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RESUMO 

 Este trabalho foi realizado em nível de graduação do curso de engenharia de software da 

Universidade de Brasília (UnB), da Faculdade Gama (FGA). O trabalho foi associado a questões 

sobre as vantagens para uma organização do mercado privado em automatizar os testes 

funcionais dos softwares por ela sendo desenvolvidos.  Neste sentido foram feitos estudos 

teóricos sobre os valores e princípios ágeis adotados pela organização que contribuam para 

incentivar a automação deste tipo de testes, além de aprofundamentos sobre a própria área de 

testes de software como níveis, tipos de testes e processos para a execução desta importante 

atividade para a organização. Outro foco de concentração dos estudos foi sobre métodos de 

automatização de testes funcionais usando ou a gravação do comportamento das funcionalidades 

do software ou pela elaboração de  códigos. A pesquisa foi subdividida em duas grandes fases. A 

primeira fase, conduzida neste estudo de TCC1 teve como foco levantar, por meio de um survey, 

a opinião dos especialistas de testes da própria organização sobre a importância deste tipo de 

automatização, além de identificar quais são os aspectos vantajosos para a empresa com um 

procedimento deste tipo para, no TCC2, serem conduzidos experimentos para avaliar as 

vantagens considerando os aspectos resultantes deste estudo de TCC1.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de software, Testes, Benefícios da Automação de Testes 

funcionais, Verificação, Validação.  

 .  
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ABSTRACT 

 

 This study was done in a Software Engineering graduation level course of the FGA – 

Faculdade Gama from UnB – Universidade de Brasilia. The study was assotiated with  questions 

related to the advantages to automate the functional tests for an organization of the private sector. 

In this way were done studies about the agile software Development values and principles 

adopted by the enterprise that can contibute to motivate this kind of automatization, as well as 

deepening studies about the software testing área itself as tests levels, tests kinds and a general 

software testing process to accomplish this important activities. Another importante focus was 

about the funcional software testing automation by means of recording the functionalities 

behavior or coding. The Research was divided in two steps. In the first one (in TCC1), the focus 

was concentrated in getting from the organization tests specialists their believes about the 

automatization importance and also about its main advantagens to the software organization. In 

the second step (in TCC2), the focus will be to assessing the advantages aspects discovered in 

TCC1, using metrics applied in an experiment in the organization software Development context. 

 

Keywords: Software development, Software testing, functional testing automation benefits, 

verification, Validation. 



7 

 

1  INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

 O termo “Método Ágil” surgiu no início deste século, mais precisamente em fevereiro de 

2001, em um encontro onde 17 pessoas entre desenvolvedores e outros profissionais da área de 

software (Koch, 2004). Segundo este autor os participantes deste encontro se basearam no que se 

conhecia naquele momento por metodologia leves (light methodologies), afim de identificar algo 

em comum entre elas que pudessem causar a melhoria da atividade de desenvolvimento de 

software. Neste econtro um primeiro item de acordo entre os participantes foi o fato dos métodos 

utilizados no desenvolvimento serem desenhados para responderem convenientemente às 

mudanças solicitadas no produto de software ao longo do projeto.  

 Além deste ponto de concordância, outros pontos foram também estabelecidos e 

chamados de valores fundamentais dos métodos ágeis de desenvolvimento de software como  a 

necessidade de melhor entrosamento da equipe, a existência de software funcionando em 

detrimento a uma quantidade excessiva de documentação e a colaboração do cliente (usuário) 

mais intima com a equipe ao invés de planos rígidamente estabelecidos a serem seguidos.   

 Estabelecidos seus valores fundamentais, os integrantes passaram a se importar com a 

elaboração de princípios que fossem capazes de refinar o detalhamento e o entendimento 

necessário para o  cumprimento dos valores já postulados. Foram então colocados 12 princípios 

ágeis  os quais levam em conta aspectos como a entrega frequente de software com qualidade, a 

sincronia entre desenvolvedores e profissionais relacionados aos negócios, a prioridade de 

fornecer retornos constantes  ao cliente, dentre outros (Koch, 2004). Maiores detalhes sobre 

valores, princípios, seus significados e importâncias serão abordados mais tarde neste trabalho de 

TCC.  

 Para Naik (2011), as atividades e idéias definidas pelos métodos ágeis visam atingir o 

nível mais alto de qualidade possível no desenvolvimento de softare. Segundo este autor, essa 

qualidade geralmente é atribuída aos desenvolvedores do software, embora a avalição dos 

resultados das entregas durante o projeto possam ser feitas por equipes ou pessoas que não 

participem da equipe de desenvolvimento. Além disso, essa forma de avaliação independente 

incrementa consideravelmente a confiabilidade do software entregue. 
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 Galin (2004) faz um apanhado de conceitos sobre o signficado genérico do termo 

qualidade de software onde o autor apresenta definições classicas como: 

“O grau no qual um sistema, componente ou processo satisfaz requisitos especificados 

ou o grau no qual eles satisfazem as espectativas do usuário” (IEEE, 1990). 

No seu apanhado Galin (2004) acrescenta outras definições de autores consagrados na área, 

onde a qualidade também significa ausência de deficiências, segundo Juran, e conformidade 

com os requisitos estabelecidos pelos usuários (clientes), segundo Crosby. Desta forma, ao 

satisfazer as necessidades dos clientes as funcionalidades provêm a sua satisfação sobre o 

produto entregue.  

 Ao detalhar tais conceitos, a norma ISO/IEC 25000 (ISO/IEC-25000, 2005) subdivide a 

qualidade nos seguintes grandes aspectos: A qualidade do produto e a qualidade em uso. A 

qualidade em uso envolve o que o usuário espera do software, sendo assim ela é mensurada 

pelo aceite do usuário ou cliente que realize as funcionalidades do software. A melhoria na 

qualidade do processo utilizado para a construção do software é uma maneira de fomentar a 

qualidade do produto de software que será entregue. Desta maneira, esses aspectos de 

qualidade sofrem influência um do outro (ISO/IEC-25000,2005).  

 Continuando no esclarecimento do seu raciocínio, Galin (2004) cita Pressman que, por 

sua vez, defende que a qualidade também está relacionada aos requisitos funcionais do 

software, aos padrões de qualidade definidos nos acordos de prestação de serviços de 

desenvolvimento e ao uso de boas práticas de engenharia de software. Neste sentido as 

definições de Pressman, segundo Galin (2004), provêm direcionamentos operacionais 

indicando a necessidade de se testar o grau no qual os requisitos estabelecidos para a 

aplicação sejam satisfeitos, sejam eles funcionais ou de outras naturezas.  

 Neste contexto surgem os conceitos de verificação e validação do software sendo 

construído onde: 

 A verificação é uma tarefa que tem o objetivo de confirmar ou não a fidelidade do 

produto entregue após uma das fases de desenvolvimento à especificação dos requisitos 

que foram feitas anteriormente, ou seja, avsoaliar se o produto foi construído 

corretamente (Mardonado, 2007; Naik, 2011).  

 A validação está voltada para os critérios de aceitação do cliente, ou seja, tem o objetivo 

de garantir que o sistema se comporta de acordo com as especificações que o cliente 
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descreveu ao leventar as características e funcionaldiades do sistema (Maldonado, 2007; 

Galin, 2003). 

 Neste caminho surge o conceito de teste de software como uma forma de avaliar 

(verificar ou validar) se as características estabelecidas pelos requisitos do software foram 

antendidas para, consequentemene, satisfazer as expectativas do usuário no atingimento de 

maiores níveis de qualidade do software entregue (Maldonado, 2007). Neste caso,  

 “O teste é o processo de execução de um programa com a intenção de encontrar erros.” 

(Myers, 2012)  

Testes de software podem ser realizados em quatro níveis distintos: 

 Unitário - realizado pela equipe de desenvolvimento do software e voltado para 

verificação. Nos testes unitários os desenvolvedores escrevem testes por meio de código 

que verificam separadamente se o funcionamento de uma classe, método ou função está 

correto 

 (Naik, 2011; IEEE, 2014).  

 Integração – Nível de teste realizado pela área de desenvolvimento do software e voltado 

também para a verificação. O teste de integração verifica se há um bom entendimento 

entre as camadas do sistema, visando garantir que o sistema estará disponível e 

executando suas funcionalidaes de maneira correta sempre que um testador acessá-lo. 

 Sistema: Nível de teste realizado pela equipe de testes e voltado para verificação. Os 

testes de sistema verificam a aplicação desenvolvida em sua completude na visão do 

usuário. Sua execução pode envolver quesitos como teste de carga, stress, desempenho, 

segurança e outros. 

 Aceitação: Nível de teste realizado pelo cliente e voltado para a validação. No teste de 

aceitação o cliente verifica se o sistema apresenta todas as especificações que ele exigiu 

no momento em que foi feito acordo entre ele e a empresa de software que desenvolveu a 

aplicação. 

 Os testes podem ser organizados em unidades chamadas de casos de teste. Um caso de 

teste descreve os passos ordenados para a execução do teste e também apresentam o que é 

esperado do sistema após o usuário seguir essas instruções (Rätamann, 2003).  
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 As atividades necessárias para realizar os testes poder ser abordadas sob a ótica de um 

subprocesso existente no processo de desenvolvimento de software. Neste caso , o subprocesso 

de teste pode ser definido pelos seguintes passos (IEEE, 2014):  

 Planejamento:  onde deve ser identificado o que será testado e os recursos que serão 

necessários para a construção e execução dos testes; 

 Geração dos casos de teste; 

 Execução: onde os passos dos casos de teste são experimentados e seus resultados 

verifcados, durante esta etapa deve ser documentada para a reutilização nos mesmos testes 

futuramente. 

 Avaliação: atividade na qual basicamente é definido se o teste correspondeu ou não aos 

resultados esperados no caso de teste executado. 

 “O teste é uma forma importante para garantir e melhorar a qualidade do sistema de 

software. No entanto, é uma atividade demorada e de trabalho intensivo.”(Mao, 2014) e, por 

este motivo, automatizar a atividade de teste é uma boa política ao longo do ciclo de vida de 

desenvolvimento de software.  

 Além disso os testes automatizados são mais precisos, dificilmente deixam passar erros e 

reduzem bastante a chance de erro de execução quando comparado a execuções manuais 

humanas (Hushalini, 2014).  Este autor também destaca que a automação vem como alternativa 

aos projetos de software de hoje que exigem um alto nível de entendimento de cada pessoa e da 

equipe como um todo envolvida no projeto. 

