
Como e Quando Testar Para Obter Qualidade



Cursos Ministrados no 1° Workshop de Testes de Software



Qualidade de Software em pouco tempo
Como obter qualidade em projetos de poucas horas

 Objetivos do Curso
 Capacidade de melhorar o desempenho dos Testadores em 

seus Testes

 Capacidade de melhorar a documentação de cada Analista

 Conhecer técnicas de motivação para melhorar a Qualidade 
do Software

 Estar apto a saber o que é e buscar a Qualidade de cada 
Software.



Qualidade de Software em pouco tempo
Como obter qualidade em projetos de poucas horas

 Conceitos da Área de Testes

 Equipe de Trabalho

 Processos de Testes

 Repasse com ou sem documentação

 O Programador

 Levantamento e Especificação de Testes

 Obtendo a qualidade



Conceitos da Área de Testes

 Teste de Caixa Branca

 Teste de Caixa Preta



Conceitos da Área de Testes

 A equipe de testes pode ser montada com os 
desenvolvedores menos qualificados, pois qualquer 
um pode testar sistemas.

 Quando estiver tudo pronto, o software seguirá para o 
pessoal fazer o teste



Conceitos da Área de Testes

 Problemas que afetam à Qualidade dos Projetos

 Falta de treinamento

 Falta de ferramentas de testes

 Falta de apoio da gerência

 Falta de tempo para testar



Conceitos da Área de Testes

 Problemas que afetam à Qualidade dos Projetos

 Quem testa é a equipe de testes

 Alterações rápidas

 Os testadores são sempre culpados

 Os testadores precisam aprender a dizer não



Conceitos da Área de Testes

 O testador é um inimigo do desenvolvedor.



Equipe de Trabalho

Caçador de Bugs

Resolvedor de Bugs

Programador Troll



Processo de Desenvolvimento



Chega a hora do teste...



O que o cliente quer



Teste

Cadê a funcionalidade?



Teste

Não era isso que deveria acontecer!



Teste

Isto está muito errado!

Problemas se multiplicam.

As desculpas aparecem.

Na minha máquina funciona



Processos de Testes



Processos de Testes

Analisar 
Demanda

Estimar 
Demanda

Planejar 
Demanda/Aloc

ar Recursos

Entregar 
Demanda

Desenvolver 
Demanda

Planejamento

Preparação

Especificação 
Testes 

Demanda

Execução 
Testes 

Demanda

Analista/Gestor Fábrica Desenvolvimento 
Fábrica

Qualidade/Testes 
Fábrica



Processos de Testes



Repasse com ou sem documentação



Repasse com documentação
 Leia o documento e anote dúvidas

 Leia novamente o documento e crie um novo 
documento com dúvidas e envie de volta ao analista.

 Reenvie se necessário



Repasse sem documentação



Repasse Sem Documentação
 Anote tudo o que for dito

 Grave 

 Desenhe

 Re-desenhe

 Pergunte

 Escreva um email com dúvidas



O Programador

Conhecedor do sistema



O Programador

Escreva alguns itens importantes para o programador



O Programador



Levantamento e Especificação de Testes

Vai dar trabalho



Levantamento e Especificação de Testes

Tem mais coisa a se fazer do que o descrito



Levantamento e Especificação de Testes



Obtendo a qualidade



Execução



Execução



Obtendo a qualidade

O cliente apenas queria um...



Obtendo a qualidade



Obtendo a qualidade
Inicio do projeto
Envolva os testes no Projeto
Repasse (tire dúvidas)
Levantamento
Desenvolvimento / especificação
Especifique testes para o desenvolvimento
Teste 
Sem dúvidas = Mais qualidade



Contato

 Email: jjjuniorjr2@gmail.com / copati.udi@gmail.com

 Site: http://4alltests.webs.com

 Twitter: @TesteJoaoJunior

 Facebook: Página Copa TI

 Agradecimento à Prime Team Tecnologia por ceder o 
espaço.
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