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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 39ª edição do Fórum de TIC Dataprev, que 
teve como tema a produtividade e a qualidade no desenvolvimento de sistemas.

O evento reuniu representantes de empresas públicas e privadas, que buscaram 
apresentar as melhores práticas do mercado em prol de um resultado equilibrado 
entre a qualidade do software e a produtividade exigida atualmente no seu desen-
volvimento.  Testes baseados em requisitos (RBT), contextualização do tema em 
nível internacional e a questão da maturidade em testes de software foram ampla-
mente debatidos. O “Selo de Qualidade de Software” foi apresentado como forma de 
propiciar a evolução contínua dos processos de desenvolvimento.

Boa leitura!
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Processo de Desenvolvimento de Sistemas na 
Dataprev

Guilherme Alves Vieira¹

¹ Coordenador-geral de Qualidade de Software da Dataprev

Farei uma breve apresentação sobre a Dataprev, sua estrutura e seu desenvol-
vimento. Poucos sabem que a Dataprev e o Serpro  são classificadas como as 
melhores empresas de TI (Tecnologia da Informação) do Governo Federal. Apre-
sentarei rapidamente a Dataprev, através do nosso processo de desenvolvimen-
to. Falarei um pouco sobre nossa estratégia de testes, nossas ferramentas de 
desenvolvimento,  nosso plano de capacitação, de comunicação e sobre o selo 
da qualidade que a Dataprev vem trazendo. A estrutura da Dataprev é composta 
pela  presidência e quatro diretorias: Infraestrutura, Relacionamento e Desenvol-
vimento, Financeira e  de Pessoas. 

A diretoria de Relacionamento e Desenvolvimento está subdividida na superin-
tendência de Desenvolvimento e na superintendência de Relacionamento com 
o cliente, que é a parte comercial da empresa. Possuímos outras superinten-
dências, porém, como o  foco é o desenvolvimento, focaremos em suas supe-
rintendências e em suas unidades de Desenvolvimento, as nossas fábricas de 
software. Possuímos unidades de Desenvolvimento na Paraíba, no Ceará, em 
Santa Catarina, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Esta última está em 
fase de criação. Muitos colaboradores da minha equipe estão aplicando treina-
mento para os 10 primeiros funcionários. O Erico, aqui presente, está na coorde-
nação-geral de Projetos e Demandas, que é o escritório de projetos da unidade 
de desenvolvimento de software livre. Na Coordenação-Geral de Qualidade de 
Software, estou eu, Guilherme. Há, ainda, uma coordenação de Métricas, uma 
coordenação de Gestão de Dados e uma coordenação de Qualidade, que, por sua 
vez, se divide em células, em serviços de qualidade de software. 

A Dataprev tem regional em todas as capitais do Brasil que possui Previdência 
Social e, em  sua maioria, está fisicamente no mesmo local, no mesmo prédio. 
Em relação a quantidade de funcionários das áreas de Qualidade e das unidades 
de Desenvolvimento, podemos perceber que são poucos colaboradores. No Rio 
Grande do Norte estamos com um funcionário, porque estamos iniciando agora. 
É uma pessoa do Rio que está sendo transferida para Natal. A evolução con-
tínua do processo de desenvolvimento e da  qualidade vem do PD da Datprev, 
como é  conhecido. Apesar da área de Qualidade ser a tutora oficial e guardiã, o 
processo de desenvolvimento nasceu de projetos e da experiência das pessoas. 
Hoje, o projeto cresceu e está tomando novas e maiores proporções. Várias das 
áreas ligadas ao desenvolvimento estão contribuindo para evolução do processo 
de desenvolvimento de software. A arquitetura contribui com uma parte, a ges-
tão de dados; a parte de métricas conta com função e, principalmente, com os 

¹Coordenador-geral de Qualidade de Software da Dataprev
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próprios desenvolvedores. Costumamos falar dentro da Dataprev que é muito 
melhor termos um projeto, um processo que espelha a realidade da unidade de 
desenvolvimento do que um processo academicamente maravilhoso que ganha 
título de Doutor, com o qual não temos um processo definido e institucionaliza-
do, que é o mais importante. Precisamos que esse processo  espelhe a realidade 
e que demonstre efetivamente a prática e a rotina das equipes. 

Esse processo de criação conjunta tem sido  agregado ao processo de desenvol-
vimento. É é muito trabalhoso, porque é difícil lidarmos com todos, cada um quer 
que o processo de criação seja mais parecido com a sua realidade. E  temos que 
lutar para que a Dataprev tenha um processo único. Acho que posso dizer hoje 
que a Dataprev tem um processo único que é seguido por praticamente todos. 
Algum tempo atrás, o nosso objetivo era fazer com que as equipes usassem o 
mesmo processo. Hoje, há a divulgação dos padrões estabelecidos dentro do 
processo de desenvolvimento, assim como implantação e sustentação de ferra-
mentas de apoio ao desenvolvimento, visando à questão da produtividade; su-
porte técnico às equipes de desenvolvimento e análise de negócios e  avaliações 
de conformidade de processo e de qualidade do produto. Esse  suporte técnico 
foi outra mudança de postura importante para a qualidade, que até algum tempo 
atrás era vista como auditora. Hoje, somos vistos como consultores, como par-
ceiros que estão ali para ajudar. Somos muito mais vistos como consultores que 
estão apoiando as equipes de desenvolvimento em prol de melhores resultados, 
de produtos com maior qualidade, com produtividade adequada, que satisfaça o 
nosso cliente.

Sobre essa questão do suporte técnico, tivemos que mudar inclusive nossa 
própria opinião enquanto qualidade. A equipe da qualidade teve que mudar de 
postura, deixar de ser um auditor e passar a ser um consultor, alguém que está 
ali ajudando. Eventualmente, temos que fazer avaliação, faz parte do proces-
so. Costumo brincar dizendo que é como se fosse um pai educando um filho, 
objetivo do pai não é colocar o filho de castigo, mas eventualmente ele precisa 
impor um limite qualquer, trazê-lo para o caminho correto. O processo de de-
senvolvimento da Dataprev dispensa apresentações, todos sabem que é bem 
documentado, bem definido e maduro. Os colaboradores são excelentes profis-
sionais, sempre acham que precisam melhorar, mas a grande verdade é que é 
um processo bastante maduro e baseado nos princípios dos modelos CMM DEV,  
Melhorias de Processos do Software Brasileiro (MPSBR), etc. E ele tem o objetivo 
de pegar um pouco de conhecimento da engenharia de software, identificar pa-
péis e responsabilidades. Apresentarei agora alguns de nossos processos para 
que vocês possam visualizar o progresso de nosso trabalho e a busca da matu-
ridade do processo produtivo. 

Nosso foco, hoje, é o de utilização, em sua  forma plena, de todo processo de 
desenvolvimento. Para nós o ano de 2012 já acabou. Já estamos pensando em 
2013, 2014. Mas  2012 foi o nosso ano de definição do processo. É claro que 
ainda vamos ter versões novas do PD Dataprev, que é considerado um produto 
e por isso ele é visionado, como se fosse um sistema. Temos versões, releases 
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do processo de desenvolvimento, e em 2011, publicamos quatro releases; em 
2012 estamos publicando o quarto a release até  dezembro. Em dois anos, oito 
releases, em 2013 vamos desacelerar, diminuir a quantidade de releases libera-
dos, e vamos focar mais na institucionalização. A estratégia será focar mais na 
institucionalização do processo, fazer com que as pessoas realmente utilizem 
o processo e o cumpram. Acreditamos plenamente de que seguir o processo 
hoje é mais vantajoso que não segui-lo, fazendo sem orientação. Os benefícios 
de um processo, da padronização são previsibilidade e produtividade. E essa é 
a nossa linha do tempo da melhoria contínua do processo de desenvolvimento, 
desde a versão 0.1 e das versões beta até a versão 2.1, a última publicada. Esta-
mos trabalhando em uma versão que será publicada agora em dezembro, com 
focos maiores em disciplinas, a exemplo da  versão 1.0 que focou mais no CMM 
DEV. Na época, a Dataprev contratou uma consultoria para trazer os princípios 
do modelo do CMM DEV. A versão 1.3, por exemplo, focou muito na parte de 
análise de projeto, diagrama de classe. A versão 1.4 em requisitos. Depois, teve 
uma versão só de testes funcionais, uma versão para desenvolvimento On-line 
Analytical Processing - Processamento On-line Analítico (OLAP).

Nosso processo tem tanto o desenvolvimento de sistemas transacionais quanto 
o de sistemas analíticos. Os testes não funcionais. Nesse painel mostramos o 
futuro, no que ainda se vai trabalhar, trazer princípios de metodologia ágil para o 
nosso processo, qualidade de dados, análise de negócio. Precisamos melhorar a 
disciplina de análise de negócio. O primeiro release de 2013 relata essa parte de 
análise de negócio. Focaremos em análise de negócio,  manutenção de software 
e o MPSBR. Falamos aqui em CMM DEV, que tem aproximadamente três anos. 
Estamos focando agora no MPSBR, produto nacional. Vamos trabalhar com o 
MPSBR, e o MPTBR, na parte de testes. É interessante ressaltar que o objetivo 
não é obter uma certificação MPSBR nível C ou nível A, uma certificação MPSBR 
para Dataprev é uma consequência do trabalho que estamos realizando. Mui-
tas empresas do mercado possuem uma certificação como uma questão de so-
brevivência. Seem uma certificação CMM DEV ou MPSBR, eles não conseguem 
participar de um processo licitatório. Não é o caso Dataprev. Nossos clientes não 
exigem isso. Por não ser uma questão de sobrevivência, a certificação é uma 
consequência do trabalho realizado, assim, vamos contratar empresas de con-
sultoria para que nos mantenha sempre alinhados com o modelo MPSBR, até o 
dia em que o auditor notar que podemos ter a certificação quando quisermos. 

Os nossos desafios nem sempre são fáceis. Temos ainda muitos desafios, a mu-
dança cultural de todos os envolvidos é o ponto nevrálgico. Mudança cultural 
essa que passa, inclusive, pelos  gestores, não só pelo do projeto, mas do gestor 
da fábrica, do gerente da fábrica de software, do superintendente de desenvol-
vimento, do diretor de desenvolvimento, para que todos possam entender que 
não podemos pular etapas, não podemos deixar de cumprir o prazo, deixar de 
testar o produto. E, por vezes, acontece. Não podemos entregar um produto sem 
testar, temos que providenciar uma maneira de testá-lo respeitando o prazo, 
cumprindo todas as etapas. Não podemos deixar de fazer análise de projeto, de 
fazer um diagrama de classe, modelagem de dados. Não podemos não cumprir 
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todos os passos, para isso, temos que cuidar da mudança cultural, deixarmos de 
lado aquele “tapinha nas costas de vamos lá” e entendermos que, se o sistema 
que você está desenvolvendo não foi bem avaliado, você não pode mais ser o 
gestor do projeto. Na qualidade de gestor do projeto, você tem uma responsabi-
lidade com o mesmo, você não vai poder mais ser gestor, você não serve como 
gestor. Infelizmente, às vezes, é necessário. A institucionalização do processo é 
outro desafio, consumerização e integração das ferramentas.

 A Dataprev hoje trabalha com um leque grande de ferramentas. Temos uma LM 
da Borland,  mas é sempre difícil colocar tudo para funcionar. Houve uma mudan-
ça interessante focada naquela questão que falei anteriormente, do analista de 
qualidade atuar como consultor. Para que o analista de qualidade atuasse como 
consultor, percebemos que precisava que o analista de qualidade fizesse parte 
da equipe daquele projeto. Não fisicamente fazendo parte da equipe, mas ele 
precisava se envolver mais com o projeto. Estamos buscando uma pessoa para 
ser o analista de qualidade, que acompanhe determinado projeto do inicio ao fim, 
desde a instanciação até a entrega no final, participando dos stand up meetings, 
visando estar sempre próximo da equipe, para que possa conhecer o produto, 
saber os prazos do projeto e se comprometer com o mesmo. Houve uma mu-
dança, porque o analista de qualidade ou ele é QA, trabalha na garantia da qua-
lidade, ou é QC, trabalha na parte de testes. Com a mudança, o profissional tem 
que ser QAC, tem que ser analista de qualidade e analista de testes ao mesmo 
tempo. Para que ele possa acompanhar determinado  projeto do inicio ao fim, 
tem que ser um profissional mais qualificado, mais completo, e isso dá trabalho. 
Tivemos que treinar mais os colaboradores. Estamos treinando cada vez mais 
as pessoas, internamente. Começamos a promover discussões e treinamentos 
internos, continuarmos a evoluir. Mais um desafio, que é o de consolidar o papel 
da qualidade como normativo e construtivo, em detrimento do papel de auditor, 
esse é o PD Dataprev. 