 Os testes funcionais estão dentro do nível de teste de sistema e de aceitação, com, 

respectivamente, objetivos de verificar se as funcionalidades estão funcionando corretamente ou 

validar se as funcionalidades existem conforme foram definidas pelo usuário. Assim sendo, no 

caso de mudanças serem solicitadas, ambos os tipos de teste devem ser repetidos para avaliar se 

a funcionaliade está de acordo com suas especificações.    

 Os testes funcionais também são chamados de caixa-preta por não levarem em conta o 

código ou a parte baixo-nível do sistema, ou seja, nesse tipo de teste o foco é para a interação do 

usuário com o sistema por meio da execução das funcionaldiades presentes nele.  

 

 Os testes de funcionalidade podem ser automatizados das seguintes maneiras: 

 Via gravação utilizando o Selenium IDE; 
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 Via código utilizando o Selenium WebDriver.  

 O Selenium IDE é um plugin do Firefox que permite que o usuário grave suas ações 

durante o uso de uma funcionalidade de qualquer site e em seguida as reproduza. Ao reproduzir 

suas ações gravadas é possível verificar se determinada funcionalidade está funcionando 

corretamente. (Burns, 2012) 

 O Selenium WebDriver é uma bilbioteca com diversos recursos e funções que interagem 

diretamente com o navegador. Esses recursos e funções são acessados via código podendo ser 

usado diversas linguagens(Java, C#, Ruby, Python, etc.). Dessa forma as interações do usuário 

com algum browser/website são transformados em código e a verificação é feita com um 

framework de teste( JUnit, NUnit e outros). (Zhan, 2015) 

1.2 PROBLEMA 

 A empresa estudada de mercado privado que possui contratos com organizações 

governamentais. A empresa é certificada no MPS.br com nível “G”, ou seja, Parcialmente 

Gerenciado. O nível “G” do MPS.br exige 2 grandes processos: Gerenciamento de projeto e 

Gerenciamento de requisitos.  

 O processo de Gerenciamento de requisitos possui dentre seus resultados esperados o 

gerenciamento das mudanças que foram feitas nos requisitos ao longo do projeto. Essas 

mudanças evidentemente podem impactar no desenvolvimento do software e consequentemente 

no processo de testes, pois ao se modificar uma funcionalidade os testes devem ser refeitos, tanto 

para verificar, quando para validar  

 A empresa em questão possui um processo de teste bem definido. A primeira fase da 

tarefa de teste está voltada para a avaliação dos documentos criados pela equipe de requisitos 

pelos Analistas de teste (Caso de uso, regras de negócio, descrição de interface, etc.). Se esses 

documentos sejam aprovados eles seguem para os desenvolvedores para a codificação das 

funcionalidades e os analistas de teste vão usá-los para criar os roteiros de teste que serão 

executados pelos testadores; caso contrário os Analistas de teste reportam os erros encontrados e 

a equipe de requisitos realiza as correções para que em seguida os Analistas de teste façam a 

verificação novamente.  

 A segunda fase já está voltada para os testes funcionais em si na qual já estão prontos os 

roteiros de teste e uma versão do sistema para teste já foi liberada. Os testadores realizam 
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manualmente a execução dos testes guiados pelos roteiros de teste e reportam os erros 

encontrados durante a execução. É importante destacar que erros nos roteiros de teste, erros em 

documentação e melhorias também podem ser identificados e reportados pelos testadores. Após 

o encerramento das execuções os erros reportados são corrigidos e antes de se iniciar uma nova 

execução os erros reportados são verificados pelos testadores. Caso os erros estejam corrigidos 

os testadores fecham o report, caso contrário retornam o report para que o erro seja corrigido 

novamente. Assim esse ciclo é repetido até que o sistema não apresente erros e esteja de acordo 

com o que está definido na documentação. A imagem do fluxo descrito pode ser vista na Figura 

1:  

 

Figura 1: Fluxo de testes da organização. Fonte autor. 

 A descrição do processo de teste acima nos mostrou que as execuções dos testes 

funcionais são feitas manualmente. A empresa estudada considera relevante que essas execuções 

sejam mais rápidas e confiáveis. Estudos sobre automação desses tipos de teste têm sido feitos 

pela organização, afim de agilizar todo o processo de testes aplicados na empresa aos seus 
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projetos de desenvolvimento de software. É importante destacar que a automação não é utilizada 

apenas para a execução das funcionalidades em si mas também pode ser utilizada para gerar um 

volume de dados que demandaria muito tempo feitos manualmente. 

 Conforme visto anteriormente é possível automatizar os testes funcionais por meio de 

gravação ou por meio da elaboração de código. Desta forma, o problema proposto para a 

pesquisa nas disciplinas de TCC1 e TCC2 diz respeito a:  

 Identificar quais seriam as vantagens para a organização estudada proceder com 

a automatização dos testes funcionais de interface com o usuário. Além disso, o 

problema também estaria associado a identificar, na opinião dos especialistas da 

organização, qual o método deveria ser preferencialmente escolhido para este tipo de 

automatização.  

 Pela extensão do problema, foi decidido subdividi-lo em duas partes a serem executadas 

respectivamente nas pesquisas associadas às disciplinas de TCC1 e TCC2, da seguinte forma: 

 O foco do TCC1 se dará em avaliar a opinião dos especialistas da organização estudada sobre 

as seguintes questões associadas ao problema. 

o É importante automatizar os testes funcionais de interface com o usuário? 

o Por qual método eles acreditam ser mais efetivo esta automatização (dentre duas 

possibilidades: por gravação do comportamento da funcionalidade ou por meio da 

elaboração de códigos próprios que automatizem os testes funcionais)? 

o Quais os aspectos considerados como vantagens para a organização para adotar este 

procedimento?  

 Complementarmente em um segundo momento da pesquisa (TCC2), o foco se voltaria para 

avaliar por meio de um experimento qual dos métodos seria mais efetivo para a organização 

estudada, sob a ótica dos aspectos importantes levantados como vantagens deste tipo de 

procedimento, conforme obtidos no TCC1.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 Assim como a problemática a ser tratada foi desmembrada em problemas que, embora 

relacionados, são específicos de cada uma das partes da pesquisa (TCC1 e TCC2), a mesma linha 
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de raciocínio será também adotada para os objetivos geral e específicos, e metodologias adotadas 

para cada um desses trabalhos. Desta forma: 

Para o TCC 1 o objetivo geral pode ser caracterizado como: 

 Identificar os aspectos vantajosos para a organização de software estudada, para 

automatizar os testes de interface com o usuário.  

 Neste caso são considerados como aspectos: os métodos concorrentes (gravação do 

comportamento da funcionalidade ou a elaboração de códigos próprios que automatizem os 

testes funcionais); e as vantagens deste tipo de procedimento conforme a visão dos especialistas 

da organização (ex.: melhoria dos prazos, custos, confiabilidade dos testes, dentre outros que 

possam ser descobertos).  

 Os objetivos geral e, consequentemente, os objetivos específicos do experimento a ser 

conduzido pelo trabalho de TCC2, além seus demais detalhes metodológicos próprios, serão 

definidos juntamente com a segunda parte desta pesquisa durante elaboração do próprio TCC2.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Para este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) pretende-se cumprir os objetivos 

específicos abaixo descritos, afim de cumprir com o objetivo geral estabelecido: 

1. Caracterizar o desenvolvimento ágil de software afim de demonstrar que seus valores 

e princípios favorecem a estratégia para automatização de testes funcionais de 

interface com o usuário;  

2. Caracterizar os testes funcionais de interface com o usuário, suas necessidades e 

importância no desenvolvimento de software, seja realizado no paradigma ágil ou 

não; 

3. Caracterizar as estratégias de automação de testes funcionais de usuário, 

considerando a automatização via código e a gravação do comportamento da 

funcionalidade: 

4. Definir uma estratégia para coletar em campo na organização estudada as opiniões 

dos seus especialistas em testes sobre qual método usar para automatizar os testes 

funcionais de interface com o usuário (dentre dois possíveis: gravação e elaboração 

de código); 
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5. Aplicar a estratégia para a coleta das opiniões dos especialistas da organização 

estudada; 

6. Avaliar os resultados consolidando os achados como insumos para o estudo a ser 

conduzido no trabalho de TCC2.   

1.4 METODOLOGIA 

 Conforme explicado na seção 1.2 a extensão do problema levou a uma subdivisão dos 

focos dos trabalhos de TCC 1 e 2, causando também uma subdivisão dos seus objetivos gerais e 

específicos que, por sua vez, também resultarão em algumas diferenças na metodologia adotada 

para a pesquisa, quando comparados os TCC 1 e 2.  

 Esta seção detalha principalmente a metodologia utilizada no trabalho de TCC1 para, ao 

final, tecer comentários a respeito de alguns detalhes adicionais necessários à metodologia a ser 

adotada no trabalho de TCC2. De forma geral uma pesquisa pode ser classificada quanto à sua 

natureza, abordagem, objetivos, além de Procedimentos técnicos (Moresi, 2003; Gil, 2008).  

 Segundo esses autores quanto à sua natureza, uma pesquisa pode ser classificada como 

sendo uma pesquisa básica ou aplicada. No caso desta pesquisa como um todo, ela pode ser 

classificada como sendo de natureza aplicada, por ter como objetivo a geração de conhecimentos 

práticos a serem aplicados em uma realidade circunstancial, ou seja, dirigidos à solução de 

problemas específicos envolvendo interesses locais de uma determinada organização de 

desenvolvimento de software do mercado privado.   

 Segundo Gil (2008) a pesquisa como um todo, contida nos trabalhos de TCC 1 e 2, pode 

ser classificada quanto aos seus objetivos como sendo descritiva por realizar um estudo sobre 

uma determinada população formada por profissionais da área de testes, sobre um determinado 

fenômeno compreendido pela automação de testes funcionais de interface com o usuário. Porém, 

durante o TCC1 a pesquisa tem também características exploratórias, pois pretende identificar na 

opinião dos especialistas em testes da organização quais os aspectos que geram vantagens para a 

organização em automatizar esses tipos de testes.  Dando continuidade à pesquisa, o TCC 2 se 

preocupará em validar os achados do TCC1 em aplicações práticas realizadas no contexto da 

organização estudada.  

 De acordo com definições estudadas em Moresi (2003) e Gil (2008), a pesquisa pode ser 

considerada como usando uma abordagem mista, tanto qualitativa, quanto quantitativa. A 
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característica quantitativa estará representada nas pesquisas de campo por meio de Surveys para 

o levantamento das opiniões dos especialistas da organização sobre a automatização dos testes 

funcionais de interface com o usuário, foco do trabalho de TCC1. Posteriormente esta 

característica estará presente também no TCC2 onde se pretende usar experimentos formais para 

validar os achados do TCC 1. A característica qualitativa deve-se ao fato da coleta de dados ser 

feita no ambiente natural onde o pesquisador é o elemento chave, analisando indutivamente os 

dados obtidos, afim de compreender os fenômenos observados, foco básico do trabalho de 

TCC1.  

