procedimentos para solicitações de mudanças; 

♦ Administrar o ambiente e auditar mudanças; 

♦ Facilitar a integração das partes do sistema. 

Alguns benefícios são colhidos após a execução dessas práticas são eles: 

♦ Aumento de produtividade no ambiente de testes e homologação; 

♦ Menores Custos de Manutenção; 

♦ Redução de defeitos; 

♦ Maior rapidez na identificação e correção de problemas. 

1.1.4.15  Ferramentas 

A seguir apresentamos as ferramentas necessárias para implantação no Nível-4: 

♦ Ferramenta para Monitoração do Processo de Testes; 

♦ Ferramenta para Automação dos Testes; 

♦ Ferramenta para Gerenciamento de Configuração e Mudanças. 
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1.1.4.16 Ferramenta para Monitoração do Processo de Testes 

Deve ser usada uma ferramenta para acompanhar a evolução das métricas do 

processo de teste. Deve ser possível configurar os parâmetros que serão monitorados e 

eles devem ser coletados, preferencialmente, de forma automática. A ferramenta deve 

ser capaz de gerar gráficos para uma monitoração mais eficaz das métricas. Deve ser 

possível o acesso remoto a essa ferramenta para que todos os envolvidos possam fazer 

atualizações das métricas aonde quer que estejam. 

1.1.4.17 Ferramenta para Automação dos Testes 

A ferramenta de automação de testes deve ser capaz de suportar o 

desenvolvimento manual de scripts ou através de captura/gravação, permitindo sua 

alteração manual posteriormente. A(s) ferramenta (s) escolhida(s) deve(m) também ter a 

capacidade de se recuperar no caso de encontrar um erro no script, evitando assim um 

fim inesperado do caso de teste. É importante também considerar o nível de integração 

possível com outras ferramentas de teste existentes. 

1.1.4.18 Ferramenta para Gerenciamento de Configuração e 
Mudanças 

A ferramenta de gerenciamento de configuração e mudança deve permitir o 

controle dos diversos itens de configuração dos ambientes de teste e homologação. A 

ferramenta deve permitir a criação de um baseline para o início de cada projeto de teste, 

garantindo assim uma volta sem riscos ao ambiente de testes ou homologação original. 

A ferramenta deve ser capaz de gerar relatórios gerenciais que possam ser anexados ao 

projeto de teste. Esse tipo de ferramenta, ou conjunto de ferramentas também é 

conhecido como ferramentas de Gerenciamento de Ciclo de Vida (Life-Cicle 

Management Solution). [ES_02] 
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1.1.5 Nível 5 – Otimizado 

O Nível-5, Otimizado, se caracteriza por possuir práticas ligadas à:  

♦ Qualidade de software; 

♦ Prevenção de defeitos; 

♦ Otimização do processo de testes. 

Neste nível de maturidade, o processo já está suficientemente institucionalizado 

e consegue garantir um bom nível de qualidade dos produtos gerados. Formalizando os 

objetivos do controle de qualidade é possível medir e, portanto, controlá-los, tornando 

claros os pontos que devem ter maior atenção. Esse controle é importante para o 

processo de otimização do processo de testes. 

Sendo o último nível de maturidade, já é possível mover o foco das ações de 

melhoria dos resultados dos projetos para o processo de teste em si e achar maneiras de 

otmizá-lo. Além de medir os resultados de cada fase de cada projeto, torna-se 

importante medir o processo de teste em si, para achar pontos onde ele pode ser 

melhorado, consequentemente tornando todos os projetos de teste ainda mais eficientes. 

No Nível-5, a organização (ou equipe) também está suficientemente madura 

para desenvolver técnicas de evitar ativamente que os defeitos aconteçam, ao invés de 

simplesmente reagir à descoberta deles. Ao se rastrear os defeitos até a sua fonte é 

possível evitar que essa fonte gere novos defeitos. Com um controle formal de 

rastreamento de defeitos e causas, a organização pode abordar essas causas de forma 

estruturada e assim evitar que elas continuem a afetar a qualidade dos novos sistemas. 

1.1.5.1 Objetivos Genéricos 

A seguir apresentamos os objetivos genéricos do Nível-5: 

♦ Implantar um programa de prevenção de defeitos; 
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♦ Possibilitar uma melhoria contínua do processo de teste. 