O PD Dataprev é um produto, ele é visionado, isso garante ao projeto uma esta-
bilidade da regra a ser seguida. Quem possui acesso a intranet da Previdência, 
tem acesso a esse produto. Vou destacar aqui alguns pontos interessantes para 
vocês apreciarem Caso o projeto inicie na versão 2.1 do processo, ele continua 
na versão 2.1 mesmo que o processo evolua, ou seja, a regra é aquela, foi combi-
nada anteriormente, ninguém vai mudar a regra no meio do jogo. Ao lançar uma 
nova versão, o gestor do projeto pode avaliar as vantagens,  trazer facilidades 
que sejam interessantes e optar por migrar a diversão, fazer uma nova instan-
ciação. Esse processo nós possuímos. Fazemos a instanciação do processo pa-
drão para o projeto, chamamos a qualidade para realizar uma nova instanciação. 
Como falei anteriormente, temos os ciclos de vida, os sistemas. O PD Dataprev 
engloba três processos, o desenvolvimento de sistemas transacionais, o de-
senvolvimento de sistemas analíticos e a imagem, mais o processo de melhoria 
de processos. O processo de melhoria de definição e melhoria de processos é a 
nossa ferramenta de trabalho da qualidade, enquanto mantenedores do pro-
cesso de desenvolvimento. O processo pode ter uma visão por disciplina. Posso 
navegar naquele processo pelas disciplinas da engenharia de software, análise 
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de negócio, análise de projeto, configuração e mudança, definição e melhoria de 
processos, garantia da qualidade, gerência de projetos. Posso entrar numa disci-
plina e vou ter todo o conteúdo que preciso. Ou posso navegar pelo ciclo de vida, 
que me dará uma visão, um diagrama, um fluxo do meu processo. Vou poder 
segui-lo passo a passo. 

Há apenas duas formas de visualização e um plano de capacitação. Todos os 
treinamentos têm um elenco de treinamentos oficiais. Essa relação de treina-
mentos é composta de módulos e materiais de treinamento, inclusive as apre-
sentações que são utilizadas nos treinamentos como material de apoio. Tudo 
esta disponível também no processo de desenvolvimento, para qualquer um e a 
qualquer momento, seja porque ainda não fez o curso ou porque já fez o curso e 
quer relembrar alguma coisa. Por ultimo, temos a nossa caixa de sugestões, com 
todo registro de sugestões, de melhorias  que são implementadas no processo 
de desenvolvimento da Dataprev. A qualidade, qualquer melhoria ou correção 
de defeitos no processo de desenvolvimento, é realizada via caixa de sugestões. 
Não podemos alterar o processo,  temos que registrar uma sugestão de melho-
ria ou um bug, um defeito que identificamos no processo. Temos o release notes. 
O processo também tem notas de inversão para que todos possam acompanhar. 
Essa é a visão do ciclo de vida, falado anteriormente. Iniciamos a parte de planeja-
mento, de análise de negócios, preparação de declaração de escopo e preparação do 
plano de gerenciamento, a execução, as etapas. Então, passamos para a execução. 
Temos também a disciplina de testes. Tivemos a visão da navegação no processo de 
desenvolvimento pelo ciclo de vida. Ele me dá a visão geral do procedimento. 

 A disciplina de testes vem relacionando, com uma introdução, todas as tarefas 
que a compõe. Aqui,  não está em ordem de execução quais são as tarefas, os 
papeis e responsabilidades associados a essa tarefa, quem é responsável, quem 
executa papeis e participa da disciplina de testes. Todos os artefatos que são uti-
lizados na disciplina de testes: padrões e orientações para automação de testes 
funcionais. Como fazer, como gerar um script automatizado de teste funcional e 
guias e exemplos. Ou seja, o  seja, o processo de desenvolvimento Dataprev visa 
detalhar a quantidade de voltas que é preciso dar para que um parafuso fique 
firme: uma e meia, duas quebra, e uma fica frouxa. É a explosão de uma tarefa, 
quer dizer, de uma daquelas tarefas que estavam na disciplina, planejar testes, 
que eu explodi aqui para mostrar a vocês, rapidamente. Na descrição de uma 
tarefa tenho o responsável, quem participa, quem é responsável, quais são os 
artefatos de entrada e saídas, as ferramentas que são utilizadas. Tem todos os 
procedimentos. Aqui, embaixo, vem a descrição passo a passo do que tem que 
ser feito  no planejamento de teste. Essa é a continuação daquela tela anterior. 
Vocês vão ver que a coisa é bem detalhada. Temos ainda uma aplicação de refe-
rência, que é uma aplicação com o código pronto para que o desenvolvedor possa 
verificar como eles realizam no Java Persistence Api (JPA), na aplicação de referência. 

Essa aplicação de referência é uma referência quanto à codificação, mas quere-
mos evoluir para que ela seja um modelo de processo, seguindo um cronograma:  
solicitação de mudança de escopo, bug registrado, enfim tudo para que o desen-
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volvedor, a qualquer momento, possa visualizar como é feito e como utilizam um 
processo BET.  Essa aplicação de referência ainda está sendo construída. Quanto 
às ferramentas: juntamos ferramentas proprietárias com ferramentas livres. Al-
gumas coisas estão entrando em desuso, outras estão caminhando para isso e 
outras iniciando São as ferramentas Startin, Caliber. Microfocus, CA Clarity (na par-
te de gestão de projetos), Maiving (para building). O  SPF é a nossa ferramenta 
de gestão de conteúdo do processo de desenvolvimento uma ferramenta 
interna da Dataprev. Tem ainda Together, Eclipse, Sonar, Mediawiki, Nexus, 
Hudson e assim por diante. 

Esse é o nosso plano de capacitação. Há, aqui,  um diagrama do plano, demons-
trando a ordem de pré-requisitos dos módulos. Para que o cara possa fazer o 
módulo de confecção do script de teste de desempenho ele tem que ter feito 
todos esses módulos anteriores. Esses treinamentos não são em Ensino a Dis-
tância (EAD).  Ainda temos muito para avançar e muito a evoluir. Estamos tra-
balhando no primeiro EAD nesse momento, em nosso primeiro treinamento nos 
moldes de ensino a distância. Estamos construindo exatamente nesse modelo. 
Esse é nosso plano de comunicação. A Coordenação de Comunicação é nossa 
parceira nas comunicações relativas ao PD Dataprev, na divulgação de noticias 
na intranet. A Dataprev tem um site na intranet de divulgação de notícias. Esta-
mos  sempre publicando alguma coisa sobre a Dataprev e  sobre as ferramentas. 
Há pouco tempo, divulgamos uma matéria sobre os papeis, os workshops de no-
vidades da versão. A cada novo release, publicamos um folder técnico, pequeno, 
com um texto bastante técnico, que entregamos na mão do desenvolvedor. As 
notas de release, e-mails institucionais que periodicamente enviamos, comuni-
cações, cartazes que colocamos nas unidades da Dataprev fazem parte de um 
trabalho de massificar as informações. 

O processo de testes de software está ao longo de todo o ciclo de vida do desen-
volvimento. Começamos pelo ciclo de vida, planejamento, execução (e execução 
subdividida em fases). Quem participa do planejamento de testes é a equipe de 
projetos. Na parte de requisitos, entramos com revisão por par e avaliação de 
produto. A revisão por par é feito pela própria equipe de projeto, onde especifi-
co um caso de uso, o meu colega revisa aquele caso e a variação de produto é 
feito pela qualidade. É um teste estático de documentação, onde o analista de 
qualidade lê um requisito, uma regra de negócio e,  em caso de uso, implementa 
aquele requisito. No caso de teste, nós avaliamos o conteúdo do material que 
esta sendo desenvolvido. Daí a necessidade de o analista conhecer o produto, 
participar, caso contrário,  terá que fazer muitas perguntas. É claro que num pro-
jeto bem documentado, ninguém precisa fazer pergunta alguma, está no glossá-
rio, na documentação. Na parte de implementação tem um teste de verificação 
de building. Na verdade, são três testes: verificação de building, aderência a pa-
drões de codificação e unitário. Eles fazem parte da integração contínua, quer di-
zer, é o Hudson junto com o Sonar, fazendo o building da aplicação. Diariamente, 
ele executa o building. O Hudson chama o Maiving, gera  um binário e, caso quebre 
a compilação, já é o primeiro teste. 



12Fórum de TIC Dataprev Processo de desenvolvimento de sistemas da Dataprev 12

Processo de desenvolvimento de sistemas na Dataprev
Guilherme Alves Vieira

Existe o teste de aderência a padrões de codificação, aqui utilizamos Sonar sub-
metendo o código contra aproximadamente 497 regras que valida vulnerabili-
dades, performance de aplicação. O famoso ninho de IF valida o código, verifica 
o código quanto a padrões e executa os testes unitários,  onde  avalia cobertura 
e aceitação. Depois, temos o teste de verificação de funcionalidade. O próprio 
codificador, na máquina dele, construiu uma classe, um data center que executa 
para ver se realmente o registro que tinha que gravar está gerando o relatório 
que deveria. Tem o teste funcional, manual ou automatizado, com uma equipe 
externa e a equipe do projeto de  nossas unidades regionais. A Dataprev tem 
unidades regionais, são equipes que dão sustentação aos produtos de software. 
A equipe que vai fazer esse atendimento de segundo nível é a equipe que testa 
o produto que está em desenvolvimento. É um trabalho muito interessante. O 
pessoal da UR tem nos ajudado muito e foi uma estratégia muito inteligente da 
Superintendência de Atendimento. O atendimento de primeiro nível é realizado 
pela central de serviços 0800. O cliente liga e segue um roteiro. Não resolveu, vai 
para um grupo de especialistas que conhecem aquele produto, conhecem a fer-
ramenta e poderão discutir com o cliente, inclusive questões de regras de negó-
cio. Às vezes, o que o cliente esta reclamando não é de um defeito, é uma dúvida. 

O analista de segundo nível é um especialista na ferramenta e no produto. O to-
que de genialidade foi pegar essa equipe e colocar para serem os testadores dos 
produtos. Uma pessoa que está se formando, que esta ajudando no desenvolvi-
mento, contribuindo para qualidade daquele produto e esta aprendendo a usar 
a ferramenta, depois vai fazer o atendimento do segundo nível. Tem a parte de 
avaliação de código. Essa avaliação é realizada pela avaliação manual de código 
e avaliação de código automatizada. É feita por uma ferramenta: os escavadores 
de Bits, os Nerds. Eles pegam o código complexo e o torna mais complexo ainda, 
para avaliação posterior do pessoal de segurança da informação. Esse pessoal 
verifica o código, busca  vulnerabilidades ou  propõe melhorias para evitar as 
vulnerabilidades conhecidas. Por último, o teste de desempenho, um elemento 
fundamental para nosso porte de utilização. Algo em torno de 40 mil usuários 
utilizam a ferramenta desenvolvida para a Previdência, por exemplo. É conside-
rado um sistema pequeno que roda só na intranet. Não tem como não fazemos 
teste de desempenho e de homologação dos nossos produtos. O teste de ho-
mologação é feito pelo próprio cliente. A Dataprev  possui a equipe de desenvol-
vimento, a equipe das regionais, que faz o atendimento de primeiro e segundo 
nível, e a equipe de relacionamento com o cliente, os analistas de negócio que 
fazem o atendimento de terceiro nível. 

Essa equipe de analistas de negócio também o testam antes de ir para o cliente. 
Existe uma fase de testes de homologação que é subdividido. Há a homologação 
interna da Dataprev, porque foi o analista de negócios que subcontratou o de-
senvolvimento do software com a unidade de desenvolvimento. Depois,  quando 
recebe o produto, ele testa para ver se o que ele pediu é o que está sendo entre-
gue. Somente após esse aval é que efetivamente o produto é entregue ao clien-
te. Algumas vezes não ocorre como esperado. Isso se deve ao fato, comentado 
anteriormente, de  pular etapas. Simplesmente, às vezes, não deu tempo e vai 
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da mesa do codificador direto para mão do cliente. Porque o prazo já se esgo-
tou,  não testa nada, enfim, estamos trabalhando para melhorar essa questão. A 
Dataprev está desenvolvendo um selo de qualidade com o objetivo de avaliar o 
produto de software quanto a diversos prismas: aspecto de qualidade do produ-
to, testes funcionais, aceitação de teste funcional, cobertura de teste funcional, 
cobertura de teste unitário, aceitação de teste unitário, avaliação de conformi-
dade de produto, de conformidade de modelo de dados e assim por diante.  É 
um projeto real da equipe do Ceará. Os prismas da qualidade que estão em volta 
desse diagrama vão sofrer melhorias. Com o tempo vamos adicionando e reti-
rando critérios de qualidade. Daqui a pouco colocaremos um critério de qualida-
de, por exemplo,  consumo de recurso dentro da infraestrutura. 