 Quanto aos procedimentos técnicos que serão usados devem ser ressaltados os seguintes: 

 No TCC1 - as pesquisas de campo por meio de surveys baseados em questionários ou 

entrevistas estruturadas, onde as pessoas envolvidas na pesquisa (especialistas em testes da 

organização estudada) serão interrogadas diretamente a respeito do fenômeno de interesse 

(automatização dos teste funcionais de interface com o usuário); 

 NO TCC2 – os experimentos onde serão levantadas medições que justifiquem a escolha de 

um dos métodos de automatização dos testes funcionais de interface com o usuário. Neste 

caso as medições serão feitas considerando os aspectos importantes na opinião dos 

especialistas em testes, levantados no TCC1. Além disso, hipóteses sobre a importância de se 

automatizar tais testes também serão estabelecidas como parte do experimento pretendido no 

trabalho de TCC2.  

 E, finalmente, quanto aos meios de investigação pode ser classificada como: 

 Bibliográfica, por se utilizar de recursos tais como artigos, livros e publicações de base 

científica, desde que acessíveis ao pesquisador e telematizada pelo seu uso intensivo de 

computador, internet.   

 Telematizada, pois haverá o uso de computador e internet para adquirir a opinião de 

profissionais da área de teste. Na Figura 2 apresentada abaixo é apresentada a seleção 

metodológica utilizada neste trabalho. 



17 

 

 

Figure 2: Seleção metodológica. Fonte autor.  

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Esta seção contém a organização do trabalho, ela apresenta os capítulos desenvolvidos e 

seus respectivos temas. 

  O estudo começa no capítulo dois, o qual aborda o desenvolvimento ágil e destaca os 

valores que propiciem o uso da automação dos testes funcionais de interface com o usuário. 

 O terceiro capítulo está voltado para a definição dos testes e como seu planejamento é 

feito. Em seguida é destacada a importância dos testes funcionais em um ambiente de 

desenvolvimento de software, seja este ágil ou não.  

 O capítulo quatro descreve as possíveis estratégias de automatizar os testes funcionais de 

interface com o usuário. Sendo assim serão caracterizadas nesse capítulo a automação via código 

e via gravação, que grava o comportamento de determinada funcionalidade. Além disso 

apresenta e executa a estratégia adotada para obter as opiniões dos profissionais da área de 

qualidade e testes sobre testes funcionais e sua automação, e ao final os dados obtidos são 

analisados e apresentados.  
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2 DESENVOLMENTO ÁGIL DE SOFTWARE 

 O manifesto ágil ocorreu em fevereiro de 12 e reuniu desenvolvedores e praticantes dos 

métodos ágeis que tinha como meta encontrar um meio de aumentar o aceita de mudanças  e 

continuar produzindo software em meio à elas durante o projeto de software (Koch, 2004). Koch 

(2004) cita Cockburn (2002) ao definir que o objetivo do encontro era tentar reunir os métodos 

ágeis praticados pelos envolvidos no encontro e identificar as semelhanças entre eles. Após 

identificar os pontos em comum entre os métodos ágeis, os definiram que era necessário 

aumentar a importância de fatores ligados ao desenvolvimento de software. Esses fatores que 

ganharam destaque passaram a ser priorizados em relação a outros fatores também envolvidos no 

projeto de software. A partir dessa priorização surgiram os 4 valores do Manifesto Ágil que são 

(Koch, 2004; Highsmit,2002):  

 Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas; 

 Software em funcionamento sobre documentação completa; 

 Colaboração do cliente sobre negociação do contrato; 

 Responder a mudança na frente de seguir um plano. 

 Segundo Koch (2004), os termos citados são muito amplos e podem gerar diversas 

interpretações. Logo, a partir deles surgiram os 12 princípios ágeis que são mais específicos 

exploram mais afundo esses valores, delimitando o que realmente deve ser absorvido deles pelos 

praticantes de forma que não haja desvios de entendimento. 

 Os 12 princípios definidos e documentados no manifesto ágil são (Koch, 2004):  

 Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entregas antecipadas e 

contínuas de software valioso; 

 Necessidades de mudança são bem-vindas, mesmo no final do desenvolvimento. 

Processos ágeis aproveitam a mudança como vantagem competitiva; 

 Entregar software funcionando com frequência, a partir de um par de semanas 

para um par de meses, com preferência para a escala de tempo mais curto; 

 Pessoas de negócios (clientes) e desenvolvedores devem trabalhar juntos 

diariamente durante o projeto; 

 Criar projetos em torno de indivíduos motivados. Dê-lhes o meio ambiente e 

apoio de que necessitam, e confie neles para fazer o trabalho; 
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 O método mais eficiente e eficaz de transmitir informação para e dentro de uma 

equipe de desenvolvimento é a conversa face-a-face; 

 Software funcionando é a principal medida de progresso; 

 Processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente; 

 Atenção contínua à excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade. 

 Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não feito, é essencial. 

 As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto 

organizadas. 

 Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, em 

seguida, ajusta seu comportamento em conformidade. 

 O aceite e aplicação dos princípios ágeis fizeram com que as empresas de software que 

adotaram essa prática ganhassem destaque no mercado (Dingsøyr, 2012; Greer, 2011; 

Highsmith, 2002).   

 Neste capítulo serão descritos os valores e princípios ágeis e ao final será feita e em 

seguida avaliar quais deles favorecem e apontam para a prática de automação de testes.  

2.1 VALORES DO MANIFESTO ÁGIL E TESTES DE SOFTWARE 

 Os quatro valores descritos na introdução vieram para confirmar o Manifesto Ágil e guiar 

o que seria desenvolvido em seguida. Dentre os valores levantados no Manifesto Ágil, serão 

descritos os que justificam ou possuem relação com a prática de automação dos testes usuário 

durante o desenvolvimento ágil de software.  

2.1.1 RESPONDER A MUDANÇA AO INVÉS DE SEGUIR UM PLANO 

 A mudança em métodos ágeis é sempre bem-vinda, ela é tratada como uma parceira de 

projeto. Ela apresenta um desafio para as equipes envolvidas no projeto que vão atrás de 

solucioná-la de maneira ágil, dessa forma a mudança pode aumentar o nível de conhecimento das 

equipes e a habilidade em resolver problemas (Koch, 2004). 

 O termo agilidade apresenta a ideia de reagir, mudar a direção rapidamente de maneira 

convincente às alterações que podem surgir. Sendo assim a palavra “Ágil” que é a referência do 
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manifesto ágil é definida dentro da engenharia de software como a habilidade de criar/aceitar 

uma mudança que ocorre no projeto e oferecer uma solução plausível (reagir) ou se adequar a 

mesma em meio as dificuldades presentes (Koch, 2004).   

 O aumento das mudanças nos requisitos em um curto intervalo de tempo, exige uma 

maior atenção nas atividades que estão voltadas para a qualidade do produto final, ainda mais se 

tratando dos softwares cada vez mais complexos de hoje em dia (Boehm, 2004). O aumento de 

mudanças consequentemente exige um número maior de repostas. Segundo Cockburn (2006), 

essas respostas refletem em alterações feitas nos processos do projeto, nos documentos e no 

desenvolvimento de software para se adequar à essas mudanças.  

2.1.2 SOFTWARE FUNCIONANDO ACIMA DE DOCUMENTAÇÃO 

COMPREENSIVA 

 O manifesto ágil coloca a entrega do produto à frente dos documentos que precisam ser 

gerados durante o desenvolvimento do software. Os documentos ajudam no entendimento do 

problema, melhora o nivelamento de conhecimento e na comunicação da equipe envolvida, 

guardam informações importantes, entre outros. Porém nada se compara à interação do software 

com o seu usuário final. Sendo assim, o código rodando ajuda a mensurar o que já foi 

desenvolvido e o que ainda falta desenvolver. Além de ter um retorno da impressão do cliente 

sobre o produto, o que ajudaria a melhorar o que foi desenvolvido e já daria uma direção para o 

que ainda será desenvolvido (Cockburn, 2006; Highsmith, 2002). 

2.1.3 COLABORAÇÃO DO CLIENTE SOBRE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO 

 Nesse valor ágil é assumido que o cliente está suscetível em aceitar participar de projeto 

de forma mais frequente. A intenção aqui é inserir o cliente no contexto do projeto de software, 

dando um maior destaque na contribuição que o cliente pode dar. Dessa forma os clientes e 

desenvolvedores são colocados no mesmo nível e visam atingir os objetivos do projeto. Vale 

destacar que aqui que o valor não propõe que os contratos sejam esquecidos, eles devem existir 

(Koch, 2004).  

 O autor citado também afirma que atividades relacionadas à especificação requisitos 

devem ser feitas durante todo o projeto, já que inicialmente o requisito não possui uma definição 
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completa. A equipe e o cliente devem durante o projeto ir construindo a especificação dos 

requisitos, assim as mudanças causam um menor impacto no projeto como um todo. 

 Sendo assim, podemos concluir que uma participação de qualidade e ativa do cliente faz 

com que o projeto de software caminhe para o sucesso. 

2.1.4 INDIVÍDUOS E INTERAÇÕES SOBRE PROCESSOS E FERRAMENTAS 

 O valor ágil dessa seção coloca que o sucesso de um projeto possui maior relação com as 

pessoas envolvidas no projeto e seu relacionamento do que com as ferramentas e processos que 

foram definidos. Se observamos que são os participantes do projeto que escolhem as ferramentas 

e processos a serem usados e que também são eles que fazem uso das ferramentas e aplicam os 

processos, veremos que essa abordagem faz todo o sentido (Koch, 2004). O autor destaca que 

são os indivíduos do projeto que raciocinam, tomam as decisões importantes. São deles que se 

exigem o conhecimento sobra as ferramentas e processos utilizados no projeto, o que nos faz 

chegar à conclusão que a parte humana é imprescindível para projetar e construir um software.  

2.2 PRINCÍPIOS, TESTES DE SOFTWARE E AUTOMAÇÃO 

 Os valores do manifesto ágil de software foram subdivididos em 12 princípios. Nesta 

seção os 12 princípios serão detalhados visando ao final desse capítulo selecionar os que podem 

ser relacionados com a automação de testes.  