1.1.5.2 Processos 

A seguir apresentamos os processos necessários para institucionalização do 

Nível-5. Em seguida iremos detalhar as práticas dos processos. 

♦ Prevenção de Defeitos; 

♦ Otimização do Processo de Testes; 

♦ Controle de Qualidade. 

1.1.5.3 Prevenção de Defeitos 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir e documentar políticas e 

procedimentos para prevenção de defeitos 

Responsável 

A prevenção de defeitos inclui o registro, o controle e a 

análise das causas dos defeitos de forma a eliminar as 

origens dos mesmos. Devem-se definir políticas que 

apóiem o programa de prevenção de defeitos e 

procedimentos para operacionalizá-los. Estas políticas e 

procedimentos normalmente contemplam os seguintes 

itens: 

♦ Objetivos da política; 

♦ Metas a serem atingidas; 

♦ Papéis e responsabilidades; 

♦ Técnicas utilizadas  e Artefatos; 

Equipe de Processos  
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♦ Treinamentos. 

. 

Tabela 1-77 - Definir, documentar e suportar políticas e procedimentos para prevenção de defeitos 

1.1.5.4 Otimizações no Processo de Teste 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir, documentar e suportar 

procedimentos para a otimização do processo de teste. 

Responsável 

A organização deve buscar uma melhoria contínua da 

qualidade do processo de teste utilizando uma 

comunicação constante entre os principais envolvidos nos 

projetos.  

O procedimento a ser documentado deve definir 

intervalos pré-fixados para uma reavaliação do processo 

de teste. Estes intervalos podem ser baseados em marcos 

como, por exemplo, o final de um projeto ou ao final de 

cada iteração (se caso o ciclo de vida dor iterativo e 

incremental). Além disso, os objetivos da otimização do 

processo são definidos e divulgados na Política de Teste; 

Equipe de Processos, 

Grupo de Melhoria de 

Processo de Teste  

Tabela 1-78 - Definir, documentar e suportar procedimentos para a otimização do processo de 
teste. 

 

Prática: Estabelecer um grupo de melhoria do 

processo de teste 

Responsável 

A monitoração do processo de teste deve ser feita através 

das métricas de processo existentes. 

Equipe de Processos  
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Para cada área de melhoria devem ser criadas ações que 

promovam a melhoria do processo de testes. 

Esse mesmo grupo será responsável pelo programa de 

prevenção de defeitos, auditando os  processos existentes. 

Tabela 1-79 - Estabelecer um grupo de melhoria do processo de teste. 

Prática: Criar e executar um procedimento para 

avaliar novas ferramentas e tecnologias que possam 

melhorar a capacidade, maturidade e eficácia do 

processo de teste 

Responsável 

Como parte do processo de otimização do processo de 

testes, deve haver um esforço contínuo de atualização e 

capacitação da equipe envolvida com testes. A 

automatização dos testes contribui para uma maior 

eficiência e eficácia no processo como todo, para que isso 

aconteça a constante busca por novas tecnologias e 

ferramentas é fundamental.  

Equipe de Processos, 

Grupo de Melhoria de 

Processo de Teste  

Tabela 1-80 Criar e executar um procedimento para avaliar novas ferramentas e tecnologias que 
possam melhorar a capacidade, maturidade e eficácia do processo de teste. 

1.1.5.5 Controle de Qualidade 

Neste processo encontramos as seguintes práticas: 

Prática: Definir, documentar e suportar 

procedimentos para o controle de qualidade 

Responsável 

Os procedimentos para controle da qualidade tratam 

estatísticas sobre o processo de teste e consolidam dados 

para suportar decisões sobre ele. Estes procedimentos 

geralmente contêm responsabilidade e autoridade da 

Equipe de Processo 
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equipe de garantia da qualidade, como por exemplo: 

♦ Recursos da equipe de garantia da qualidade 

(incluindo pessoal, ferramentas, etc); 

♦ Prazos e metas da equipe de garantia da qualidade; 

♦ Avaliações a serem realizadas pela equipe de 

garantia da qualidade; 

♦ Auditorias e revisões realizadas pela equipe de 

garantia da qualidade; 

♦ Padrões de projeto e procedimentos a serem 

usados como referência para as revisões e 

auditorias da equipe de garantia da qualidade. 