 Eu não posso ter um sistema excelente que, quando ele entra no ar,  suga todos 
os servidores que estão em volta dele. Agregar  elementos que queremos validar 
quanto à qualidade de um produto é simplesmente passar a medir e perceber um 
indicador e adicionar as informações em nosso diagrama do selo de qualidade. 
É uma visão consolidada, quer dizer, fazemos uma observação sobre esses pris-
mas e chegamos a um conceito geral, A, B, C. A idéia é que um produto C não vá 
para homologação, não é satisfatório, não vou entregar para o cliente homologar 
esse produto. Volta para o  laboratório, para corrigir. Um produto E, troca o ges-
tor. Esse  cara não está gerindo bem. Troca a equipe inteira, porque o negócio não 
está encaminhando bem, temos um problema gravíssimo. Vamos parar e solici-
tar intervenção, porque algo não está funcionando bem. Esse é o objetivo do selo 
de qualidade: oferecer visibilidade quanto à qualidade do produto que está sendo 
desenvolvido e e mantido.  Cada indicador faz parte daqueles prismas: testes 
funcionais, testes unitários e os indicadores que estamos trabalhando. 
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Processo de desenvolvimento de sistemas da Dataprev

Alessandro – FNDE: Vocês mostraram o processo 
da Dataprev e gostaria de saber se vocês terceiri-
zam alguma parte, ou não?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: Não. 

Alessandro – FNDE: Minha dúvida é: no caso de 
vocês terem um processo de testes, que no papel 
é muito bom, mas se vocês terceirizavam, como fa-
ziam essa homologação da parte de terceirização. 
Vamos supor, você contrata um produto e vai re-
ceber esse produto. Quero saber como que vocês 
fazem essa parte de homologação?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: A Dataprev 
não trabalha com terceirização no desenvolvi-
mento, embora já tenhamos trabalhado muito 
com isso. Já tivemos muitas empresas que ter-
ceirizam trabalhando conosco no desenvolvimen-
to de sistemas. A última contratação foi há cinco 
anos, acho. Hoje, não trabalhamos com terceiriza-
ção, tudo é feito dentro de casa. Mas, nada impe-
de de voltarmos a terceirizar. 

Alessandro – FNDE: Achei interessante essa par-
te de selo da qualidade. Queria  saber se com esse 
selo, essa teoria do selo, vocês barrariam o produ-
to. Ou seria como se fosse uma não conformidade 
e ficaria a cargo do gerente de projeto ou do gestor 
aceitar ou não. A  qualidade teria o poder mesmo de 
barrar o produto, alegando que ele não passou do 
nível B, por exemplo?  Caso isso ocorra, entregamos 
ao gestor ou fica a cargo do gerente do projeto?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: O selo de 
qualidade tem que ter consequências. O objetivo 
é estabelecer as definições dos princípios do selo 
de qualidade. O objetivo é barrar mesmo. Impedir 
que o projeto vá para homologação pelo cliente, por 
exemplo. Não pode ser entregue se ele não estiver 
no mínimo no nível B. Dependendo do nível, pode-
mos solicitar a substituição do gestor do projeto e 
do responsável técnico.  

Vitor – Borland: Em relação à terceirização de fábri-
ca de software ou fábrica de teste, a Borland, alguns 

anos atrás, atuou também com a parte de fábrica 
de desenvolvimento de software, principalmente 
em São Paulo. Uma coisa que sentíamos muita di-
ficuldade quando fazia isso era a ausência de um 
processo como esse que o Guilherme apresentou. 
Se fossemos começar na moldura de maturidade, 
de poder fazer esse desenvolvimento terceirizado, 
diria o seguinte: a Dataprev está em um bom cami-
nho de conseguir fazer isso. Ela sabe exatamente o 
que quer em cada uma das etapas do processo de 
desenvolvimento. O que ela precisa fazer é publi-
car isso para fora e dizer ao prestador de serviço: 
se você quiser trabalhar para mim, você tem que 
seguir esse modelo, que é o meu modelo de tra-
balho, não o seu. Porém, pelo que você mostrou, é 
praticamente possível. Vocês pretendem fazer isso 
a partir de amanhã? Já seria possível porque vocês 
tem tudo isso pronto, certo? 

Guilherme Alves Vieira – Dataprev:  É exatamente 
isso. Hoje os contratos da Dataprev com os nossos 
clientes mencionam que os sistemas serão desen-
volvidos utilizando o PD Dataprev versão X.Y, a que 
está vigente no momento do contrato. Assim, os 
sistemas tem que ser desenvolvidos utilizando o 
PD Dataprev 2.1 ou superior. Temos a intenção de 
licenciar esse conteúdo do PD Dataprev como Crea-
tive Commons e colocar na internet. 

Edgar – FNDE: Minha pergunta está relacionada 
ao selo de qualidade. Gostaria de saber se ocorrem 
casos de projetos com selo A. Você falou que essa 
questão do selo ainda vai ser institucionalizada, 
mas mostrou um caso real. Imagino que já esteja 
começando uma avaliação nesse sentido. Vocês 
estão planejando metas para que o mínimo de pro-
jetos atinja determinado nível de selo? Como meta 
de TI mesmo, de plano estratégico, para alcançar 
um nível de qualidade geral da casa?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: Esse selo da 
qualidade ainda é uma coisa muito nova. Estabe-
lecemos os primeiros critérios de avaliação. São 
indicadores e fizemos uma primeira passada por 
todos os projetos, a maioria deu nota D, não teve 
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nenhum A, teve um ou outro B, C,  mas a maio-
ria ficou em C e D. Foi uma primeira passada até 
para podermos olhar que o que tínhamos colocado 
como indicador. Era factível e percebemos, inclusi-
ve, que um dos indicadores não era viável de ser 
executado de forma manual. Percebemos que não 
era um bom indicador, e tivemos que alterar. Outra 
percepção que tivemos foi sobre a  diferença entre 
avaliação de projeto e avaliação de produto. O que 
estou avaliando, o projeto de desenvolvimento ou 
o produto de software que está sendo desenvol-
vido por aquele projeto? Chegamos à conclusão de 
que é o produto. Porque  o que importa é se o pro-
duto é bom ou não. Temos muitos programas na 
Dataprev. O Sistema Integrado de Benefícios (SIB), 
que está sendo desenvolvido pro INSS, já teve 17 
projetos. Em um determinado momento, tinha 18 
equipes desenvolvendo o mesmo produto. , então 
não adianta muito chegar e falar: o projeto X, mas 
o produto está péssimo, não adiantou nada. Quero 
ver o produto, se o produto está bom ou não. Estou 
falando isso para perceberem o quão imaturo ain-
da está esse sistema. É um embrião. Temos uma 
meta, inclusive, com ajuste da medida do sarrafo. 
Na primeira apresentação que fizemos sobre o selo 
de qualidade ficou todo mundo com nota C e D. Até 
o diretor achou que estávamos sendo muito seve-
ros. Então, temos que ajustar a altura do sarrafo. 
Precisamos pensar porque, depois que gerar o selo, 
tenho que continuar acompanhando o produto, se 
o selo realmente esta representando a qualidade 
daquele produto. 

Edgar – FNDE: É interessante a abordagem do selo 
do produto. Você pode por tabela avaliar o projeto 
sendo que, se o produto estava com um determi-
nado nível de qualidade, e pós-projeto mudou o ní-
vel,  ocorre detrimento, diminui o nível em função 
do projeto ou eleva?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev:  Como falei 
anteriormente, temos muitos programas compos-
to por vários projetos. É óbvio que existe o projeto 
de evolução, de manutenção evolutiva do produto 
versão um, versão dois, versão três, versão quatro. 
O produto pode ter passado na versão um, dois e 
três e na quarta ficar mal avaliado.  Os  indicadores 

por projeto ou por produto são uma das evoluções 
que tivemos que fazer nessa questão do selo da 
qualidade. Para poder olhar  para o produto e tirar 
conclusões, a partir das notas de avaliação e, as-
sim, escolher o que me interessar. 

Alan – INSS: Gostaria de falar um pouquinho so-
bre como vai ser tratada a questão entre a área de 
qualidade e a área de projetos. A questão do cum-
primento de determinados SLAs de execução de 
projetos, como prazos para elaborar, cumprimento 
da fase de especificação de análise, enfim, uma sé-
rie de fases do projeto até a chegada do produto 
final. O que não é estritamente relativa à questão 
da qualidade do software, mas, sim, do  uso das 
melhores práticas para poder se chegar a um nível 
de ajustes ao longo do projeto, muitas vezes aca-
ba comprometendo a programação. Essa questão 
será tratada no âmbito do PD Dataprev ou vai ser 
tratada na questão de gestão de projetos?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: Alan é cliente  
é do CGTI do INSS. O processo de gestão de proje-
tos está se integrando ao PD Dataprev, no release 
que vamos publicar agora em dezembro. PD Da-
taprev  é ligada â disciplina de gestão de projetos. 
De fato, temos que avaliar isso. É o pessoal do es-
critório de projetos que vai supervisionar e auditar 
essas questões de desenvolvimento. 

Adriana – Caixa: Gostaria de saber como se dá a 
homologação do cliente: no ambiente de desenvol-
vimento ou no ambiente similar ao da produção, 
com todas as suas interfaces e tudo o mais?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev:  Alguns proje-
tos tem ambiente de teste integrado, ambiente de 
homologação, ambiente de treinamento e ambiente 
de produção. A homologação pelo cliente ocorre no 
ambiente de homologação, um ambiente segregado, 
que é o mais próximo de produção. Eventualmente, 
realizamos teste de desempenho, dado o fato da 
proximidade dele com a produção. Temos ressalvas, 
tipo o  cliente não poderá usar porque vamos fazer 
teste de desempenho naquilo. Temos que combinar 
as duas agendas. Mas é um ambiente separado.
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Adriana – Caixa: Já pensaram em estudar alguma 
estratégia de pilotos para essa implantação,  a fim 
de para minimizar a pressão de prazos de entrega? 

Guilherme Alves Vieira – Dataprev:  Como assim 
de pilotos?

Adriana – Caixa: Estratégia de piloto, colocar determi-
nada versão numa partição e fazer uma quarentena. 

Guilherme Alves Vieira – Dataprev:  Sim. Traba-
lhamos com incrementos e temos adaptação. Es-
tamos buscando trabalhar com cronogramas de 
três meses para cada incremento. É meio que uma 
adaptação do Scran e não podemos trabalhar com 
ele em tudo.  Vamos fazer um piloto e uma peque-
na entrega para o cliente homologar. Enquanto o 
cliente está homologando, a equipe já está traba-
lhando na segunda entrega, que acontecerá em 
três ou quatro meses depois e assim por diante.

Adriana – Caixa: Isso esta relacionado a maturida-
de da equipe de configuração e mudanças?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: Sim. 

Alan – INSS: Vou falar como cliente. Entendemos 
que o ambiente de testes tem suas limitações. Ele 
não consegue reproduzir totalmente o ambiente de 
produção. Fazemos uma programação casada com 
os produtos mais críticos, um piloto, uma expansão 
programada que, em um primeiro momento, traz 
uma visão mais funcional. Depois,  passa a ser cada 
vez mais não funcional, em termos de consumo de 
recursos. Para alguns produtos mais complexos, 
esse processo é bastante significativo. Já tivemos 
projetos com ciclos de um ano de amadurecimento, 
para poder ser implantado em nível nacional (ain-
da mais quando envolve muitos elementos novos). 
Estamos chegando em um nível de amadurecimen-
to tal que  essa curva tende a diminuir, mesmo as-
sim, ainda vai ser significativa. O ambiente de teste 
é relativamente limitado para essa questão de va-
lidar a aplicação, saber se está 100% redonda para 
entrar em produção.

Gilberto  Fernandes– Borland: Gostaria que falas-
se um pouco a respeito de como a Dataprev está 

encarando a adoção de processos de desenvolvi-
mento ágeis. Qual seria a situação atual? E quais 
seriam as vantagens e desvantagens da adoção de 
processos ágeis?

Guilherme Alves Vieira – Dataprev:  Processo ágil 
na Dataprev é, hoje, uma realidade. As nossas  uni-
dades de Desenvolvimento possuem muitas pes-
soas com a média de idade de  28 anos ou menos. 
Ou seja, são pessoas que acabaram de sair da fa-
culdade, estão com muito gás, querendo utilizar as 
novidades. Elas querem usar os métodos ágeis. A 
introdução do método ágil na Dataprev se deu pela 
redução do escopo de projeto. Começamos a tra-
balhar com um projeto com duração de três meses, 
para que pudéssemos fazer uma blindagem do es-
copo. O cliente muda muito de idéia. Quando você 
tem uma interação grande, você não consegue 
chegar ao fim dela. porque o cliente começa a vir 
com mudança de escopo. Você está trabalhando, 
vem uma mudança de escopo e você volta à estaca 
zero. Percebemos que, em três meses, consegui-
mos blindar mais o escopo e evitar essa criativida-
de toda. Enfim, é absolutamente normal e neces-
sário. Foi por meio desse trabalho de redução da 
interação a, no máximo três meses, que começa-
mos a trabalhar com os métodos ágeis. Fizemos 
algumas experimentações e depois percebemos 
que a história não estava suficientemente clara, 
pois o cliente queria fazer manutenção daquele 
sistema dois anos depois. Muita coisa estava tá-
cita, fomos justando isso até ficar bom. Lógico que 
ainda temos muita coisa para melhorar, no sentido 
de uso de métodos ágeis. Uma estratégia nossa é 
não tem  um processo tradicional e um processo 
ágil. Se o ágil é melhor, então vou ter um só. Aquele 
que seja ágil e tradicional ou que seja até um misto 
dos dois, o que, na prática, acredito que vai aconte-
cer. Mas não vejo por que ter dois métodos um ágil 
e um não ágil, ficamos com o melhor. 