2.2.1 ENTREGA ANTECIPADA E CONTÍNUA 

 Segundo Koch, 2004, o ambiente de desenvolvimento ágil de software é evolucionário 

pelo fato de utilizar o método ágil iterativo, onde a cada iteração uma evolução ou parte do 

sistema é implementada e entregada para avaliação do cliente. Sendo assim, a cada iteração que é 

entregue é necessário testar se as funcionalidades entregues nas iterações anteriores continuam 

funcionando.  

2.2.2 ENTREGAR SOFTWARE FUNCIONANDO FREQUENTEMENTE 

 Este princípio completa o item descrito anteriormente, aqui é evidenciado que 

incrementos devem ser entregues em intervalos de tempo mais curtos possível. Dessa forma é 

possível obter constantemente feedbacks do cliente da aplicação como um todo (Koch, 2004). 
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2.2.3 SOFTWARE FUNCIONANDO = PROGRESSO 

 De acordo com Koch, 2004, o software funcionando é a principal medida para 

acompanhar o progresso do projeto de software. Sendo assim esse princípio acaba afirmando o 

valor ágil de onde ele surgiu que é: Software funcionando acima de documentação 

compreensiva. Segundo Jacobson (2012), o que determina que o processo de desenvolvimento 

obteve êxito são as entregas rápidas que atendem as expectativas dos envolvidos do projeto de 

software. Sendo assim, podemos concluir que as entregas rápidas são necessárias para que tenha 

uma referência do progresso o quanto antes. Com o progresso do projeto mensurado nos 

intervalos das iterações podem haver ajustes nos processos e desenvolvimento que têm como 

objetivo aumentar o rendimento da próxima iteração.  

2.2.4 MUDANÇAS NOS REQUISITOS SÃO BEM-VINDAS  

 De acordo com Boehm (2004), iterações rápidas favorecem a identificação do que precisa 

ser mudado. Com a identificação do que precisa ser mudado a correção já pode ser realizada na 

próxima iteração. Em se tratando de mudança nos requisitos do sistema, a alteração de um 

requisito pode impactar em outros requisitos do sistema. Sendo assim após a implementação de 

um requisito que foi alterado, é necessário rodar os testes para que estes verifiquem se houve 

mudança no comportamento dos requisitos que já tinham sido implementados anteriormente.  

2.2.5 PESSOAS DE NEGÓCIOS (CLIENTES) E DESENVOLVEDORES DEVEM 

TRABALHAR JUNTOS DIARIAMENTE DURANTE O PROJETO 

 Para que um projeto seja definido como ágil é necessário a colaboração de todos os 

envolvidos no projeto, principalmente do cliente que é quem fará uso do produto final. Aqui vale 

destacar que dentro da equipe deve haver um bom relacionamento entre os desenvolvedores e as 

pessoas ligadas às especificações dos requisitos, já que são os que absorvem e documentam as 

informações coletadas junto ao cliente durante o projeto (Koch, 2004). 
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2.2.6  CRIAR PROJETOS EM TORNO DE INDIVÍDUOS MOTIVADOS. DÊ-LHES O 

MEIO AMBIENTE E APOIO DE QUE NECESSITAM, E CONFIE NELES PARA 

FAZER O TRABALHO 

 Esse princípio ágil toma define que os métodos ágeis surgiram a partir da garantia de 

possuir profissionais empenhados, que estão sempre em busca de soluções inteligentes além de 

aplicá-las com sucesso. A habilidade de resolver problemas e atingir os objetivos de ser 

absorvida no próprio ambiente de trabalho da equipe (Koch, 2004). 

2.2.7 O MÉTODO MAIS EFICIENTE E EFICAZ DE TRANSMITIR INFORMAÇÃO 

PARA E DENTRO DE UMA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO É A 

CONVERSA FACE-A-FACE 

 Princípio que é uma consequência do valor que prioriza software rodando ao invés de 

documentação. Ele que a forma ágil de se passar uma informação é conversando diretamente 

com a pessoa ou equipe de projeto. Ao fim da conversa as conclusões são registradas e 

disponibilizadas para os envolvidos para o caso de necessitar das informações levantadas (Koch, 

2004).. 

2.2.8 PROCESSOS ÁGEIS PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

OS PATROCINADORES, DESENVOLVEDORES E USUÁRIOS DEVEM SER 

CAPAZES DE MANTER UM RITMO CONSTANTE INDEFINIDAMENTE 

 Neste princípio os métodos ágeis assumem a posição de que não se deve definir uma 

quantidade de horas e uma data fixa para a realização de uma atividade do projeto. A ideia aqui é 

garantir que a interação entre as partes do projeto seja constante. Dessa forma que é mais 

vantajoso ter essas interações mesmo que por pouco tempo durante todo o projeto do que ter 

interações com grande duração de forma inconstante (Koch, 2004). 

2.2.9 ATENÇÃO CONTÍNUA À EXCELÊNCIA TÉCNICA E AO BOM DESIGN 

AUMENTA A AGILIDADE 

 O princípio define que a equipe de desenvolvimento deve realizar a codificação 

garantindo que o que vai ser entregue está de acordo com as especificações. Apesar de colocar 

essa grande reponsabilidade com os desenvolvedores a verificação e validação não deve ser 
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descartada, já que essa é a atividade que assegura a qualidade do software antes de ser entregue 

ao cliente (Koch, 2004).  

2.2.10 SIMPLICIDADE, A ARTE DE MAXIMIZAR A QUANTIDADE DE TRABALHO 

NÃO FEITO, É ESSENCIAL 

 Princípio ligado a prática de usar processos simples, leves, fáceis de executar e entender. 

Pode-se destacar aqui que este princípio não deve ser aplicado a todos os processos envolvidos 

em projeto, sistemas que exigem um bom nível de segurança devem seguir processos mais 

rígidos (Koch, 2004). 

2.2.11 AS MELHORES ARQUITETURAS, REQUISITOS E PROJETOS EMERGEM 

DE EQUIPES AUTO ORGANIZADAS 

 O autogerenciamento das equipes proposto pelos métodos ágeis faz frente ao alto 

controle geralmente usado na maioria dos projetos de software. Para se atingir esse 

autogerenciamento, o papel dos gerentes é o mais importante, pois ele deve tomar decisões e 

orientar as pessoas de sua equipe em meio a mudanças (Koch, 2004).   

2.2.12   EM INTERVALOS REGULARES, A EQUIPE REFLETE SOBRE COMO SE 

TORNAR MAIS EFICAZ, EM SEGUIDA, AJUSTA SEU COMPORTAMENTO 

EM CONFORMIDADE 

 A ideia desse princípio confirma a ideia de que as mudanças são bem vindas. O princípio 

define que ao final de cada iteração deve ser feito um levantamento dos pontos fracos e fortes 

encontrados. Dessa forma é possível identificar as fraquezas da equipe e falhas nos processos 

que serão ser tratados durante o planejamento da próxima iteração (Koch, 2004).  

2.3 VALORES ÁGEIS COMO MOTIVADORE PARA AUTOMATIZAR TESTES 

 Para garantir que as mudanças que foram feitas não geraram impacto e não 

comprometeram a qualidade das funcionalidades já desenvolvidas no sistema, seria necessário 

testar novamente tudo o que já foi implementado. Crispin (2009) afirma que testar um sistema 

valoriza o trabalho realizado e permite que se tenha uma percepção de como o sistema está 

respondendo às mudanças. Nesse ponto que a automação dos testes surge como uma forma de 
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verificar de maneira ágil se o sistema foi afetado por essas mudanças. Assim a equipe de 

desenvolvimento saberia mais rapidamente se pode prosseguir com o a implementação do 

software ou se deve haver uma pausa para corrigir os possíveis erros encontrados com o teste 

realizado. 

 Apesar da necessidade da entrega de software funcionando ela deve ser feita com 

qualidade, ou seja, exige que testes sejam feitos. Segundo Crispin (2009), toda a equipe de 

software se dedica e trabalha para atingir o nível de qualidade exigido pelo cliente. Porém quem 

garante essa qualidade é a equipe de testes. A medida que o desenvolvimento de software 

caminha, o número de funcionalidades entregues que devem ser testadas também cresce. A partir 

desse ponto a automação começa a se tornar vantajosa, já que com um volume maior de testes o 

tempo para a entrega do sistema funcionando também pode acabar aumentando e gerando 

atrasos. 

2.4 PRINCÍPIOS ÁGEIS COMO MOTIVADORES PARA AUTOMATIZAR TESTES 

 Um dos princípios estudados neste capítulo se refere às mudanças nos requisitos. 

Segundo Boehm (2004), a automação dos testes permite que os requisitos sejam automatizados. 

Sendo assim, ao realizar uma mudança em um requisito, é possível identificar se os outros 

requisitos já desenvolvidos foram impactados ao rodar os testes automatizados. Como os 

métodos ágeis são adaptáveis às mudanças, as automações dos testes ajudariam a identificar 

possíveis impactos nos comportamentos de outros requisitos de maneira rápida após cada entrega 

realizada pela equipe de desenvolvimento.  

 Dentre outros princípios ágeis estudados nesse capítulo, dois destacaram a importância da 

entrega frequente/contínua de software de software funcionando. Para que essas entregas sejam 

feitas com qualidade ao cliente, é necessário também uma verificação frequente/contínua. A 

verificação é feita por meio de testes de software e uma solução para torna-la rápida e ágil é 

automatizá-la.  

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 As mudanças estão cada vez mais rápidas e constantes e as repostas á elas também devem 

ser, ou seja, são necessárias respostas ágeis. Em se tratando de mudanças no projeto de software 
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que afetam o sistema em si, é necessário testar essas alterações para garantir a qualidade e 

integridade do sistema. A automação dos testes torna as respostas às mudanças mais rápidas, 

fazendo com que haja economia de tempo e que o produto seja disponibilizado mais 

rapidamente. Esse ganho de tempo se torna valioso já que segundo o autor Boehm (2004), o 

tempo entre a análise do produto e sua disponibilidade no mercado pode definir seu sucesso e 

fracasso. 
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3 TESTES DE SOFTWARE 

 Este capítulo visa explicar as estratégias de testes utilizadas no desenvolvimento de 

software e descrever as práticas utilizadas no processo de testes, relacionando-os com os testes 

funcionais para destacar a importância deles durante a verificação do software. 

3.1 IMPORTÂNCIA E DEFINIÇÃO DE TESTE 

 Hoje em dia dificilmente realizamos nossas atividades diárias sem a participação ou 

apoio de algum software. Infelizmente falhas ocorrem durante o uso desses sistemas e podem 

prejudicar o rendimento das nossas tarefas e prejuízos financeiros. As práticas relacionas ao teste 

de software visam eliminar ou reduzir ao máximo as inconsistências que um sistema pode 

apresentar e consequentemente aumentar sua qualidade (Larkman, 2012). 