 

Tabela 81 - Definir, documentar e suportar procedimentos para o controle de qualidade 

1.1.5.6 Pessoas 

A seguir apresentamos as principais práticas para institucionalização do Nível-5. 

Em seguida iremos detalhar o perfil das pessoas que são necessárias para 

institucionalização das práticas do nível 5. 

Principais Práticas: 

♦ Práticas de controle e prevenção de defeitos; 

♦ Práticas de controle da qualidade de software; 

♦ Práticas de análise e otimização do processo. 

Na seção anterior foram listas uma série de práticas e seus respectivos 

responsáveis. No texto seguinte iremos agrupar todos os responsáveis por práticas e 

apresentar o perfil adequado para cada um. 
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1.1.5.7 Equipe de Processos 

Perfil:  Bons conhecimentos em técnicas e métodos de melhoria de processos 

Descrição: Neste nível de maturidade, os membros da equipe de processos devem 

ter um ótimo conhecimento nas disciplinas de engenharia de software, 

especificamente em Qualidade de Software. Eles devem ter também 

bons conhecimentos em engenharia de processos [ES_01,ES_02] de 

forma a constantemente repensar o processo de testes de forma a 

continuamente melhorá-lo. 

Perfil:  Conhecimento em técnicas e métodos de prevenção de defeitos de 

software 

Descrição: Serão úteis técnicas e conceitos de Prevenção de Defeitos de Software 

[TST_01, TST_02]. Conhecimentos em CMMi [CMMi_01] são 

especialmente úteis. 

Tabela 82 - Perfil da Equipe de Processo (Nível 5) 

 

Responsabilidades da Equipe de Processo 

As principais responsabilidades da Equipe de Processo são: 

♦ Definir e documentar procedimentos de melhoria do processo de teste; 

♦ Definir e implantar um procedimento para avaliar novas ferramentas e 

tecnologias; 

♦ Definir e documentar procedimentos para o controle da qualidade; 

♦ Definir e documentar políticas e procedimentos para prevenção de defeitos; 

♦ Estabelecer um grupo de prevenção de defeitos. 

Tabela 83 – Responsabilidades da Equipe de Processo 
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1.1.5.8 Grupo de Melhoria de Processo de Testes 

Perfil:  Larga experiência na disciplina de testes da instituição 

Descrição: Para propor melhorias no processo de testes é necessário conhecer 

profundamente o processo de desenvolvimento da instituição. 

Também é importante um contato próximo com outros envolvidos no 

processo de testes e no processo de desenvolvimento de software em 

geral de forma a conhecer o dia-a-dia das suas práticas e como elas 

podem ser melhoradas. 

Perfil:  Bons conhecimentos em técnicas e métodos de melhoria de processos 

Descrição: Existem diversas abordagens para melhorias de processo (exemplos: 

BPM [BPM_01], Kaizen [KAI_01], TQM [TQM_01], SPICE 

[SPI_01]) que devem ser estudadas para as melhorias de processo 

requeridas neste nível. 

Tabela 84 - Grupo de Melhoria de Processo de Testes -  (Nível 5) 

 

Responsabilidades do Grupo de Melhoria de Processo de Testes 

As principais responsabilidades do Grupo de Melhoria de Processo de Testes são: 

♦ Analisar as métricas de processo de teste; 

♦ Gerar relatórios com sugestões e planos de melhoria de processo e prevenção de 

defeitos. 

Tabela 85 – Responsabilidades do Grupo de Melhoria de Processo de Testes 

1.1.5.9 Métricas de Usabilidade 

As métricas de Usabilidade deve ser coletada para a otimização do processo de 

testes. Essa métrica também irá fornecer subsídios para futuras melhorias no processo 
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de testes em si. A forma como será coletada depende do tipo de métrica. Alguns 

exemplos: [TST_03] 

♦ Tempo para completar uma tarefa com o software; 

♦ Tempo para acessar informações no manual do usuário; 

♦ Tempo para acessar informações no help on-line; 

♦ Número e percentual de tarefas completadas corretamente. 

1.1.5.10 Ambiente 

Não há nenhum requisito de ambiente para este nível além dos que já existem 

para o Nível 4. 

1.1.5.11  Ferramentas 

A seguir apresentamos as ferramentas necessárias para implantação no Nível-5.  