Edgar – FNDE: Você falou da divisão de disciplinas 
do processo e falou também dos tipos de ciclos 
de vida. Que você teria duas visões, uma por dis-
ciplina e outra por ciclo de vida. A minha dúvida é 
em relação à especificidade de atividades dentro 
dessas disciplinas para se aplicarem a determina-

DEBATE
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do ciclo de vida dentro de teste de software. Você 
tem alguma coisa que é direcionada para sistemas 
transacionais e a outras para sistemas analíticos? 
Enfim, enfim, como se dá essa organização dentro 
do processo de desenvolvimento,  frente a diversos 
ciclos de vida incrementais que você apresentou?

Guilherme Alves Vieira –  Dataprev: Perceba o se-
guinte: a diferença entre a visão por ciclo de vida ou 
por disciplina está  apenas na organização. Tenho 
agrupado todas as atividades daquela disciplina. 
Em outra,  tenho uma visão seqüencial. No ciclo de 
vida tenho uma visão seqüencial. Mas temos dife-
renças, percebemos diferenças nas tarefas entre o 
sistema transacional e o sistema analítico e, mais 
ainda, nas definições de melhorias. Na verdade, 
são três processos, cada um com o seu conjunto de 
tarefas específico, apesar de ter algo em comum. 
Tem sempre uma intercessão, uma sobreposição, 
mas há um conjunto específico de tarefas e de pa-
péis, que são um pouco diferentes.

DEBATE
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Desenvolvimento e testes de qualidade de 
software

Vitor Marinho ¹
Borland Microfocus

Primeiro, gostaria de agradecer a Dataprev por ter nos convidado a participar 
deste fórum. Para nós é extremamente importante estarmos com alguns clien-
tes, alguns colegas, falar um pouquinho sobre como a Borland Microfocus tem 
procurado ajudar os seus parceiros e os seus clientes a desenvolver software ou 
testar a qualidade dos seus softwares de uma forma mais fácil, mais simples e 
mais tranquila. Escolhemos o tema de testes baseados em requisitos para falar 
hoje, porque  não só a Microfocus, mas também o mercado o vem discutindo há 
muito tempo. Ainda é uma dor latente, exatamente por aquilo que o Guilherme 
comentou no início da apresentação dele. Existe uma mudança cultural muito 
grande, existe uma preocupação cada vez maior em entregar o software cada 
vez mais rápido e, às vezes, o fato de você ter que entregar isso mais rápido 
faz com que tenha menos tempo para testar. Geralmente o que fazemos é de-
senvolver, colocar o produto no ar no dia combinado. Não tenho tempo para 
testar, tenho tempo para corrigir o problema depois, mas para testar antes de 
entregar, geralmente, não tenho. O que procuramos fazer? Mostrar para vocês 
que existe uma forma, uma abordagem para  focar um pouco mais, dentro do 
desenvolvimento do software, a parte de requisitos. Para que a parte de cons-
trução seja uma coisa mais tranquila e, consequentemente,  os testes sejam de 
forma mais rápida, prática e com menos problemas. 

Falando um pouquinho da Microfocus Borland, a primeira coisa que pergunto é  
quem conhece Microfocus? Há três anos, a Borland Companhia foi comprada 
pela Microfocus, uma empresa britânica, com  foco principal mainframe e Co-
bol. Provavelmente,  as pessoas  aqui já tiveram alguma experiência com Co-
bol  Microfocus ou algo similar. A Borland, quando foi comprada, se tornou tão 
importante para essa estrutura que a Microfocus resolveu criar uma linha de 
negócios dentro dela chamada Borland. Ou seja, todos os produtos que já tinha 
antes continuam lá, com ciclos de release menores, embaixo dessa estrutura. 
Quando alguém fala Borland ou Microfocus, por favor, entendam que é a mesma 
empresa. Um ponto muito positivo para nós, que viemos da Borland, foi que, 
com a aquisição da Microfocus, nós tivemos condição de estar pela primeira vez 
dentro do quadrante mágico do Gartner de qualidade. Hoje, temos uma linha de 
produtos voltada para qualidade que consegue atingir o desenvolvimento  des-
de o começo, a parte de levantamento, até a parte da entrega, que é o aplicativo 
testado. Isso para nós foi muito prazeroso, porque tínhamos um produto relati-
vamente muito bom, mas não tínhamos a visibilidade que temos hoje. 

Atualmente entregamos softwares cada vez mais rápidos e complexos. Se fi-
zermos um estudo e voltar um pouquinho mais no tempo, vamos lembrar que, 
na época de mainframe, Cobol e tudo mais, o processo de desenvolvimento era 
muito mais estruturado. As pessoas tinham papéis muito bem definidos, os sis-
temas não eram tão complexos na sua época. Hoje estamos na fase de colocar 
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sistemas para o público dentro do dispositivo móvel com o mesmo comporta-
mento que tem, por exemplo, na intranet ou na internet. Essa complexidade fez 
com que, cada vez mais, desenvolver sistema se tornasse uma coisa difícil e, 
sem a parte de processo ou até mesmo de soluções que auxiliem nesse desen-
volvimento, se torna um processo praticamente impraticável. Chegar ao nível 
de maturidade que a Dataprev tem hoje é uma coisa que você vai conquistando 
ao longo do tempo. Essa abordagem de testes baseados em requisitos é uma 
abordagem mais simplista, porém totalmente alinhada com o processo de de-
senvolvimento, por quê? A idéia é que possamos sair construindo os testes base-
ado naquilo que foi especificado. Como vou fazer essa mudança? Mudando o para-
digma de gastar mais tempo com o levantamento do que com o desenvolvimento. 

O engraçado é que podemos dizer que isso não é uma inovação. Se pegarmos, 
por exemplo, estatísticas de 2006, os famoso calls report do Finance Group não 
mostram evolução em relação aos processos bem-sucedidos, por quê? Por mais 
que melhoremos, os processos são cada vez mais complexos, os sistemas mais 
complexos e não saímos dessa inércia. Há alguns anos,  isso custou quase U$ 
60 bilhões nos Estados Unidos, sem contar outros casos clássicos, como o da 
Mercedes, que teve que fazer um recall de quase todos os seus carros; a Bolsa , 
que  teve problema na parte do pregão . Ontem à noite, nós começamos o Black 
Friday no Brasil. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada 
nas páginas da internet hoje de manhã, mas  Americanas.com, Submarino e a 
TAM poderiam ganhar rios de dinheiro, e não o fizeram.  Por quê? Durante um 
certo período de tempos, seus sistemas estiveram ausentes. A causa está rela-
cionada a duas coisas:  ausência de teste e requisito mal especificado. Por que 
digo requisito mal especificado? Porque normalmente damos muita atenção a 
requisitos funcionais  para poder capturar o que o usuário necessita de funcio-
nalidade. Mas não nos atentamos ao detalhe dos requisitos não funcionais, que 
são os requisitos que dizem, por exemplo, que o meu portal terá que suportar o 
volume de um milhão de pessoas ao mesmo tempo. 

Provavelmente, a ausência desses requisitos ou a falta de teste que simulasse o 
comportamento do sistema diante do acesso de um milhão de usuários desses 
sites fez com que essas empresas perdessem dinheiro. Em empresas do do go-
verno, geralmente não ocorre essa perda de dinheiro. O que acaba acontecendo 
é o dano à  credibilidade e à imagem das instituições. Se olharmos alguns anos 
atrás, o que se tinha de tecnologia, o que se tinha de serviços para o cliente, era 
uma coisa muito inferior ao que se tem hoje. E a  tendência é que cada vez se 
procure mais, se queira mais, o cidadão brasileiro esta exigindo cada vez mais. 
Como  vou garantir o atendimento a  essa expectativa? Fazendo o trabalho cor-
reto de desenvolvimento, fazendo o levantamento e o entendimento da neces-
sidade do meu usuário final, seja ele por meio de áreas internas, pesquisa com 
campo ou fazendo o que o que fazia a a própria Dataprev, que começou a trazer 
a área de relacionamento com cliente para dentro do processo de desenvolvi-
mento. Se olharmos algumas estatísticas descobriremos o seguinte: quanto mais 
cedo entendo ou identifico o problema, menor é o meu custo de repará-lo e, con-
sequentemente, maior será a qualidade daquilo que estou produzindo, por quê? 
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Vamos imaginar o seguinte: se melhoro a qualidade dos meus requisitos, con-
sequentemente o meu time vai desenvolver a coisa certa da primeira vez, aten-
dendo a expectativa do meu usuário. E melhor, entregando dentro do prazo. Se 
penalizar essa fase e sair direto para o desenvolvimento, porque todo mundo 
gosta de botar a mão na massa e programar, corro um risco muito grande. Pos-
so falar com conhecimento de causa porque durante um bom tempo fui desen-
volvedor e recebia muitas especificações no famoso papel de pão. Quando se 
tinha isso e se saía construindo, na hora de entregar era muito não é assim que 
eu queria, o cálculo que está fazendo aqui não é o cálculo correto. Nessa época, 
trabalhava com sistema de prescrição e descarte de medicamentos no Estado 
de São Paulo. Existia uma preocupação muito grande em não deixar mais me-
dicamentos do que precisavam  na mão dos pacientes. A pessoa responsável 
em identificar os requisitos, as características do negócio, não fez o trabalho 
dele direito e o desenvolvedor, no caso, fez o que achava que era correto: se tem 
uma caixinha com 50 e uma caixinha com 15,  se o paciente precisa de 40, vou 
entregar uma caixinha com 50. Por que não entregar três caixinhas de 15, se é 
mais racional? Porque sou eu quem está decidindo. É um risco muito grande de 
negócio passar a responsabilidade de decidir o que será implementado para o 
desenvolvedor. Na maioria das vezes o defeito vai muito além de erro funcio-
nal de entregar mais ou menos caixinha de medicamento. Se dá em relação à 
segurança. Não posso colocar um sistema da Dataprev no ar, na Internet, sem 
me preocupar com aspectos de segurança, porque pode acontecer uma invasão 
de um hacker, o que é extremamente comum hoje em dia, e ele pode desviar 
dinheiro, criar programas e isso gerar um prejuízo para sociedade. 

Falta de desempenho e disponibilidade foi exatamente o caso da Americanas.
com, Submarino e TAM ontem. Outro ponto é a complexidade de código e, as-
sim, faço mea culpa de novo por ter vindo do desenvolvimento. O desenvol-
vedor por natureza é uma pessoa que gosta de colocar a criatividade dele em 
prática na hora que ele esta codificando. É muito comum a gente olhar códigos 
que só o cara que escreveu consegue dar manutenção e ninguém mais. Qual 
que é o problema disso? Não é a complexidade do código que ele escreveu e sim 
a ausência de regras que explicava o que aquela rotina doida que ele construiu 
deveria fazer. Porque por mais que não entendesse a lógica que ele construiu, 
se tivesse um requisito que me explicasse que a soma de dois mais dois tem 
que dar cinco. Vai dar cinco por quê? Porque tem uma regrinha lá explicando, 
olha, vai dar cinco, porque existe um arredondamento aqui, não é dois, é 2,5. O 
outro também não é dois, é 2,6 e você vai arredondar e vai dar cinco, mas onde 
isso está escrito? No requisito e não na codificação ou no trabalho. Isso na co-
dificação é extremamente grande. Ninguém sabe por que e, com certeza, todas 
as pessoas impactam em grana, seja no desenvolvimento ou na correção de 
alguma coisa. Não sei se alguns de vocês já viram esse desenho, mas na prática 
ele ainda representa para muitas pessoas o processo de desenvolvimento de 
software. Ou seja, tenho uma fase de planejamento, definição, design, constru-
ção, controle de qualidade e  entrega. 