 Teste é uma prática que se apoia nos conceitos de verificação e validação para identificar 

e prevenir erros, ou seja, ela é crucial para que as entregas feitas preencham a expectativa de 

qualidade do cliente (Naik, 2011; Maldonado, 2007) 

3.2 NÍVEIS DE TESTE 

 A facilidade de corrigir erros está diretamente ligada com a ideia de encontra-los 

previamente o mais breve possível, essa situação pode ser apoiada pela utilização dos níveis de 

teste (Stephens, 2015). O autor define o teste como possuindo 6 níveis: Teste de Unidade, Teste 

de Integração, Testes Automatizados, Teste de Interface do Componente, Teste de Sistema e 

Teste de Aceitação. 

3.2.1 TESTE DE UNIDADE 

 Neste nível o foco é o código da aplicação. Dessa forma os testes também são feitos por 

meio de codificação e procuram erros em pequenos pedações de código. Em geral, os códigos de 

teste são voltados para as ações de um único e específico método mas também podem ser criados 

códigos de testes para testar as partes de um método. Dessa forma devem ser codificados testes 

que verificam em um determinado método seus fluxos felizes e exceções tratadas (Stephens, 

2015, Ammann, 2008). 
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3.2.2  TESTE DE INTEGRAÇÃO 

 Nível de teste apoiado pelos testes de regressão. Aqui o objetivo é verificar se as partes 

do sistema (ex.: banco de dados, código, interface, recursos externos) estão interagindo de 

maneira correta a medida que as funcionalidades são inseridas no código.  

3.2.3 TESTES AUTOMATIZADOS 

 Importante nível de teste citado pelo autor, que pode envolver outros níveis de teste. A 

automação dos testes pode evitar situação de escassez de tempo para a execução dos testes, além 

de permitir ganho de tempo para realização de outras atividades como a codificação.  

3.2.4 TESTE DE INTERFACE DO COMPONENTE 

 Nível de teste que também é chamado de Teste de Modulo. Aqui o foco é verificar a 

estrutura, comportamento e interação dos módulos ou componentes individuai. Módulos são 

formados de unidades, por exemplo dentro de um módulo você pode reunir classes, métodos, 

pacotes que serão usados durante o desenvolvimento do software.   

3.2.5 TESTE DE SISTEMA 

 Aqui o foco é a iteração com o sistema já funcionando com o objetivo de verificar se ele 

está de acordo com as especificações. Este nível de teste exige grande atenção dos testadores e os 

mínimos detalhes devem ser observados ao executar os cenários que existem dentro da aplicação.  

3.2.6 TESTE DE ACEITAÇÃO 

 Nível de teste voltado para a visão usuário final, ou seja, aqui o objetivo é definir se 

produto final é realmente o que o cliente quer. Para atingir o objetivo é feita a verificação dos 

requisitos que foram levantados na fase de elaboração do projeto reproduzindo ações que o 

usuário final irá realizar ao interagir com o sistema. 

3.3 TIPOS DE TESTE 

 Testes são atividades que além de garantir o funcionamento correto da aplicação 

desenvolvida visam cobrir itens como segurança, confiabilidade, usabilidade, desempenho, entre 
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outros. Para atingir esse objetivo existem alguns tipos de teste que surgiram a partir dos 

conceitos dos níveis de teste e serão conceituados nesta seção. 

3.3.1 TESTE UNITÁRIO 

 Definição praticamente igual ao do nível teste de unidade. Os testes unitários são 

construídos por meio de codificação e testam pequenas partes ou menores unidades do código de 

software, como métodos, funções e outros (Naik, 2011; IEEE, 2014; Pressman, 2000).  

3.3.2 TESTE DE ACEITAÇÃO 

 Esse tipo de teste que é realizado pelo próprio cliente e pode envolver ou não o apoio de 

profissionais envolvidos no projeto. O objetivo é validar os requisitos e confirmar que os 

critérios de aceitação do cliente foram atingidos (Naik, 2011; IEEE, 2014).  

3.3.3 TESTE DE CONFIABILIDADE 

 Tipo de teste que uso de dados numéricos para medir a disponibilidade da aplicação, ou 

seja, se ela atende à procura dos seus usuários finais quando ela é acessada (Naik, 2011; IEEE, 

2014). 

3.3.4 TESTE DE DESEMPENHO 

 Tipo de teste que está dentro no nível de sistema. Aqui são mensurados itens como 

capacidade e tempo de resposta. A capacidade se refere à quantidade de acessos simultâneos 

feitos e o tempo de resposta para o quanto dura a execução das funcionalidades do sistema. 

Nesse tipo de teste fatores como velocidade da internet, hardware e configuração das máquinas 

são determinantes e influenciam nos resultados (IEEE, 2014; Pressman, 2000). 

3.3.5 TESTE DE RECUPERAÇÃO 

 A recuperação a que se refere esse tipo de teste é a capacidade do software, após ter sido 

encerrado por alguma falha, reiniciar e retomar o ponto em que as atividades que estavam sendo 

feitas usuário (IEEE, 2014; Pressman, 2000).  
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3.3.6 TESTE DE REGRESSÃO 

 Teste realizado para manter a integridade do sistema, ou seja, se o sistema continua 

funcionando como esperado após as modificações que são feitas durante o desenvolvimento. Em 

termos técnicos, aqui é verificado se as camadas e componentes do sistema continuam se 

comunicando de forma correta. Esse tipo de teste consome grande quantidade de tempo, logo sua 

execução deve ser feita quando uma quantidade de funcionalidades considerável foi entregue. 

(IEEE, 2014; Pressman, 2000). 

3.3.7 TESTE DE INTERFACE DE USUÁRIO 

 Verifica se os componentes da interface gráfica estão respondendo às ações do usuário de 

maneira correta. Esse tipo de teste permite que sejam identificadas falhas também em outras 

camadas do sistema (IEEE, 2014). 

3.3.8 TESTE DE SEGURANÇA 

 Teste voltado para a proteção do software em relação a fatores externos. Aqui os 

testadores verificam se o software consegue manter seu funcionamento e o sigilo dos dados em 

situações como, pro exemplo, a de um ataque de hackers ou de usuários que façam mau uso da 

aplicação (IEEE, 2014; Pressman, 2000). 

3.3.9 TESTE DE CONFIGURAÇÃO 

 Tipo de testes que visam verificar a aplicação em diferentes configurações, ou seja, 

sistemas operacionais diferentes, recursos de hardware diferentes, navegadores diferentes e 

outros. Caso sejam encontradas limitações do software nesses testes, elas devem ser 

documentadas para possíveis manutenções futuras (IEEE, 2014; Pressman, 2000). 

3.3.10 TESTE DE ESTRESSE 

 Esse tipo de serve busca encontrar o limite do software impondo a ele situações 

anormais, situações que exijam alto processamento. Por exemplo, acessar uma mesma 

funcionalidade ou concluir uma ação com um volume grande de usuários simultâneos (Naik, 

2011, IEEE, 2014; Pressman, 2000). 
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3.3.11 TESTES FUNCIONAIS 

 São testes que se preocupam com as entradas e saídas do sistema. Dependendo do 

sistema, o volume de entradas, saídas e fluxos possíveis pode ser muito grande a ponto de tornar-

se crítica a verificação. Neste caso deve-se fazer uma priorização dessas entradas e saídas 

visando dar um enfoque maior nas funcionalidades mais importantes para o usuário final (Naik, 

2011).  

3.4 ORGANIZAÇÃO DOS TESTES 

 A tarefa de teste exige uma organização antes de iniciar o seu planejamento. Na 

organização são definidas questões relacionadas ao tempo e aos recursos necessários para que o 

processo de testes seja concluído com sucesso, sem perda de recursos e atrasos (Perry, 2006).  

Segundo este autor a organização do processo de teste deve passar pelos seguintes passos: 

1. Definir o gerente de testes; O gerente de testes escolhido deve definir a equipe de 

teste que deseja trabalhar ao longo do processo de software, bem como o processo 

de software, além de escrever o plano de testes e avaliar os resultados finais; 

2. Definir o escopo do teste, aqui são levantados pontos que devem ser adotados pela 

equipe de teste a ser escolhida. Esses pontos serão levados como base para avaliar 

se a qualidade do sistema está de acordo com as exigências do cliente 

3. Definir a equipe de testes; 

4.  Verificar a documentação, aqui os testadores devem procurar falhas na 

documentação elaborada para o sistema para que no momento do planejamento 

não haja problemas nas entradas e resultados esperados dos testes. Além disso 

esse passo auxilia que a equipe de testes tenha um maior conhecimento da 

aplicação que está sendo desenvolvida. 

5. Validar a estimativa do teste e o processo de reportar o status do projeto. O 

objetivo deste passo é saber quais os recursos estarão disponíveis para a 

construção e execução dos testes. E além disso tomar conhecimento de como o 

status do projeto será reportado aos testadores. Os testes dependem do tempo 

gasto com o desenvolvimento do software e é necessário tomar conhecimento do 

tempo que se tempo entre o fim do desenvolvimento e a entrega é adequado. 
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3.5 PROCESSO DE TESTES 

 Após a organização dos testes, o processo de teste é iniciado e ele é basicamente definido 

em 3 partes: planejamento, execução e avaliação dos resultados. 

3.5.1 PLANEJAMENTO 

 A entrada para a elaboração do planejamento de testes é o plano de projeto. O plano de 

projeto contém as tarefas relacionadas a requisitos, desenvolvimento, testes, entre outras que 

devem ser feitas para a conclusão do projeto. A saída ou entrega do planejamento é o plano de 

teste que apresenta informações sobre o software que será testado e os testes que serão realizados 

nele (Perry, 2006, Rätamann, 2003).  

 De forma geral, na fase de planejamento é definido o que será testado, como será testado, 

quem testará o quê, bem como a documentação que será usada para registrar as atividades que 

envolvem o teste. A mão de obra necessária para configurar e deixar o ambiente estável também 

são mensurados nessa fase (IEEE, 2014).  

 Segundo Perry (2006) essa fase também contempla a definição dos itens críticos e 

características do sistema que devem ser observados de perto pelos testadores durante a execução 

dos testes. Dentre esses itens podemos citar confiabilidade, controle de acesso, facilidade de uso, 

ou seja, são itens que estão ligados diretamente com a percepção do testador. 

  As técnicas de teste devem ser selecionadas baseando-se na avaliação dos objetivos a 

serem alcançados com os testes. De acordo com os objetivos que devem ser alcançados, é 

definido como será feito o uso dos testes estruturais e funcionais (Perry, 2006).  