♦ Ferramenta para Controle de Qualidade 

1.1.5.12  Ferramenta para Controle de Qualidade 

Esta ferramenta deve ser capaz de registrar os dados e as estatísticas sobre os 

controles de qualidade e, a partir deles, gerar os gráficos e os relatórios para suportar as 

decisões sobre o processo de teste. A ferramenta também deve ser capaz de, através da 

base de registro de defeitos e análise de riscos, identificar as categorias de defeitos e 

determinar a ocorrência deles. Nas seções anteriores foram apresentadas com detalhes 

todas as dimensões dos cinco níveis de maturidade do modelo de referência proposto 

para este trabalho. 

 



___________________________________________________________________ 251

Referências Bibliográficas 

[ACOMP_01] 
Swinkels, R, A comparison of TMM and other Test Process 
Improvement Models, 2002 

[AGI_01] 
The AgileAlliance. Disponível em: http://www.agilealliance.com/. 
Acessado em 16/10/2006. 

[AUT_01] 
Lutsky, P. Automating natural-language-based processes of 
software testing, Brandeis. University. Ph. D.: ix, 161 p, 1998 

[AUT_02] 
Marick, B - When Should a Test Be Automated?, Testing 
Foundations, 1999. 

[AUT_03] 
KANER, C.; Falk, J.; Nguyen, HQ Testing computer software. 
Second Edition, Wiley, 1999. 
 

[AUT_04] 
KANER, Cem. Improving the Maintainability of Automated Test 
Suites, 1997. Disponível em: http://www.kaner.com/lawst1.htm. 
Acessado em: 25/06/2006 
 

[CLVI_01] 
The Software Life Cycle 
http://www.augustana.ca/~mohrj/courses/2005.fall/csc220/lecture
_notes/lifecycle.html?presentation, Acessado em , 20/09/2006. 

[COMP_01] 

ComputerWorld - Empresas não testam sistemas antes de usar. 
http://computerworld.uol.com.br/seguranca/2006/10/10/idgnoticia.
2006-10-10.6291717973/IDGNoticia_view. Acessado em 
13/11/2006. 

[COMP_02] 

ComputerWorld - Especialistas alertam para importância de 
testes de software. 
http://cio.uol.com.br/computerworld/gestao/2006/03/27/idgnoticia.
2006-03-28.1624065655/IDGNoticia_view?pageNumber=-1. 
Acessado e, 13/11/2006 

[DEF_01] 
Defect Management – Process. 
http://www.defectmanagement.com/defectmanagement/dpreventio
n.htm. Acessado em 23/09/2006. 

[EST_01] Collard, R – Calculating you test overheads, Part 1, 2003 

[GNA_01] 
Gnatz, M., Kof, L., Prilmeier, F., and Seifert, T. A Practical 
Approach of Teaching Software Engineering. In Proceedings of 
the 16th Conference on Software Engineering Education and 



___________________________________________________________________ 252

Training, pages 120–128, 2003 

[JBAC_01] 
ALLPAIRS Test Case Generation 

http://www.satisfice.com/blog/archives/category/software-testing-
and-quality/page/2/. Acessado em 01/07/2006 

[JEAN_01] 
Santos, J - Um Framework para definição de processos de testes 
de software que atenda ao nível 3 do TMM-e, Trabalho de 
Graduação / UFPE, 2006 

[MMSAT_01] 
Mitchel H - The Maturity Model for Automated Software Testing 
(MMAST), 1994 

[MESO_01] 
Oliveira, M - Avaliação do Processo de Testes do RUP em relação 
ao Nivel 2 do modelo de referência TMM – Test Maturity Model, 
Trabalho de Gradução / UFPE, 2006. 

[OMG_01] 

OMG, “Software Process Engineering Metamodel Specification 
- SPEM”, Version 1.1, 2005, 
http://www.omg.org/technology/documents/formal/spem.htm . 
Acessado em 16/10/2006. 

[ORT_01] 
Harrell, J. M., Orthogonal Array Testing Strategy (OATS) 
Technique, 2001 

[PMP_01] 
Kerzner, H - Project Management: A Systems Approach to 
Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley; 8 edition, 2003 

[PMP_02] 
Heldman, K - PMP: Project Management Professional Study 
Guide, 3rd Edition, Sybex; 3 edition, 2005. 