O  problema disso são as fases, a forma como você olha para isso. Quando devo 
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corrigir alguma coisa, penso em problema. Enquanto estou definindo não cons-
truí nada, meu custo de correção é menor. Quando faço o controle de qualidade, 
tenho toda essa parte construída que preciso revisitar, refazer. Quando falo em 
produção o problema é muito pior, porque é a base que acabou sendo corrom-
pida. Voltar backup nem sempre funciona, porque você já teve transações que 
aconteceram e modificaram os valores. Você tem que colocar uma equipe des-
tacada para resolver esse problema. Mexe com a credibilidade enfim, essa é 
uma abordagem que tentamos trabalhar, para modificar um pouco essa visão 
junto ao cliente. Para  que a qualidade aconteça  em todo processo de desen-
volvimento. Aconteceu um monte de coisas aqui, requisitos, modificação, arqui-
tetura. É como se realmente tivesse um muro entre a área de desenvolvimento 
e a área de sustentação e produção. Isso gera todos aqueles outros problemas 
que já conhecemos. O que acaba acontecendo, na prática,  é a equipe de teste 
ter dois, três dias para fazer teste funcional na aplicação inteira, para fazer todo 
trabalho que, teoricamente, deveria sido feito em 90. Qual que é o maior proble-
ma de tudo isso? Você acaba não tendo o cuidado devido no teste, porque você 
tem três dias para fazer aquela janela de tese e para entregar um resultado. 
Você vai fazer isso da melhor forma? Nunca! Não tem como, não é possível fazer 
isso da melhor forma.

O que temos solicitado aos nossos clientes é mudar essa abordagem e levan-
tar requisitos. Fazer testes estáticos dos requisitos, verificar ambiguidade. Ve-
rifique se o requisito esta completo e testável, se explica alguma coisa ou se é 
simplesmente um texto que não diz nada. Construindo desenho e a arquitetu-
ra, valide os modelos que você fez, verifique se aquele modelo está alinhado 
ao requisito. Parece bobeira, mas entre essa fase de construção de levanta-
mento de requisito e a construção do objeto que você vai implementar existe 
uma interpretação. Porque a pessoa que está aqui não é a mesma que estará 
lá. Então, fazer uma validação para identificar se, de fato, o entendimento do 
objeto construído representa o requisito inicial é muito importante. Além dos 
testes unitários, é muito importante que no momento do desenvolvimento você 
já comece a fazer testes integrados. Tenho uma equipe construindo uma série 
de coisas que vai em algum momento se falar. Ou essas coisas vão falar com 
sistemas externos. Prove teste integrado nesse momento, para garantir que, 
quando você chegue mais aqui na frente, não precise testar o sistema intei-
ro. Você encontraria problemas de integração que geralmente são muito mais 
complexos de serem resolvidos. Vai ter que envolver muitas vezes uma equipe 
externa ao seu projeto, que nem sempre tem disponibilidade, atrasa a entrega. 
Enfim, a mensagem final é: procurem fazer garantia da qualidade no lugar de 
controle de qualidade. 

Trabalhando com requisitos, percebemos, ao longo dos anos, que a abordagem 
tradicional que conhecemos hoje, requisitos textuais, funciona para determina-
do público, mas para, grande maioria. não. Somente quem escrever textos, em 
sua grande maioria, sabe o que está escrevendo e, dependendo do tamanho do 
texto, ele até se perde. Se for um texto de dez paginas, na décima ele já não lem-
bra o que ele escreveu na primeira linha. Imagina para o usuário que vai validar 
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essa informação. Estamos  dizendo que o maior problema na construção de sof-
tware é requisito mal elaborado, mal definido ou inexistente. Procuramos mudar 
um pouco esse paradigma fazendo com que o trabalho de coleta dos requisitos, 
os esclarecimentos dos requisitos entre a área de tecnologia e a área de negó-
cios fique uma coisa mais fácil. Mudamos um pouco esse paradigma, para que 
isso seja de forma visual. Bom, feito de forma visual, peço ao cliente para olhar 
uma imagem e interpretá-la. Se mesmo assim não for suficiente, vamos fazer 
o quê? Vamos construir um tipo de protótipo navegável para que, de fato, ele se 
enxergue na aplicação que ele vai receber, antes mesmo de construir uma linha 
de código. E qual é o beneficio disso? É  muito simples, você antecipa o que o 
cliente vai dizer em  3, 6 ou 12 meses:  olha, não é isso que queria. Mas espera! 
Não é isso que você queria? 

Não tinha entendido direito quando você conversou comigo sobre aquela fun-
cionalidade de cadastro. Foi por isso que, quando conversei com você, mostrei 
um desenho de como vai funcionar o cadastro. Te  mandei um cadastro para 
você visualizar. Isso é um lado da história. Tem o outro lado que também é im-
portante. Quando agimos assim, os usuários começam a perceber que estão 
solicitando coisas além do contratado. Porque ele está se enxergando, esta de 
fato navegando no produto dele. Realmente, tem um cadastro aqui, o botão fi-
cou legal aqui em cima, posso incluir, alterar, mas esqueci de falar que tinha que 
excluir esse cadastro, porque, por algum motivo, ele tem que ir embora. Tenho 
que gerar relatórios, expedir relatório. Será que é porque o negócio de fato mu-
dou, ou será que em um pouco da  história de não ter entendido corretamente 
o que ele queria? Gerar o plano de teste, construir os casos de teste, testar o 
programa, validar os níveis de teste para identificar, por exemplo, se você testou 
todos os seus requisitos com nível de criticidade alta, se  atingiu pelo menos 
50% dos testes em todos os seus requisitos, verificar qual é o nível de cobertura 
dos seus testes. Porque isso é uma outra coisa difícil de mensurar, por muitas 
vezes acaba construindo, 200, 300, mil casos de testes, mas, na prática, esses 
mil casos de teste estão representando a cobertura a quantos por cento dos 
meus requisitos, a quais requisitos eles estão fazendo cobertura. Será que ain-
da tenho requisitos dentro do meu sistema, do meu projeto, produto que ainda 
não estão sendo testados? Será que os requisitos principais, possuem testes 
suficientes para garantir que aquela funcionalidade vai operar corretamente? 
Esse é o tipo de visão que temos ao finalizar esse processo de testes baseados 
em requisitos, onde vou focar boa parte do meu tempo entendendo a neces-
sidade, preparando a casa, estabilizando os meus requisitos e reutilizar essas 
informações para construir a parte dos meus testes.

Aqui, um desenho de uma visão bem macro do que entendemos das ativida-
des que devem acontecer dentro de um processo, de uma abordagem de tes-
tes baseados em requisitos. Tudo começa naquele ponto sobre entendimento 
dos meus requisitos com os usuários. Tenho que deixar muito claro que levantei 
os meus requisitos corretamente, prototipei os requisitos quando necessário, 
para facilitar o entendimento do usuário. Defini a estrutura dos meus requisitos. 
Uma vez que identifiquei os meus requisitos e esta tudo pronto, é só colocar em 
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prática. Revisão dos meus requisitos. Tenho que fazer com que todos os envol-
vido no meu processo de desenvolvimento, tenha acesso e visibilidade sobre os 
requisitos que estou construindo. Por isso é tão importante. Vamos imaginar 
um processo de levantamento de um requisito de um sistema e com determi-
nado interlocutor. O cliente tem uma visão especifica da área onde ele atua. O 
fato de publicar esse requisito para todo mundo da área onde ele trabalha pode 
fazer com que outras pessoas identifiquem pontos que ele não tenha visto. E 
isso faz com que tenha que revisar o meu requisito, modificar as características 
de forma a atender o cliente. Inicialmente o cliente só se preocupou com a fun-
cionalidade. Não se preocupou com a integração disso com o sistema A, porque 
existe um sistema A que fornece essa informação. Outro ponto importante que 
temos que pensar, quando se fala em requisitos, é com relação a glossários. É 
que quando vamos levantar, especificar os nossos sistemas, criamos uma es-
pécie de dicionário onde os termos são acrônimos ou palavras reservadas. Eles 
dever ter uma explicação porque, de novo, osso ter o entendimento sobre um 
acrônimo diferente daquele que o escreveu. Um um caso simples:  AVP. 

As letras AVP podem significar uma coisa para nós e  para o cliente ser uma 
coisa totalmente diferente. E AVP é uma sigla que usamos internamente, um 
glossário  para resumir application value profile, que é um modelo de avaliação do 
nível de maturidade da empresa. Se tenho isso escrito em algum lugar fica fácil 
para as pessoas,quando estão desenvolvendo, consultar e saber o que é exata-
mente o AVP. São extremamente importantes que os requisitos sejam aprova-
dos antes de construir alguma coisa, porque essa aprovação, por mais simples 
que seja, é no mínimo um acordo entre as duas partes, de quem está especi-
ficando e de quem vai receber o produto no final. Dando continuidade a essa 
história, depois que faço tudo isso passo para parte de construção dos objetos, 
sejam eles diagramas UML ou não. Essa parte aqui não vou  focar muito hoje.
Vou  falar um pouquinho mais da parte da qualidade, por quê? A idéia é que cada 
vez mais se tenha reusabilidade, quero fazer, quero aproveitar alguma coisa que 
construí dos meus requisitos e transformar isso, por exemplo, em casos de tes-
te. Tenho que construir planos de execução que digam ou que informem quais 
são os casos de teste que estou atendendo e para qual funcionalidade,  sejam 
eles testes funcionais ou testes automatizados. E não tão menos importante, 
mas talvez de menor visibilidade para grande maioria e mais para os gestores, 
tenho que ter um destboard  para olha para o meu produto, para o meu siste-
ma, o meu projeto, tendo uma visão muito clara e rápida da saúde da qualidade 
do projeto. Preciso saber, por exemplo, se o selo de qualidade está A, B, C ou D. 
Porque posso ter uma regra interna dizendo o seguinte: olha, todos os projetos 
com qualidade nível D não vão para frente. 

Mas como que vou ter essa informação? Como que vou tomar essa decisão se 
não tenho nada que me provenha essa informação de forma rápida? Planilhas, 
ajudam muito, mas para construir uma planilha se demora dois, três dias e, em 
geral, não temos 2, 3 dias nem para  testar quanto mais olhar o resultado. Ter 
isso tudo pronto e integrado faz comseja tarefa fácil trabalhar isso no dia a dia. 
Acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para enxergar ada uma aquelas cai-
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xinhas que estava comentando com vocês. O primeiro ponto é qualidade dos 
requisitos, a primeira validação que recomendamos que se faça. Valide os re-
quisitos contra os objetivos de negócio. O  que quero dizer com isso? Exemplo, 
o meu cliente tinha uma necessidade de negócio que era aumentar a venda de 
carros em 30% com auxilio da internet. De repente, na parte de levantamento e 
requisitos de usuários, ele pediu  uma pesquisa de carros do Governo Federal, 
da tabela de IPVA e sobre se o IPVA iria agregar na venda de mais carros na 
internet. Esse requisito não faz parte do meu projeto, ele até pode fazer parte 
como alguma coisa que o cliente tem interesse em ter, mas não é essencial. 
O primeiro ponto é: valide o que você está construindo frente aquilo que você 
precisa entregar no final. 

Segundo ponto muito importante, ambiguidade. Garanta que um requisito A 
não vá contra um requisito B ou que você tenha dois requisitos que digam a 
mesma coisa, por quê? Por uma questão muito simples, se você tiver um de-
senvolvimento duplo vai ter duas pessoas fazendo a mesma coisa. Isso vai gas-
tar tempo e, pior, às vezes uma diferençazinha na especificação faz com que 
você tenha uma funcionalidade sendo construída e uma outra que vá contra a 
primeira que você construiu. Outro ponto importante, fazer a revisão dos requi-
sitos de negócio com os especialistas. Construí o meu requisito, já validei com 
a área de negócio, porque essa é uma tarefa minha como analista de negócio e, 
agora, preciso voltar para o meu usuário final e falar: é isso mesmo, está correto 
o que você me pediu? No meu entendimento está correto. De novo, a grande 
maioria dos problemas está relacionado à ausência de entendimento entre TI 
e negócio. Não sou eu que estou dizendo isso, qualquer estatística, da Gartner 
ou da Standish ou de qualquer outra fonte vai dizer isso. Que a  maior parte, na 
verdade os dez maiores problemas, está relacionado a requisitos. Garantir  que 
este entendimento  está correto é com certeza uma das atividades mais impor-
tantes. Principalmente, alinhamento aos casos de uso quando tenho os casos 
de uso. Pulamos essa parte, mostro no produto depois, é mais fácil. 

A primeira parte importante na parte de casos de teste é a formalização dos 
meus requisitos. O que quero dizer com isso? Preciso ter oficialmente alguma 
forma, seja ela através de um documento ou de um software ou qualquer coisa, 
alguém que me diga que os requisitos estão maduros e estáveis suficiente para 
construção dos casos de teste. Por quê? Para não gastar meu tempo construin-
do alguma coisa que não está pronta ainda.  Que adianta começar a construir 
um caso de teste que vai testar valores, por exemplo, se a especificação do meu 
requisito que diz quantas entradas ou quantas saídas vou ter não está pronto? 
Não faz sentido, é gastar tempo e dinheiro. Definir e otimizar os casos de teste, 
por quê? Não adianta termos a ilusão de que nós conseguiríamos testar todos 
os requisitos ou conseguiremos testar todos os casos de testes necessários. 
Não existe tempo hábil, por muitas vezes nem com automação conseguimos 
fazer isso. A  idéia é, vamos entender quais são os requisitos mais importan-
tes do meu projeto, do meu sistema; daqueles mais importantes, quais são os 
casos de testes mais importantes para garantir que aquela funcionalidade vai 
estar correta. Vamos testar só isso, por quê? Porque não vou ter tempo, não 
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adianta termos a ilusão de que vou conseguir testar tudo o tempo todo. 