 Os testes estruturais e funcionais são os dois meios utilizados pelo processo de testes de 

software para assegurar que o software entregue está de acordo com o nível de qualidade 

esperado pelo cliente (Dyer, 1993). Segundo Dyer (1993) e Ahmed (2015) os testes estruturais, 

também chamados de teste de caixa-branca, focam no código, na parte interna do sistema que 

está sendo desenvolvido, ou seja, nas classes, métodos, estruturas de dados, padrões de projeto e 

outros. Já os testes funcionais ou testes de caixa-preta impõem que o testador esqueça a parte 

interna do sistema, ou seja, o código e se volte para a execução das funcionalidades do sistema.  

 As técnicas de teste escolhidas servem como pré-requisitos para a escolha do ambiente de 

testes. A estrutura do ambiente de teste deve favorecer toda construção e execução dos testes   

como também deve arquivar os resultados e erros encontrados (IEEE, 2014).  O arquivamento de 
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resultados e erros encontrados, serve de insumo para a geração de relatórios que podem ser 

usados em para analisar o desempenho dos testes e do projeto como um todo.  

 Tomando como referência o parágrafo anterior chegamos aos casos de teste que são os 

artefatos identificados e documentados nessa fase. Segundo Misra (2000), o planejamento de 

teste tem como um de seus principais objetivos principal identificar os casos de teste, o 

cumprimento desse objetivo é essencial para se iniciar o planejamento da execução. Sharma 

(2012) define que um caso de teste deve informar aos testadores os passos e condições (entradas) 

que devem ser seguidos para se chegar aos resultados (saídas) que devem ser verificados no 

momento da execução. Sendo assim, a geração dos casos de teste é uma das atividades mais 

importantes do planejamento, vale destacar que os resultados obtidos nela são usados para a 

criação do plano de teste. 

 Ao fim dessa fase é realizada a criação do plano de teste que é o documento que apoiará a 

fase de execução e avaliação no processo de testes. Após o levantamento dos dados 

anteriormente, um plano de testes deve possuir documentado algumas informações importantes, 

dentre elas estão os itens descritos abaixo (Myers, 2012): 

 Objetivos. Os objetivos de cada fase bem definidos; 

 Critérios. Estabelecer critérios que devem ser atingidos para uma fase possuir o 

status de finalizada; 

 Cronograma. Definir prazo e momento para as atividades de identificar, 

descrever e executar casos de teste; 

 Responsáveis. Designar quem irá realizar as atividades descritas no cronograma e 

quem irá resolver os erros possivelmente encontrados; 

 Livraria de casos de teste e padrões. Aqui são definidas técnicas para padronizar 

a identificação, escrita e armazenamento de casos de teste; 

 Ferramentas. Informar e descrever as ferramentas necessárias para a realização 

das atividades de teste, incluindo as atividades de automação. 

 Procedimentos de depuração. Escolhe a forma como os erros serão relatados 

pelos testadores com objetivo de facilitar o entendimento do desenvolvedor no 

momento da correção. 

 Teste de regressão. Devem ser realizados para identificar se as correções de erros 

não impactaram em outras partes ou funcionalidades do sistema. 
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 Com um plano de testes documentado, já possuímos insumo para partir para a fase de 

execução de testes. 

3.5.2 EXECUÇÃO 

 Testes de sistema são considerados onerosos para o projeto de software e suas execuções 

são consideradas complicadas. Dessa forma nessa fase pode haver uma priorização dos casos de 

teste na fase de execução. Caso haja necessidade de priorização, os envolvidos podem definir 

que os casos de teste que possuem por exemplo prioridade para o cliente ou requisitos que 

mudam constantemente são executados primeiro (Srikanth, 2012). 

 Segundo Rätamann (2003) a execução dos testes pode ser dividida em 3 passos: 

1. Preparação do ambiente para testes; 

2. Executar os testes; 

3. Determinar resultados dos testes. 

 No primeiro passo, o testador procura garantir que que o teste pode ser realizado, ou seja, 

não nenhum tipo de erro impeditivo ou falta de recurso para executá-lo. Voltando a atenção para 

os testes funcionais que envolve a relação humano/computador, um pré-requisito para sua 

execução é que a interface e o sistema como um todo esteja disponível pois a funcionalidade será 

testada na visão do cliente.  

 Em relação ao passo de execução, os testes funcionais podem ser feitos manualmente ou 

podem ser automatizados pode meio da interface gráfica do sistema. O autor destaca que caso a 

interface esteja sempre ao alcance do testador, os testes podem ser dirigidos através dela 

automatizando a ações do usuário usando mouse e teclado na tela do sistema.  

 O passo 3 referente a determinação dos resultados dos testes depende da ferramenta 

escolhida para rodar os testes ou registrar seus resultados, existem diversas ferramentas com 

diversas formas de definir o status dos resultados obtidos. 

 É importante destacar que o testador deve estar com um bom entendimento da 

documentação do sistema, já que ela permite encontrar erros que não podem ser tratados nos 

casos de teste, ex.: o posicionamento ou o funcionamento de componentes da tela só pode ser 

avaliado baseando-se na descrição de interface (Rätamann, 2003). 

 Durante o desenvolvimento de um software é normal que desenvolvedores e testadores 

tenham entendimentos diferentes do que representa uma falha ou que a documentação esteja um 
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pouco confusa e gere dupla interpretação. Dessa forma durante a execução tudo deve ser 

registrado, principalmente os erros para que seja possível que a pessoa ou área do projeto que foi 

direcionado o erro possa discordar ou concordar com o que foi escrito (IEEE, 2014). Os registros 

de execução servirão de insumo para o último passo do processo de testes, a avaliação dos 

resultados. 

3.5.3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 A situação dos testes em geral é definida como passou ou não passou após o testador 

comparar, durante a execução, o resultado obtido com o resultado esperado que está registrado 

no caso de teste.  

 Em geral nessa fase é feito o uso de alguma ferramenta que realiza a análise de dados 

quantitativos como a quantidade de testes que passaram, a quantidade de testes que não 

passaram, a quantidade de testes que foram bloqueados devido a erros impeditivos e ao final 

definem uma porcentagem para o nível de cobertura que foi atingido com a execução realizada. 

Aqui também podem ser feitas análises de acordo com a gravidade dos erros. Um fator relevante 

dessa avaliação é que ela pode ter influência na escolha de quais casos de teste serão priorizados 

na próxima execução. 

3.6 IMPORTÂNCIA DOS TESTES FUNCIONAIS 

 Apesar dos testes de unidade em geral se referirem aos testes de código, os testes de 

unidade também podem ser funcionais, desde que os dados dos testes elaborados sejam baseados 

nos documentos que descrevem as funcionalidades do sistema e suas respectivas regras, ou seja, 

nos requisitos (Perry, 2006). Segundo Howden (1980), as funcionalidades de um sistema são 

como funções matemáticas, ou seja, podem possuir uma ou várias entradas assim como podem 

ter uma ou várias saídas. A diferença é que ao invés de o resultado de uma funcionalidade ser 

apenas um ou vários números, ele é um item cadastrado ou uma lista de itens, por exemplo. 

 Myers (2012) afirma que nos testes funcionais os testadores devem simular as 

funcionalidades do sistema na visão do cliente com o objetivo de encontrar inconsistências entre 

a aplicação e sua documentação. Já que os testes funcionais são feitos na visão do cliente 

podemos concluir que eles contribuem não só na verificação do sistema como também para o 

sucesso da validação. 
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 Perry (2006) diz que qualquer alteração que seja feita na aplicação exige uma nova 

rodada de execução de testes para garantir que outras partes da aplicação não foram impactadas. 

Um sistema só pode ser liberado para validação depois que todos os seus testes atingirem um 

nível de cobertura aceitável (Naik, 2011). Aqui vale ressaltar que os métodos ágeis, como já dito 

no capítulo 2, favorecem e encorajam as mudanças, logo a frequência da execução dos testes 

pode aumentar consideravelmente.  

 Os testes funcionais dependem do sucesso dos testes estruturais. Segundo Myers (2012), 

para a realização dos testes funcionais deve haver confiabilidade na cobertura lógica dos testes 

estruturais. Problemas durante a construção do software e dos testes estruturais aumentam o 

tempo gasto com eles e reduzindo o tempo de execução dos testes funcionais, o que pode afetar o 

princípio ágil de entrega frequente e contínua de software funcionando. Aqui encontramos um 

motivo para automatizar os testes funcionais, já que com a automação haverá uma maior rapidez 

na execução se comparada com a execução manual. Hogg (2013) apoia essa ideia afirmando que 

os testes devem ser automatizados de forma a evitar que sua execução seja humana. 

3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 Neste capitulo, após definir os níveis e tipos e de testes e descrever o processo de testes e 

relacioná-las como o conteúdo do capítulo 2 sobre ágeis, obtemos as informações necessárias 

para focar o nosso estudo no que é proposto para este TCC, sobre estudar e comparar estratégias 

de automação de testes funcionais. Sendo assim, no próximo capítulo essas estratégias serão 

descritas e informações junto a profissionais envolvidos com a área testes serão levantadas para 

obter dados reais que justifiquem a automação dos testes funcionais. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



37 

 

4 ESTRAGÉGIAS DE AUTOMAÇÃO E APLICAÇÃO  

 Como já dito na introdução o foco do nosso TCC1 é obter opiniões de profissionais da 

área de testes sobre a automação dos testes funcionais de forma quantitativa. Para validar os 

dados obtidos no TCC1, será feito um experimento no TCC2 onde serão aplicadas as estratégias 

de automação dos testes funcionais em um projeto real de software. 

4.1 ESTRATÉGIAS DE AUTOMAÇÃO ESCOLHIDAS 

 Potel (1995) afirma que automatizar teste é uma prática ágil e muito utilizada pelas 

metodologias ágeis de software. Lembrando que automatizar testes é uma forma de exercitar e 

verificar o software desenvolvido sem que haja participação humana (Meszaros, 2007), as 

estratégias escolhidas para a automação dos testes funcionais são gravação e codificação e elas 

serão descritas a seguir.  

4.1.1 GRAVAÇÃO 

 Para o estudo dos TCC1 e TCC2 foi selecionada a ferramenta Selenium IDE para a 

estratégia de gravação dos testes funcionais, que é a utilizada pelos profissionais de teste na 

organização envolvida na pesquisa. O Selenium IDE é plugin do Firefox que permite aos 

profissionais de teste realizem a gravação os passos realizados ao executar as funcionalidades de 

uma aplicação web (Gundecha, 2013). Com os passos gravados é possível reproduzi-los 

novamente em possíveis testes futuros. 