[PRES_01] 
Pressman, R., Software Engineering: A practioner´s approach, 
Third edition, McGraw-Hill, 1992. 

[PROC_01] 
Abunaser, S. S. A methodology for expert systems testing and 
debugging, North Dakota State University. Ph.D., 1993 

[PROF_01] 
Professional Tester – Magazine. 
http://www.professionaltester.com/. Acessado em 10/05/2006. 

[REG_01] 
Abdullah, M. F. A risk-based approach to regression testing, 
Arizona State University. M.S. viii, 99 leaves, 1999. 

[REX_01] 
Black, R, Successful Investing in Software Testing!, Bulverde, 
2002 

[RUP_01] 
Philippe, K - The Rational Unified Process: an Introduction, 3rd 
Edtion, 2003. 



___________________________________________________________________ 253

[SAM_01] 
Sommerville, I., Engenharia de Software, 6aEdition, Addison 
Wesley, 2003. 

[SEI_01] 

CMMI Product Team, “Capability Maturity Model Integration for 
Systems and Software Engineering, Continuous Representation”, 
Software Engineering Institute Technical Report CMU/SEI-2002-
TR-001, 2001 

[SEI_02] 
Software Engineering Insitute website, 
http://www.sei.cmu.edu/cmm-p/, Acessado em 01/09/2006 

[SOX_01] 
Guia SOX, http://www.sarbanes-oxley-
software.info/buy/sarbanes/oxley/homes/sarbanes_oxley.htm. 
Acessado em setembro de 2006. 

[SWE_01] 
SWEBOK - Guide to the Software Engineering Body of 
Knowledge – Software Engineering Tools and Methods 
Knowledge Area, IEEE – Trial Version 1.00 – May 2001 

[TAP_01] 
Software Futures ltd and IE Testing Consultancy LTD, Testing 
Assessment Programmer (TAP), 1995 

[TCMM_01] 
Burgess, S and Drabick , R - Testing Capability Maturity Model, 
1996  

[TER_01] 
Brito, A, Fábrica de Teste – Parte 01, 
http://www.imasters.com.br/artigo/4435/des_de_software/fabrica_
de_testes_-_parte_01/, Acessado em novembro de 2006 

[TET_01] 
Fantinato, M., Jino, M., Applying Extended Finite State Machines 
and Scenarios ins Software Testing, 2001. 

[TOM_01] 
Systeme Evolutif Ltd.:  - Test Organisation Maturity 
Questionnaire - V2.0, 2000 

[TIM_01] 
Ericson, T, Subotic, A and Ursing, S, TIM - a test improvement 
model, 1998 

[TIM_02] 
Koomen, T and Pol, M - Test process improvement: a practical 
step-by-step guide to structured testing, Boston, 1999. 

[TMM_01] 
Burnstein, I., Homyen, A., Grom, R.,  Carlson C.R., “A Model to 
Assess Testing Process Maturity”, Crosstalk, 1998 

[TMM_02] 
E, Veenendaal and R, Swinkels, Guidelines for Testing Maturity, 
publicado em Professional Tester, Volume Three, Issue No. 1, 
March 2002. 



___________________________________________________________________ 254

[TSM_01] Gelperin, D - Testability Support Model, 1996 

[TPI_01] 
Koomen, T., Pol, M., Test Process Improvement, A practical step-
by-step guide to structured testing, Addison-Wesley, 1999. 

[TPI_02] 
Staab, T. C., “Improvig The Test Process”, The Journal of the 
Software Testing Professionals, 2003 

[TST_01] 
Glenford J. Myers. The Art of Software Testing, John Wiley & 
Sons, Inc., 1979 

[TST_02] 
Perry, W. Effective Methods for Software Testing , John Wiley & 
Sons, Inc, 2002 

[TXP_01] 
Crispin, L and House, T J, Testing Extreme Programming, 
Addison Wesley, 2002. 

[UML_01] 
Eriksson, H and Penker, M - Business Modeling with UML: 
Business Patterns at Work, 2000. 

[WEB_01] 

Alves, G - Site do TMM-e,  

http://cin.ufpe.br/~gsa/tmme/framework/framework_nivel3_files/f
ramework_nivel3.htm , 2007 

 



___________________________________________________________________ 255

 