É inviável, infelizmente, é inviável. Por mais que comecemos a fazer esse tra-
balho desde a fase inicial do desenvolvimento não dá tempo. É custoso, muitas 
vezes os requisitos se alteram e tenho que reconstruir os meus casos ou alte-
rar. Tenho que reaplicar os meus casos, enfim, uma serie de variáveis que tem 
que ser ponderada quando penso em construir os meus casos de teste. Tudo 
isso está alinhado a essa definição e otimização dos casos de teste. Quando 
fizermos isso, apesar da imagem não está muito fácil de ver,  procuramos criar 
campos customizados dentro da gestão de requisitos. Para que você consiga 
pontuar se ela está ambígua ou não, se ela está testável, se você fez a revisão, 
quem fez a revisão, como foi feita essa revisão, qual é o relacionamento desse 
meu requisito com outros requisitos dentro do meu projeto. E também quais 
são os relacionamentos dos casos de testes que foram criados para atender 
esse meu requisito. Toda essa visualização acabamos provendo aqui de dentro 
e, consequentemente, se estou reutilizando o grande beneficio  é a geração de 
caso de teste manual de forma automatizada. 

Como que conseguimos fazer isso? Simples, lembro que comentei que muda-
mos a abordagem, que hoje é visual. Dessa forma, construo um cenário, o meu 
cenário que, por sua vez, tem ações de entrar no sistema, informar o usuário, 
informar a senha, clicar no botão login. Tudo isso é uma sequência de aloés váli-
das, se o usuário estiver digitando uma senha errada, vai redirecionar para uma 
pagina de usuário não cadastrado. Quando faço isso de forma visual, fica muito 
fácil demonstrar no produto mas, tentem visualizar que tenho uma sequên-
cia de ações lógicas que acontecem. Essas ações lógicas por sua vez, servem 
como roteiro para execução do meu caso de teste, e como tenho isso estrutu-
rado visualmente de forma lógica, consigo gerar esses testes manuais de forma 
automatizada, ou seja, é qualidade reaproveitando o trabalho dos analistas de 
negócio e consequentemente otimizando o tempo e dinheiro. Falando um pou-
quinho agora da parte de gerenciamento dos testes, a idéia é que consigamos, 
como comentei com vocês, ter uma revisão também dos especialistas de teste, 
porque eles é que vão ter condições de dizer quais testes não importantes e 
quais não são, muda a prioridade dele. Esses testes estão alinhados a esses 
requisitos que por sua vez estão alinhados a importância vista pro negócio e 
assim por diante. Essa questão de gestão do que vou fazer é extremamente 
importante para que faça alguma coisa factível. Por fim, mantemos vinculado 
todos os requisitos que foram elaborados pelos analistas de negócios com a so-
lução de gestão de testes para que tenha não só a geração dos meus testes de 
forma automatizada, mas como também o vinculo entre esses casos de teste 
para ter visão de cobertura e criar os meus planos de execução informando os 
testes que faço desde o inicio. O que é teste manual? Passou, falhou? 

Objetivos de negócio, aqui são referências muito claras ao selo de qualidade, 
que no fim das contas, tem indicadores, que quando chega a um determinado 
nível de maturidade vou ter aquele selo A, B, C ou D. Preciso ter 100% de co-
bertura dos testes dos requisitos principais, é um indicador, só assim vou ter 
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selo. Talvez precise criar um mecanismo que indique, que calcule, por exemplo, 
o risco versus a possibilidade de impacto desse risco. Preciso ter 95% de teste 
sendo realizado nesses casos onde o risco versus probabilidade dele seja maior 
do que cinco, criei uma linha, a famosa barra qualidade. Toda vez que tiver um 
requisito com essas características, todos os testes associados a ele tenho que 
executar de forma fácil, simplesmente criando um indicador, colocando isso em 
um plano de execução, fazendo filtros e colocando para rodar. O resultado é on-
line o tempo todo para todos terem acesso. Podemos ter uma televisão dentro 
da área de qualidade, mostrando a saúde do meu sistema. Outra coisa muito 
importante pensando em qualidade, taxa de defeito. Qual é o nível de defei-
tos que são construídos, qual a minha taxa de volatilidade nos últimos 90 dias 
e quais são as funcionalidades que aparentemente dão sempre problema, por 
que isso é importante? Porque tenho que atuar mais é onde tenho que gastar 
mais tempo e energia e não só na parte de teste, mas como reportar isso ao 
time de desenvolvimento dizendo: olha, geralmente ou 90% das vezes que você 
me entrega essa funcionalidade aqui com alguma alteração, pára de funcionar 
alguma coisa. Crie mecanismos de controle mais efetivo no seu desenvolvimen-
to para que esse número reduza. Quais são os meus ciclos de teste, planejar os 
meus ciclos de teste, se construo os meus casos de teste, ponho uma expec-
tativa de tempo para execução do meu caso de teste, quando crio um plano e 
coloca lá dez casos de teste, tenho que ser capaz de dizer pro meu time quantas 
horas planejo para construir ou para executar esses casos de teste? E essas são 
informações simples mas fazem uma grande diferença quando estamos geren-
ciando teste. Ultimamente tenho um diário de execução de teste, aonde meu 
analista tem condição de relatar o que aconteceu durante o teste. Apontar as 
falhas. Essas informações apesar de parecerem simples, fazem uma grande di-
ferença pro gestor de qualidade, porque na hora que ele for realizar outro teste 
nesse sistema ele vai ter que se preocupar se o servidor que vai ser testado esta 
no ar com a informação correta e vai saber o que aconteceu durante o teste se 
ele precisar de detalhe. É uma revisão do que aconteceu. A idéia agora é mostrar 
o Caliber e o Silkcenter. 
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Processo de desenvolvimento de sistemas da Dataprev

Gilberto Fernandes – Borland: Essa abordagem de 
teste com base em requisito, quem é o testador? 
Você falou sobre validar o requisito buscando, am-
biguidades, a prática tem sido a revisão por pares. 
Trabalhamos com revisão por pares ou uma equipe 
externa que vai está trabalhando nisso, qual a práti-
ca que você tem visto mais no mercado?

Vitor – Borland: Temos visto que são pessoas ex-
ternas ao processo do levantamento que conse-
guem olhar de uma forma crítica àquilo que o outro 
construiu. Mesmo em pares, é um risco a revisão 
com duas pessoas que estão extremamente envol-
vidas com aquele trabalho. É mais ou menos que o 
Dataprev faz com uma equipe de qualidade. É uma 
das melhores abordagens, porque você tem pesso-
as isoladas ao processo avaliando a qualidade da 
informação que está ali. Outra coisa importante é 
que essas pessoas vão procurar por características 
totalmente diferentes das que estão na lista de ne-
gócios, vão olhar se o que você escreveu é testável. 
O fato de você ter uma equipe externa tem sido uma 
tendência e uma grande prática na maioria das em-
presas em que temos atuado.

Luis Alberto Vieira – Dataprev: Não vi, em nenhum 
momento, você falar sobre matriz de rastreabilida-
de. Como é que você verifica se há mudança no re-
quisito e onde  ele impacta?

Vitor – Borland: Ok. Matriz de rastreabilidade é ex-
tremamente importante. Existem formas e formas 
de fazer. Uma delas é utilizar uma planilha, que ge-
ralmente é muito custoso; outra, é utilizar softwares 
que auxiliem a fazer isso. Pretendo mostrar como é 
que fazemos, mas basicamente o que você tem que 
ter é o que chamamos de rastreabilidade bidirecio-
nal entre um requisito e outro requisito; entre um 
requisito e outros artefatos que estão construídos 
para atender aquele requisito. Isso inclui, por exem-
plo, casos de teste. A idéia é que você consiga ter, 
em um portal ou em algum lugar com visibilidade, 
todos os artefatos construídos em cima daquele re-
quisito, para você poder avaliar, inclusive o impacto 
de mudança. Isso não está especificado em nenhu-
ma das atividades,  é uma boa prática. O problema é 
que se pensarmos em um processo ou nessa abor-

dagem de testes baseados em requisitos a idéia é 
que ela seja o mais simples possível, exatamente 
para começarmos a criar essa cultura. A constru-
ção da matriz de rastreabilidade é um trabalho um 
pouco árduo, depende muito da pessoa ter a disci-
plina e tem a história de mudança cultural de saber 
que quando ela está construindo alguma coisa para 
aquele requisito ela tem que fazer essa amarração. 
Mas, de novo, é um processo um pouco mais rela-
cionado a termos um bom processo de teste e de 
construção de requisitos. De novo, não que isso não 
seja importante,  mas a idéia é ser uma coisa muito 
mais light, uma coisa mais para começar a aborda-
gem de teste baseado em requisito.

Erico – Dataprev:  Como o Guilherme mostrou, a 
nossa Diretoria de Desenvolvimento esta estrutu-
rada em duas áreas, uma com foco em desenvol-
vimento de software e a outra, com foco em rela-
cionamento com o cliente. Essa é uma estrutura 
recente na Dataprev. Estamos trabalhando muito 
a especialização dos nossos analistas de negócio. 
Quem realizava esse processo era nosso desen-
volvedor. O gerente de projeto, o analista de siste-
ma estava fazendo esse papel de levantamento de 
requisito. Na prática, vemos no mercado que real-
mente existe essa diferenciação bastante nítida do 
levantamento. Como é que tem funcionado isso?

Vitor – Borland: Vou tentar responder em partes 
essa história até para que fique mais claro. Quan-
do tínhamos desenvolvimento para mainframe, os 
papéis eram muito claros, as pessoas tinham suas 
áreas de atuação. Como analista de sistema, meu 
papel era especificar o sistema. Com a baixa plata-
forma houve uma marginalização desses papéis e 
acabamos optando pelo analista de sistemas que 
fazia tudo, desde codificação com usuário. Porque 
especificação ele já não tinha tempo para fazer. Fa-
zia testes simples, exatamente como ele conhecia 
e colocava em produção. Hoje, vimos que as em-
presas com mais sucesso em relação aos sistemas 
são aquelas que voltaram a ter os seus papéis seg-
mentados, com profissionais realizando o trabalho 
do qual são especialistas. O fato de você ter no time  
pessoas que vão ser especialistas em fazer análises 
táticas de requisitos tem agregado mais valor ainda. 
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Porque, de novo, o prisma desse profissional é em 
relação a qualidade da informação que foi escrita e 
não se está relacionado ao negócio. É diferente, o 
nível de criticidade é muito maior e, de novo, as em-
presas que tem focado a maior parte do seu tempo 
de desenvolvimento na fase de concepção tem tido 
resultados melhores.

Erico – Dataprev:  Nessa sua abordagem, quem faz 
a apresentação visual do requisito para o cliente? 
Quem  valida o requisito é o analista de negócio?

Vitor – Borland: Exato. Essa é a idéia.

Erico – Dataprev: No caso da Borland seria o usuá-
rio do Caliber, é isso?

Vitor – Borland: Na verdade, seria o analista de ne-
gócio como um usuário do Caliber. Pretendo mostrar 
que conseguimos, com essa versão nova, não flexi-
bilizar, mas ampliar o leque de utilização não só para 
o analista de negócio. Inicialmente, tínhamos foco 
maior no analista de negócio, porque é quem faria 
o levantamento, escreveria  texto. Hoje,  procura-
mos dividir um pouco mais a atenção com quem 
consome a informação, seja ele o desenvolvedor, 
porque vai ter uma interface dentro do ambiente de 
desenvolvimento dele para leitura disso, seja para o 
usuário final, que não vai ter que ficar lendo mais de 
50 paginas de especificação que ele nem entende. A 
qualidade vai colaborar durante o processo de cons-
trução de requisitos para dizer para o analista se ele 
fez um requisito  estranho, faltando informação 
ou colocou muita informação. Os resultados dessa  
distribuição de papéis tem sido mais interessante. 
Só tomem o cuidado para não caírem em uma ar-
madilha que é muito comum. Apesar de definir cla-
ramente os papéis que cada um tem que ter, muitas 
empresas continuam com o mesmo profissional. Na 
prática, não mudou nada, simplesmente criou um 
processo bonitinho, mas totalmente impróprio. 

Cirlene – Dataprev: Essa ferramenta vai gerar os 
artefatos e vai personalizar todas as condições 
possíveis dos casos de testes com estes requisitos,  
para auxiliar as equipes a fazer testes de caixa cinza, 
de caixa branca?