 Dentre as vantagens que a ferramenta podemos destacar a facilidade de uso por não exigir 

um nível alto de conhecimento técnico e também por não necessitar de uma configuração pré-

estabelecida para seu uso. Já as desvantagens ficam por conta da limitação de poder usar apenas 

o Firefox como browser de teste e a dificuldade de se adaptar as mudanças. Segundo Alégroth 

(2015), a técnica de gravar e reproduzir as ações do usuário são afetadas quando ocorrem 

mudanças na interface ou no código do sistema. 

4.1.2 CODIFICAÇÃO 

 Para a técnica de codificação a equipe de teste utiliza o Selenium Webdriver para 

implementar os testes funcionais automatizados. O Selenium Webdriver é uma API que oferece 

aos profissionais de teste diversos meios de codificar a interação dos usuários com a tela por 
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meio da identificação dos componentes da interface gráfica (Gundecha, 2012). Segundo este 

autor os componentes da tela podem ser identificados por atributos do HTML como o ID ou por 

CSS e XPATH. O CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem voltada para a forma ou o 

estilo como os componentes de tela são exibidos em um arquivo escrito em linguagem de 

marcação, como o HTML. Já o XPATH é uma linguagem de caminho XML e está voltado para a 

hierarquia dos itens de marcação contidos no HTML, dessa forma ele monta o caminho(PATH) 

partindo do item de mais alto nível até chegar ao elemento que deseja identificar. 

 As vantagens de codificar os testes funcionais ficam por conta da manutenção, ou seja, o 

código pode ser ajustado caso ocorram mudanças que afetem o teste o que consequentemente 

aumenta seu poder de reuso. Outra importante vantagem segundo Gundecha (2012) é a 

possibilidade da execução dos testes em diversos browsers. A desvantagem é que por ser feito 

via codificação, esse meio de automatizar testes funcionais exige um bom conhecimento em 

programação, além da necessidade de uma configuração antes de se iniciar a codificação e 

execução dos testes automatizados. 

4.2 SURVEY  

 O termo survey é traduzido como “levantamento de dados”. Pasquali (1999) cita Fink & 

Kosecoff (1985) ao definir survey como uma técnica de obter opiniões, informações e 

pensamentos de um conjunto de pessoas.  Segundo o autor, o survey se utiliza do questionário 

para atingir seu objetivo.  

 Segundo Pasquali (1999), antes de elaborar um questionário primeiramente definimos 

aonde queremos chegar como esse levantamento de dados. Com base no objetivo chegamos aos 

conceitos e a população-alvo, que devem ser trabalhados simultaneamente pois eles são 

determinantes no momento de definir as perguntas que estarão no questionário e a forma como 

este questionário será aplicado. O autor também acrescenta que o tamanho da população-alvo 

que será submetida ao questionário tem impacto direto em questões financeiras, no tempo gasto e 

também nos recursos necessários, pois será necessário guardar os dados obtidos e analisá-los. 

Além disso o ambiente físico usado para coletar os dados tem ligação direta com o acesso aos 

respondentes. 

   Pasquali (1999) cita que questões socioculturais também devem ser levadas em conta ao 

construir um questionário. Deve haver um limite ao tentar obter informações pessoais dos 
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respondentes. Itens como o interesse dos respondentes pelo assunto e a instituição que o 

pesquisador está ligado podem afetar a aplicação do questionário. Segundo o autor, a opinião 

singular do respondente deve estar à frente da opinião pública, assim teremos respondentes que 

estão aptos a responder sobre os conceitos definidos.  

   Pasquali (1999) baseando-se nos estudos de Dillman (1978), estabelece 3 passos que o 

pesquisador poderia fazer que influenciariam no sucesso do survey, são elas: recompensar o 

respondente, reduzir o custo de responder e estabelecer confiança. Primeiramente deve-se 

estabelecer confiança buscando atrair o interesse do respondente, informando-o da relevância da 

pesquisa e também da própria opinião dele. Em relação à redução do custo de responder deve-se 

levar em conta que o interesse do respondente tem de ser constante. Além disso a tarefa de 

responder um survey deve ser rápida e fácil, ou seja, não deve exigir um grande gasto mental e 

físico do respondente. Por fim chegamos ao ponto da recompensa, aqui mais uma vez é reforçada 

a importância da contribuição do respondente, aqui vale ressaltar que passar os resultados para o 

cliente após a análise dos dados obtidos também é uma forma de recompensá-lo. 

  Como dito no parágrafo anterior a atividade de responder um survey deve ser breve e 

fácil, e é nesse ponto que está a dificuldade. Segundo Pasquali (1999), uma técnica que ajuda a 

atingir esse objetivo é ir ao longo do survey afunilando o tema, ou seja, deve-se partir dos 

conceitos mais amplos aos mais específicos, de forma que os conceitos mais amplos sirvam de 

insumo para o respondente formar sua opinião sobre os itens específicos. Além disso o autor cita 

as 3 regras gerais de Sudman (1982), e dentre essas regras encontramos o raciocínio de que as 

perguntas elaboradas devem trazer a certeza que suas respostas são imprescindíveis para a 

pesquisa.  

 Ao final o autor também destaca que a formalidade da linguagem usada no survey se dá 

levando-se em consideração o entendimento da população estuda, de forma que não devem ser 

informais a ponto de serem usadas gírias, por exemplo. Além disso, sobre perguntas abertas e 

fechadas, o autor baseia-se em estudos de outros autores para afirmar que as perguntas abertas 

são geralmente usadas em pesquisas exploratórias, onde não se sabe o nível de discrepância que 

as respostas podem apresentar entre si, enquanto que as perguntas fechadas são usadas quando a 

pesquisa tem de ser feita rapidamente em uma população alvo considerada como grande.  
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4.2.1 CONSIDERAÇÕES TEMÁTICAS 

 Pasquali (1999) também ressalta alguns itens a serem observados na construção de 

questionários. Dentre eles: 

4.2.1.1 GRAU DE AMEAÇA DE ITENS 

 Aqui o objetivo é realizar perguntas que digam ao pesquisador se o respondente está se 

sentindo à vontade com o assunto abordado. O objetivo é evitar que o respondente se sinta 

embaraçado por não saber algum item abordado no survey. Um respondente que não seja capaz 

de assumir que não sabe uma determinada pergunta pode chegar ao ponto respondente dar 

qualquer resposta, o que pode prejudicar o resultado do survey (Pasquali, 1999). Esse tipo de 

pergunta não foi aplicado neste survey por haver a garantia do bom nível de conhecimento dos 

entrevistados sobre o assunto abordado. 

4.2.1.2 ITENS PARA AVALIAR CONHECIMENTO 

 Mesmo assim, em um survey é de extrema importância realizar perguntas de forma a 

mensurar o nível de conhecimento do respondente, procurando saber seu nível de escolaridade. 

Essa informação auxilia na seleção das perguntas que virão em seguida. Por estes motivos foram 

incluídas perguntas procurando caracterizar o papel do profissional na área de testes (analista ou 

testador, assim como o tempo que tem trabalhado com o assunto).  

4.2.1.3 ITENS PARA AFERIR ATITUDES E OPNIÕES 

 Nesta abordagem são elaboradas perguntas de forma a extrair a opinião ou reação do 

respondente após incluí-lo em uma situação qualquer, como no caso deste trabalho as perguntas 

sobre as suas opiniões sobre a importância em se automatizar este tipo de teste e por qual 

estratégia seria melhor conduzir a automatização.  

4.2.1.4 ITEM PARA OBTER INFORMAÇÕES FACTUAL 

 Perguntas para obter informações pessoais com o objetivo de caracterizar a população-

alvo estudada. Essas perguntas são apresentas ao final do survey de forma bem sucinta e deve-se 

deixar claro ao respondente que seus dados serão mantidos em sigilo. 
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4.2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE USO DE ESCALAS  

 Aqui serão abordadas formas de considerar as respostas, para que possam ser mensuradas 

ou definidas numericamente. Para isso existem algumas escalas que podem ser usadas em 

questionários. Dentre elas: 

4.2.2.1 ESCALA ORDINAL 

 Escala utilizada para identificar dados do respondente usando números, como por 

exemplo: 

 

 Ex: Qual o seu nível de escolaridade? 

  Fundamental incompleto..........................1 

  Fundamental completo.............................2 

  Médio incompleto....................................3 

  Médio completo.......................................4 

  Superior incompleto.................................5 

  Superior completo....................................6 

 Aqui também podem ser feitas perguntas de forma a hierarquizar as respostas dos 

respondentes. Por exemplo, em uma pergunta sobre canais de TV, pede-se que o usuário 

enumere os canais de TV contidos nas respostas por ordem de preferência.  

4.2.2.2 ESCALA INTERVALAR 

 Determina-se um intervalo numérico para o respondente definir a sua resposta. Por 

exemplo, pode-se pedir para o usuário definir um número dentro de um intervalo que diga o 

quanto ele concorda com um projeto de lei. 

4.2.2.3 ESCALA DE RAZÃO 

 Aqui o uso dos números é feito de maneira direta. Por exemplo, a quantidade de filhos de 

uma pessoa, a idade, números de quartos da casa, entre outros. 

4.2.2.4 ESCALA LINKERT 

 Escala que busca levantar opinião de forma a evitar o uso de apenas duas opções 

contrárias como sim e não. Aqui são inseridos termos entre as opções contrárias que dão mais 

opções ao respondente o que pode tornar sua opinião mais fidedigna.  
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 Nessa pesquisa aplicamos essa escala nas perguntas de 1 a 5 do questionário para permitir 

uma flexibilidade maior no julgamento feito pelos entrevistados das afirmações feitas e também 

nas suas justificativas. Ao invés de usarmos as respostas concordo e discordo, utilizamos 

discordo completamente, discordo parcialmente, não tenho opinião sobre o assunto, concordo 

parcialmente e concordo completamente.  

4.2.3 OBJETIVO 

 Neste TCC será aplicado um questionário junto aos profissionais de teste e qualidade da 

empresa envolvida. O questionário visa obter opiniões sobre a importância dos testes em geral e 

dos testes funcionais, além de abordar a forma como os testes funcionais são executados (manual 

e automatizada). Para o tema de automação procura-se obter a preferência desses profissionais 

entre as estratégias de automatizar via código ou via gravação. 

4.3 EQUIPE DE TESTE 

 A equipe de teste da organização estudada nesse TCC é formada por 1 gerente de testes, 

5 analistas de testes e 4 testadores.  

4.3.1 ATIVIDADES DE TESTE 

 As atividades de execução são feitas pelos testadores, podendo os analistas participarem 

das execuções caso os testadores estejam sobrecarregados e a finalização da execução seja uma 

prioridade. Os testadores antes de iniciarem a execução de uma (OS)-Ordem de Serviço que já 

foi testada, devem verificar os itens ou erros que foram reportados na execução anterior. 