Vitor – Borland: Não temos nenhuma prerrogativa 
de substituir o trabalho do analista de teste. Mui-
tos dos testes que você comentou ficam por conta 
da experiência e do conhecimento do analista, é ele 
quem vai saber quais são as faixas de valores que 
ele tem que testar ou quais são os cenários. Vamos 
auxiliar com o produto. 

Olga – Correios: Em relação ao protótipo navegável. 
Atualmente fazemos um protótipo visual que não é 
bem navegável. Ele faz uma simulação de navega-
bilidade. Construindo um protótipo navegável, como 
se fosse o sistema, de quem seria o papel de elabo-
rar esse protótipo navegável, a responsabilidade de 
quem e qual momento deve ser construído?

Vitor – Borland: A responsabilidade ainda é do ana-
lista de negócios, porque ele quem conhece o ne-
gócio e conhece o usuário. A grande dificuldade que 
pessoas ou as empresas encontram em relação a 
protótipo é que por muitas vezes as soluções que 
constroem protótipos são soluções que você tem 
que ter um conhecimento técnico para programar 
alguma coisa. Aqueles que são suficientes para ter 
o indicador que preciso e que não vão me custar 
muito, porque se ficar dez meses construindo um 
indicador ou um protótipo, vou atrasar a minha en-
trega do mesmo jeito, não vou resolver meu pro-
blema, foi criar um outro, assim, a resposta é: vai 
do analista de negócio fazer esse trabalho simples-
mente quando ele entender que não houve um claro 
entendimento ou no caso de um processo, vamos 
supor que exista um processo onde você construa, 
diga nesse processo quais são as fases, e o que 
tem que ser entregado em cada uma dessas fases 
para você dizer, olha, todos os requisitos tem que 
ter protótipo, nesse caso, se o processo disser para 
você que tem que ser feito desse jeito, independen-
te de agregar ou não valor para aquela situação, faz 
parte do empregável que você vai ter que fazer, vai 
ter que construir o protótipo, mas são sempre es-
ses dois pontos, ou no sentimento do analista ou na 
definição que tem no processo de desenvolvimento.

Maicol – Brisa:  Queria saber um pouco da sua ex-
periência, mesmo sabendo que você não é a favor 
do Unified Modeling Language – Linguagem Unifi-

DEBATE
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cada de Modelagem (UML). Tive  uma experiência, 
na parte de levantamento de requisito, de utiliza-
ção do caso de uso para apresentação ao cliente. 
Como você disse anteriormente, isso foi essencial 
para conseguirmos sair com produto maduro, para 
ter um desenvolvimento sem ter efetivamente um 
retrabalho. O problema é que muitas das vezes você 
faz o requisito, você faz o levantamento, mas o pró-
prio cliente apresenta de uma maneira em que não 
existe uma coerência efetiva entre o documento ge-
rado e o entendimento final. O próprio cliente aca-
ba assinando uma coisa que ele não quer. Na parte 
visual, acredito que seja bem importante. Quando 
você fala de parte de teste, para nós é um input. 
Acredito que seja um insumo interessante para você 
gerar os casos de teste e a parte de diagrama de ati-
vidade. Principalmente, porque ele é custoso. Para 
alguns processos mais delicados, mais complexos, 
ele viabiliza você traçar caminhos críticos e cená-
rios diferenciados, para você criar os seus casos de 
teste de uma maneira um pouco mais rica. Gostaria 
de saber qual que é sua experiência com relação ao 
mercado, principalmente nessa parte de diagrama 
de atividade, caso de uso, em uma apresentação um 
pouco anterior para dar suporte, até pensando num 
modelo em V de teste para você começar uma fase 
muito anterior.

Vitor – Borland: Ok, é...

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: Gostaria de 
aproveitar o gancho e emendar: como fazer sem os 
casos de uso, só com isso. Basta especificar requi-
sitos, desenhar os fluxos e criar os protótipos? Es-
taria  suficientemente substituindo o uso de casos 
de uso, diagrama de atividades e outros artefatos 
que temos na UML? Existe algum processo ou mo-
delo bem definido, conhecido no mercado para que 
possamos sentir segurança em abandonar a UML?

Vitor – Borland: Toda vez que apresento essa his-
tória, a questão do caso de uso é algo que vem 
sempre à tona. É uma coisa muito simples: quan-
do mostrar o produto, óbvio que temos nenhuma 
pretensão de substituir casos de uso, a forma como 
o Caliber apresenta essa informação, não substitui 
um caso de uso. Porém, vocês verão que, nacons-

trução do requisito de forma visual, ele faz um meio 
termo entre um caso de uso e um diagrama de ati-
vidades. Entendermos que, dependendo do nível 
de maturidade ou da complexidade ou do processo 
que você tem do desenvolvimento do software, tal-
vez essa informação seja suficiente para que você 
construa os seus sistemas. Na prática, o que aca-
bamos fazendo é: se você pegar a definição de ca-
sos de uso, não da UML, o que você terá é o caso 
de uso em ação (pensando em diagrama de ativida-
des, que, nada mais é que uma sequência lógica de 
ações). Existem empresas que utilizam fortemente 
o UML, o processo Rupy. Na verdade, essas empre-
sas são, em geral, muito grandes, no tamanho, por 
exemplo, de um Bradesco, uma Dataprev ou simila-
res. Empresas menores ou small building business, 
tem mudado um pouco esse conceito. Por quê? Elas 
precisam fazer as coisas mais rápidas. Um exemplo 
prático é a Redecard. É uma empresa de processa-
mento de cartão de credito  que tem um concorren-
te fortíssimo, que é a Cielo. Se eles não colocam um 
software amanhã e a Cielo põe na frente são alguns 
milhões de clientes que  deixa de ter. O fato de  você 
poder passar o seu cartão de credito em qualquer 
máquina tornou isso mais aguerrido. 

Maicol – Brisa: Concordo contigo de utilizar, mas 
não necessariamente precisa fazer o uso de um caso 
de uso. Não conheço a ferramenta, sei, e até enten-
do com certeza você está atendendo a maioria das 
necessidades, a maioria das necessidades. Existem 
casos que você pode usar efetivamente, caso de 
uso, diagrama de atividade, mais as necessidades 
específicas, tomando cuidado que acho que o gran-
de negócio? Você deve encontrar uma maneira de 
não prejudicar a sua produtividade, mas conseguir 
gerar os artefatos e causar um retrabalho, como o 
SCRUM. Sobre as atividades tive contato com algu-
mas empresas e o pessoal está usando bastante, 
seria o híbrido, novos projetos ficam difíceis de fa-
zer uma coisa interativa e incremental sem perder a 
mão. No início do projeto você tem o levantamento 
de requisitos, até para proteger a parte de qualidade 
de forma efetiva e para as interações, o que seria os 
novos módulos e as novas features?

Vitor – Borland: Quem conhece o Starting? O Star-
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ting é a nossa solução para gestão de configuração 
e mudanças que está extremamente relacionada ao 
processo de desenvolvimento de software. O que fi-
zemos recentemente foi adicionar um módulo para 
gestão ágil de projeto. Por quê? Exatamente para 
pegar esse ponto que você comentou. Existe um 
anseio muito grande em utilizar e, ao mesmo tem-
po,  a barreira de quando posso e quando não posso, 
o que acabamos conseguindo fazer com o Starting. 
Criar um framework onde você consiga construir o 
seu quadro Kanban, dentro da própria solução de 
gestão de configuração e mudanças, que é o dia a 
dia do desenvolvedor. Essas atividades vão parar 
no ID do desenvolvedor Java, que hoje utiliza Eclip-
se. Ele consegue ter, dentro da interface,  uma inte-
gração com essa solução, onde o gerente de pro-
jeto cria uma atividade que vai fazer parte daquele 
sprint. Manipula como atividade para ele. Isso auto-
maticamente aparece na tela com os dizeres: você 
tem isso aqui para trabalhar. E com a possibilidade 
de você controlar quantas horas você gastou. É hí-
brido o negócio, não dá para nós querermos 100% 
Scrum, 100% cascata, 100% disso, 100% daquilo. 
Esse modelo é mais uma mudança de paradigma 
nessa história, porque sempre procuramos seguir 
a risca todos os processos. As empresas entende-
ram que não adianta pegar um framework, pegar 
um processo e seguir ele de ponta a ponta. Muitas 
vezes isso burocratiza a empresa. Não tenho a agili-
dade que preciso ou, ao contrário, às vezes envolve 
um processo muito ágil e não tem a documenta-
ção suficiente, caso típico do Bradesco. O Brades-
co por natureza, ou até mesmo por regras que ele 
tem que seguir do Banco Central, não pode deixar 
de construir certos elementos dentro do processo 
de desenvolvimento. Por mais ágil que ele queira 
ser, não tem como construir alguma coisa para o 
Bradesco sem ter os diagramas de UML, classe, 
sequência, atividade e use case, que é uma coisa 
que eles usam hoje. Por quê? Porque eles exigem 
que seja assim. E existe aquele contraponto que 
comentei com vocês da Redecard. 

Diego – Serpro: No Serpro, por exemplo, esse ano 
tivemos um projeto e não usamos caso de uso. Usa-
mos protótipo e cenário de uso, que nada mais é no 
final do que uma forma diferente de escrever o re-

quisito. Não estou fazendo caso de uso, mas estou 
coletando as informações que fazem diferença. Fa-
zendo um levantamento no final para bater com o 
que foi com o cliente, como que foi com a equipe de 
desenvolvimento. Fizemos uma série de pesquisas, 
depois, para fazer esse levantamento dos pilotos. 
Primeira coisa que observamos foi em relação ao 
cliente. Ele adorou. Disse que caso de uso ele não 
entende, é muito difícil, não vale de nada. Estou as-
sinando, porque não entendo. Depois vou dizer que 
não foi isso que disse.

Vitor – Borland: São apenas bonequinho e setinha, 
não sei o que é isso.

Diego – Serpro: Ele adorou a idéia de ver tela, de 
ver inclusive o cenário, que é uma linguagem mui-
to mais coloquial. Na equipe do desenvolvimento, 
o que eles perceberam foi o seguinte:  para eles a 
coisa ficou mais útil, mas não simplesmente o do-
cumento, o que diverge um pouco do que foi falado 
aqui. O Serpro não desenvolve um produto que já 
esta na prateleira. Ele acaba desenvolvendo aque-
le produto para aquele cliente e vai manter sempre 
aquele produto para aquele cliente por dez, quinze 
anos. Estamos reconstruindo agora o Siafo. O fato 
de ter colocado pessoas do desenvolvimento, mes-
clado com pessoas do negócio na hora de levantar 
requisito, fez com que o Siafo saísse mais rápido e 
o cliente ficasse mais satisfeito. Porque pode ocor-
rer, na hora de separar os papéis (tenho que ter 
uma organização melhor) você perder a informação 
ou entender de forma diferente. Por ter mais uma 
ponte para passar informação. Na prática, nesses 
projetos de protótipo,o diferencial,  além do cliente 
ter gostado muito, é ter essa dinâmica, É  um indica-
dor bom de que a coisa vai numa linha interessante. 
Percebemos que não é simplesmente a ferramenta 
em si, não é o que você escreve que é importante, 
mas o mexer e interagir na cultura de como levantar 
requisito. Achei interessante só deixar esse release, 
porque é um caso prático que temos de uma forma 
de trabalho diferente numa empresa grande, inclu-
sive, porque o Serpro tem 2.500 desenvolvedores 
mas não dá para generalizar para todos os casos. 
Até porque o cliente é um papel fundamental nessa 
mudança, ele faz parte da mudança e tem cliente 
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que aceita mais rápido, tem cliente que não enxerga 
vantagem. Percebemos que o cliente é fundamental 
nessa mudança toda. 

Vitor – Borland: Isso é importante.  porque se pe-
garmos o Scrum, existem treinamentos específicos 
para você ser o cliente, existe o treinamento para 
você ser o dono do produto. E isso aí só corrobora 
com o fato de que precisa haver o comprometimen-
to ou o envolvimento da pessoa que vai receber o 
produto final desde o começo. Por mais que queira-
mos construir o menor processo do mundo, se ele 
não comprar, se ele não fizer, e não fazendo ele não 
estará satisfeito, você vai continuar com os mes-
mos problemas.

Cirlene – Dataprev:  Minha dúvida é a questão dos 
protótipos. Concordo plenamente com o nosso co-
lega a respeito dos protótipos, porque já tive experi-
ência igual. O cliente não consegue, por melhor que 
seja descrito determinado requisito, visualizar de 
forma adequada se ele não tiver um protótipo. Ele 
precisa ver aquilo funcionado. O protótipo da mais 
ou menos uma ideia de como que vai ser o resulta-
do final. Parece que você disse que não é para ficar 
muito preso nos protótipos, porque ele é mais uma 
questão de reutilização. Não vejo o protótipo como 
reutilização, mas como interface amigável para o 
cliente. O que poderia substituir melhor o protótipo 
para não ter equívocos nessa análise de requisitos?