 Os analistas de teste validam as documentações elaboradas pela equipe de requisitos e 

elaboram os casos de teste que serão utilizados pelos testadores no momento da execução. 

Dependendo do nível de experiência do testador, ele também pode realizar a validação das 

documentações. 

 O gerente de testes organiza e distribui a equipe de acordo com as demandas que chegam 

para teste, ele que define o que será executado, ou seja, qual OS será priorizada. Além disso 

avalia os resultados obtidos nas execuções e o rendimento dos testadores e analistas de teste. 

Aqui vale ressaltar que o gerente de testes está no mesmo patamar do gerente de projetos, dessa 

forma a opinião dos dois tem o mesmo peso em momentos de decisões conjuntas. 
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4.4 QUESTIONÁRIO 

 O questionário elaborado durante esse TCC1 está apresentado no Apêndice A. 

Primeiramente ele apresenta uma introdução que informa aos respondentes os objetivos TCC1 e 

TCC2, ressaltando que os dados coletados pelo questionário aplicado no TCC1 terão grande 

relevância para o TCC2. Em seguida é informado que não será necessário que o respondente se 

identifique. Ao final busca-se caracterizar o entrevistado, sendo assim é questionado qual(is) o(s) 

perfil(is) da área de testes que ele já trabalhou, além de informar o tempo de experiência em cada 

perfil selecionado. 

 Em seguida já são as questões conceituais em si, elas serão descritas separadamente a 

seguir assim como seus objetivos. Vale lembrar que todas as questões exigem a justificativa dos 

entrevistados. 

4.4.1 QUESTÕES UTILIZADAS 

 Na questão 1 busca-se identificar o nível de concordância ou discordância dos 

entrevistados do fato das atividades de teste serem consideradas críticas, ou seja, elas 

exigem um alto nível de atenção e dedicação dos envolvidos.  

 A questão 2 o objetivo é identificar se os entrevistados consideram os testes 

funcionais uma atividade importante para verificar a consistência dos 

comportamentos do sistema, ou seja, se eles estão respondendo da forma que é 

esperada.  

 A questão 3 trata de obter a nível de credibilidade dos entrevistados em relação ao 

ganho de tempo e mão de obra ao automatizar os testes funcionais e executá-los, ao 

invés de realizar uma execução manual.  

 A questão 4 procura mensurar o quanto os profissionais de testes acreditam que a 

execução manual dos testes funcionais pode prejudicar na verificação do sistema 

devido às falhas humanas ocorridas, por exemplo, no momento de seguir os passos 

definidos ou de analisar o resultado obtido em relação ao resultado esperado.  

 A questão 5 foca nas execuções de funcionalidades que devem ser repetidas diversas 

vezes pelo testador. Ela procura obter o nível de credibilidade da informação de que a 
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repetição de uma mesma funcionalidade seguidamente incrementa a probabilidade de 

acontecer uma falha humana durante a execução dos testes funcionais.  

 A questão 6 é a única questão que não obedece a escala Linkert, pois nela só há 2 

duas opções de resposta. Após uma breve introdução sobre as estratégias de 

automação dos testes funcionais (gravação e codificação) os entrevistados devem 

selecionar sua preferência entre elas e em seguida justificar sua escolha. 

4.4.2 RESULTADOS OBTIDOS 

 O questionário descrito foi respondido por 10 pessoas, os perfis dos entrevistados e as 

respostas obtidas serão apresentados nos subitens a seguir ressaltando que antes das questões 

propriamente ditas foi feita um mapeamento dos perfis e tempo de experiência dos respondentes 

ao questionário.  

4.4.2.1 QUANTO AOS PERFIS E TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

  

Figura 3: Resultado dos perfis dos entrevistados. Fonte autor. 

  A tabela 4 sumariza as respostas obtidas neste levantamento.  

  

Tabela 1: Análise tabular dos perfis e do tempo de experiência. Fonte autor. 



45 

 

4.4.2.2 QUANTO À QUESTÃO 1 

 

  

Figura 4: Resultado da questão 1. Fonte autor. 

  

Tabela 2: Análise tabular da questão 1. Fonte autor. 

4.4.2.3 QUANTO À QUESTÃO 2 

 

  

Figura 5:Resultado da questão 2. Fonte autor. 

 

  

Tabela 3: Análise tabular da questão 2. Fonte autor. 
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4.4.2.4 QUANTO À QUESTÃO 3 

  

  

Figura 6: Resultado da questão 3. Fonte autor. 

 

  

Tabela 4: Análise tabular da questão 3. Fonte autor. 

  

4.4.2.5 QUANTO À QUESTÃO 4 

 

  

Figura 7: Resultado da questão 4. Fonte autor. 

  

  

Tabela 5: Análise tabular da questão 4. Fonte autor. 
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4.4.2.6 QUANTO À QUESTÃO 5 

  

  

Figura 8: Resultado da questão 5. Fonte autor. 

 

  

Tabela 6: Análise tabular da questão 5. Fonte autor. 

 

4.4.2.7 QUANTO Á QUESTÃO 6 

  

Tabela 7: Análise tabular da questão 6. Fonte autor. 

4.5 AVALIAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO NA QUESTÃO 6 

 Após ter a preferência dos profissionais pela codificação dos testes funcionais, 

perguntamos a eles o que os pontos importantes para esta escolha. Dentre eles foram citados: 

 Esforço para configuração do teste; 

 Reuso dos testes; 

 Confiabilidade dos resultados dos testes; 

 Custo do teste; 

 Facilidade; 

 Praticidade; 
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 Em seguida, como um esclarecimento adicional, solicitamos aos respondentes a eles para 

numerarem esses itens de 1 a 6 em ordem de importância, conforme a técnica de escala ordinal 

do survey, sendo o 1 o mais importante e o 6 o menos importante. Com base na frequência que 

cada item apareceu nas posições de 1 a 6, obtivemos o seguinte resultado: 

 

Tabela 8: Análise tabular dos pontos importantes para a escolha de codificar testes funcionais. Autor fonte. 

  Com base na tabela acima chegamos a seguinte ordem de importância:  

1. Reuso do teste; 

2. Custo do teste; 

3. Esforço para configuração e Confiabilidade dos resultados do teste empatados; 

4. Facilidade e Praticidade empatados; 

5. Esforço para configuração e Praticidade empatados; 

6. Facilidade. 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Podemos afirmar que os dados obtidos são reais pelo fato das questões exigirem um bom 

nível de conhecimento dos entrevistados, ou seja, não é possível responde-las sem ter um bom 

nível de conhecimento e contato com a área de testes. Além disso, de maneira geral, as 

justificativas obtidas são plausíveis e possuem embasamento teórico e prático dos profissionais 

envolvidos na pesquisa. 
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 Os resultados obtidos na primeira questão do questionário levam a concluir que as 

atividades de testes são críticas e exigem um alto nível de envolvimento dos encarregados para 

que os testes cumpram seu papel no desenvolvimento de software, que é contribuir para a 

qualidade. A segunda questão confirma a importância dos testes funcionais e com base nas 

justificativas obtidas, os testes funcionais são importantes por verificar o comportamento correto 

do sistema de acordo com visão do cliente, além de validar regras e conseguirem identificar erros 

que os desenvolvedores podem deixar passar. 

 A terceira questão envolve questões de custo e mão de obra. O grupo que respondeu as 

questões, considerou em sua maioria que testes funcionais feitos manualmente tem a tendência 

de serem mais onerosos que os automatizados. Segundo um dos entrevistados, uma vez que os 

testes estão automatizados eles podem ser reutilizados e executados diversas vezes, além disso 

um outro também afirma que a velocidade de execução do teste automatizado é bastante superior 

à execução humana. 

 A quarta e quinta questão abordam falhas humanas que podem acontecer na execução dos 

testes funcionais, sejam eles realizados várias vezes seguidas ou não. Os respondentes em sua 

maioria concordaram com a afirmação feita destacando que tudo que é feito por seres humanos 

está suscetível a erros. Um dos respondentes ressaltou que esses erros podem ser minimizados 

por meio do uso da automatização. 

 Reunindo as justificativas dos entrevistados podemos concluir que a automação dos testes 

funcionais é vantajosa para os projetos de software, visto que há a possibilidade do reuso dos 

testes automatizados e ganho de velocidade na execução, além de reduzir os custos, a mão de 

obra e as falhas humanas.  
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5 CONCLUSÃO FINAL 

 O objetivo geral do TCC1 foi definido como identificar aspectos vantajosos que leve a 

organização estudada a automatizar seus testes funcionais. Assim, tomando como base o 

primeiro objetivo específico levantado na introdução desse TCC, no capítulo 2 levantamos 

valores e princípios do manifesto ágil de software que apontam a automação dos testes como 

uma boa prática para o desenvolvimento de software. 

 Em seguida, o segundo objetivo específico foi atingido no terceiro capítulo. 

Primeiramente destacamos a importância dos testes no desenvolvimento de software e em 

seguida descrevemos os níveis de teste, os tipos de teste e como é feito um planejamento de 

testes. Ao final destacamos a importância dos testes funcionais e levantamos pontos que levam a 

escolha por automatizá-los. 

 O capítulo 4 são descritas as formas de automatizar testes funcionais que usaremos no 

TCC2, destacando suas vantagens e desvantagens. Além disso foi definhada a técnica usada para 

levantar os dados, e após aplica-la foi apresentado os resultados obtidos e as avalições feitas a 

partir deles. 

 A partir do survey foi definido a preferência da automatização dos testes funcionais, 

baseando-se nos pontos Esforço para configuração do teste, Reuso dos testes, Confiabilidade dos 

resultados dos testes, Custo do teste, Facilidade e Praticidade. Dentre estes pontos, foram 

definidos 3 como os mais importantes: Reuso do teste, Custo do teste e Confiabilidade no 

resultado do teste.  

 Desta forma, como definido desde o início desta pesquisa, os resultados obtidos deste 

TCC1 serão usados como insumos para a montagem, planejamento, execução e avaliação de 

estudos experimentais a serem realizados no âmbito do estudo  do TCC2. Neste sentido o TCC2  

procurará avaliar a veracidade das opiniões dos técnicos envolvidos sobre os aspectos 

importantes descobertos no estudo de TCC1 para a automatização de testes funcionais de 

interface com o usuário. Além disso, como sendo um experimento, será necessário elaborar 

hipóteses e utilizar métricas especialmente elaboradas nas avaliações a serem conduzidas.  
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