Vitor – Borland: Na verdade, o que quis dizer é o 
seguinte: não sou contra o protótipo, acho que ele 
tem que existir, que agrega muito ao processo de 
licitação. O estava comentando é que deve existir 
uma análise para aber o quanto você vai prototipar 
ou não. Porque a reusabilidade do protótipo pós-
-construção não é tão grande. A ponderação que fiz 
foi que o protótipo ajuda, mas, ao mesmo tempo, 
toma um tempo maior. 

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: A preocupação, 
sempre,  é daqui a dois anos. Como vou garantir que 
daqui a dois anos vou fazer uma manutenção evo-
lutiva e até corretiva naquele produto?  A pessoa 
que está fazendo manutenção já não é mais aque-
le mesmo desenvolvedor,  nem ele lembra o que é 

aquilo ali. Esse equilíbrio entre documentar ou não 
é a questão. Mas  também concordo que é essencial 
ter, em algum momento, o protótipo não funcional, 
senão você perde a mão e desenvolve o que não é 
para ser feito.

Erico – Dataprev: Perfeito, o abstrato e o concreto.

Vitor – Borland: Um exercício bem simples para des-
mistificar algumas das coisas em relação a casos de 
uso ou não, janela de atividades ou não é imaginar 
o seguinte: eu sou o usuário final, viro para vocês e 
falo: quero ter um sistema e nele vai ter que ter login, 
o usuário vai ter que colocar uma senha nesse login. 
Depois, nesse sistema, quero que tenha também 
um cadastro de contatos. Quero que haja um lugar 
reservado para  novas funcionalidades, quero que 
tenha um institucional e quero que tenha menus. 
Geralmente, é isso que a recebemos, muito macro, 
não muito palpável. O que procuramos com o Cali-
ber é transformar isso em alguma coisa mais real. 
Por exemplo, já que quer login, o usuário,quando en-
trar no sistema, vai ter um processo de login, pouco 
me importando neste momento como que vai ser 
a regra do login. Mas vai ter um processo de login 
que,por sua vez,  vai redirecionar para um menu 
principal. Esse menu principal vai ter algumas op-
ções, sendo que uma delas é uma lista de contatos, 
conforme você me pediu. A  outra é um espaço para 
opções futuras. Jóia, ficou muito mais fácil para me 
estruturar no meu entendimento, nas idéias. Come-
cei a ter visibilidade do que estou pedindo. Não é um 
caso de uso, mas tenho atores. E existe uma caixi-
nha pequenininha com uma cor diferenciada, essa 
cor é do ator que está interagindo. Ou você pode 
usar as raias para dizer: isso aqui quem faz é o sis-
tema, isso aqui quem faz é o usuário, isso aqui está 
na fase um, isso aqui esta na fase dois. É usar es-
ses elementos visuais para construir alguma coisa 
que o usuário entenda. O usuário, quando recebe do 
meu analista alguma coisa nesse sentido, começa 
a perceber que você entendeu um pouco a idéia. De 
fato,  vai ter o login, a tela inicial que pediu, o menu 
vai estar lá e as opções também. Agora, isso para 
mim ainda é pouca informação. Preciso ter um pou-
co mais de tangibilidade. Nessa hora os protótipos 
nos ajudam. A transformação disso em um protóti-
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po é algo mais ou menos assim. Então, é o login que 
você quer? Joia. Nesse login tem usuário tem e se-
nha? Ok, e se colocar uma senha DT e tentar logar? 
Olha que legal, não te pedi isso, mas você já perce-
beu que quero que tenha alguma. Essa mensagem 
que você colocou dizendo que o usuário não é válido 
é fantástico. Não tinha pensado nisso. Gostei de sa-
ber que tem o problema de uma senha errada ou de 
um usuário errado, agora que estou vendo isso aqui, 
como usuário, é interessante.” 

Qando conseguimos fazer esse tipo de interação 
que o protótipo provêi na fase de levantamento de 
requisitos, ela facilita para a diminuição das lacunas 
de entendimento. Na prática, o usuário não quer 
ler, em inglês menos ainda. Mesmo fazendo dessa 
forma, ele pode validar isso para mim pela internet. 
Construo meu cenário, mando por um link na web e 
ele vai, de fato, receber um endereço público, onde 
vai entrar e vai dizer se está bom o requisito, se te 
a funcionalidade que pediu, ou seja, a lista de con-
tatos e se será  exibida dessa forma, com nome em 
cima, cabeçalho padrão,  tabela com as informações 
dos contatos, link para alterar e outro para excluir,  
criar um contato novo ou retornar ao portal princi-
pal, que, no caso, não está preparado.

Erico – DATAPREV: Você está dizendo que aquela 
vai ser a cara do sistema, ou não?

Vitor – Borland: Estou dizendo que, quando faço isso,  
estou facilitando o entendimento do meu usuário em 
um primeiro momento. Quando construo um protóti-
po, ele  é muito candidato a ser o meu sistema.

Erico – Dataprev:  Acho bacana, mas a maioria das 
empresas que se apresentaram são prestadoras de 
serviço público. Além da questão da navegabilida-
de e usabilidade, elas tem  muita preocupação com 
acessibilidade. Esse teu gerador de protótipo tem 
esse tipo de preocupação? Acessibilidade de pes-
soas com deficiência e pouca visão. Especialmente 
quando estamos gerando produtos para o cidadão 
essa é uma preocupação muito grande, a questão 
da acessibilidade.

Vitor – Borland: Sendo bem objetivo, a resposta é 

não. Nós não temos isso, e tem uma possível jus-
tificativa para não ter. Estamos ainda falando de 
uma fase bem embrionária, onde estou levantando 
e clarificando o meu entendimento. Quando fala-
mos em alguma coisa visual ou com efeitos sonoros 
para poder atender, a idéia é que você consiga fazer 
isso depois, na construção do produto. Não temos a 
prerrogativa nesse momento de construção de pro-
tótipo de ter alguma coisa que represente 100% de 
como vai ser a aplicação.

Erico – Dataprev:  Pode gerar uma expectativa no 
cliente de que aquela vai ser a tela do sistema dele. 
De  repente, em função de questões de acessibilida-
de, não será mais. 

Vitor – Borland: Pensando em protótipo podemos 
fazer exatamente a carinha final, porque assim, 
apesar do produto não se pressupor a fazer uma 
leitura de um cenário, quando construo o meu pro-
tótipo tenho ações lógicas que vão acontecendo até 
que tenho uma tela que vai ser exibida. Nessa essa 
tela, por sua vez, tenho como inserir elementos bá-
sicos, inclusive algum elemento para executar al-
gum Java Script e nesse nele pode ter a voz gravada. 
O fato de não gerar isso automaticamente, não é 
um proibitivo para que você faça isso. Simplesmen-
te, quando carregar essa tela, você pode ter alguma 
ação pré programada e, consequentemente, você 
conseguiria atender ainda na fase de protótipo. Mas 
vale a pena investir tanto tempo assim ainda num 
protótipo? Não estou dizendo que você não tenha 
que fazer, mas a ponderação é o X da questão aqui.

Guilherme Alves Vieira – Dataprev: Essa questão 
que o Erico tocou é uma realidade. Já vimos por 
mais de uma vez o especificador montar um protó-
tipo que, na hora de ser implementado, não chegou 
lá. O codificador fala que isso não é implementável 
porque não trabalhamos com Ajax. Para  fazer isso 
é preciso do Ajax e tal... É é uma realidade, indepen-
dente da tecnologia que está se usando. Infeliz-
mente, é um fato.

Vitor – Borland: É mais um dos pontos que corro-
bora com aquela questão de você fazer uma análise 
para ver se vale a pena fazer ou não. Temos no pro-
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Enfim, a idéia é você ter dentro de uma solução de 
teste, visibilidade do que está acontecendo na sua 
gestão ou na qualidade do seu produto. 

Maicol – Brisa: Na realidade,  há uma curiosida-
de sobre a geração de casos de teste. Você falou 
que, quando você gera os casos de teste, está esta 
pensando em uma automação de execução dos 
testes, correto?

Vitor – Borland: No caso não automação ainda. Es-
tou pensando em testes manuais, automatizar o 
processo de geração de testes manuais.

Maicol – Brisa: Por que ao conectar isso ao Gartner 
teria uma fase desenvolvimento e perderia um pou-
co o timing?

Vitor – Borland: Sim. O que você pode fazer é agre-
gar testes automatizados. Não sei se você pode 
usar as nossas soluções de automação de testes, 
que é a linha Silk Test  para testes funcionais, ou Silk 
Perfome para testes de performance. Ou ainda usar 
o Cicle Mobile para fazer testes em plataformas 
móveis, tipo Android, IOS, Windows Phone e Black 
Berry também.

tótipo 95% do que você vai ser capaz de construir no 
desenvolvimento de sua aplicação. No fim das con-
tas, tenho elementos básicos HTML aqui em cima, 
tenho texto, botão, imagem, link, referência. Não 
é nada, não existe, por exemplo, uma construção 
mega nebulosa por trás do Ajax para tudo funcionar. 
Não, uso Flex para fazer isso, inclusive.

Maicol – Brisa: Ainda sobre a construção dos pro-
tótipos: existem casos que você tem que levar em 
conta que o que está se construindo é uma simu-
lação daquela realidade. Tem que levar em conta e 
explicitar com o cliente o quanto essa simulação é 
próxima da realidade do que você ai construir para 
ele como produto final. Isso sendo acordado você 
consegue, inclusive, ponderar sobre as  diferenças. 

Vitor – Borland: Você tocou em um ponto extrema-
mente importante. Essa definição vai até do próprio 
nome que você está construindo. Isso é um protó-
tipo existem nenhuma pretensão de que um pro-
tótipo seja 100% fiel àquilo que você vai construir 
depois. Quanto mais fiel, melhor, porque você vai 
causar menos impacto pro cliente que vai receber 
aquela informação, porém, não necessariamente 
dentro do protótipo você vai ter todas as funciona-
lidades sendo cobertas, até porque não faz sentido. 

DEBATE
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Farei um apanhado do que tenho visto nas empresas e sobre o processo de tes-
tes, de software, de algumas novas tendências, do alinhamento dessas novas 
tendências como modelo de maturidade. Vou focar no negócio. A Dataprev tem 
unidades de desenvolvimento praticamente em todos os estados, comunicação 
direta e constante com  cliente. Hoje em dia, como a facilidade de comunicação 
é muito grande, tende a existir uma cobrança muito forte por parte do cliente.  
Quando se estabelece um planejamento, aquele planejamento tem que ser se-
guido à risca até o final. Sabemos que planejamento é plano, não significa que 
vai ser o real. Os desenvolvedores devem desenvolver, testadores devem testar. 
Uma equipe de desenvolvimento utiliza todo o tempo disponível para desenvol-
ver um software e, quando chega na etapa de teste, a equipe de desenvolvimento 
informa que o teste não foi liberado, porque foram encontrados erros. O  projeto 
atrasa por causa das correções. A questão do tempo acaba se tornando um fa-
tor crítico para o processo do projeto. Muitas vezes demoramos para encontrar 
os problemas porque demoramos para fazer o teste. Você, hoje em dia, acaba 
tendo que desenvolver, que entregar software rapidamente Surge um problema 
e a correção tem que ser entregue na hora. E como é que conseguimos entregar 
essa correção com qualidade? Os desenvolvedores acabam realizando a parte 
dos testes. Antes você tinha uma equipe separada, mas agora o teste está vol-
tando para dentro da equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento 
está focando também em fazer teste. 

Nas famosas versões betas, acredito que todos vocês utilizam alguma coisa do 
Google. No Google é tudo beta. Até o Gmail que tinha deixado de ser, voltou a 
ser beta agora de novo. O software está cada vez mais acessível a um número 
enorme de pessoas. Os testes devem sair um pouco do foco da construção de  
um software corretamente para o foco do construir um software correto. Para 
conseguirmos fazer isso, precisamos entregar rápido. Entregar rápido, validar e 
identificar rapidamente os problemas que são problemas de requisito. Não estou 
dizendo que vamos desconsiderar os testes legais. Temos que continuar tes-
tando. Só que temos que pensar um pouco mais no paradigma. É um paradigma 
que tem no Badoo. A grande questão é que variadas empresas tentam fazer as 
implementações 

Marcus Dratovsky – FTS Brasil: A Fábrica de Teste de Software (FTS) é uma em-
presa que nasceu no Parque Tecnológico de Sergipe, em 2010, com processo, 
metodologia e estrutura. Logo no primeiro ano, partimos para certificar MPT BR. 
O processo foi natural, veio com a maturidade. Sem isso, não adianta ultrapassar 
etapas. Anteriormente, as empresas queriam a certificação por causa de licita-
ção. Iam atrás e acabavam criando processos que nunca mais usavam. Com a 
fábrica de teste a visão ficou um pouco diferente, porque não somos parte da 

¹ProMove Soluções
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empresa que desenvolve. Somos um terceiro confiável que testamos algo que 
alguém desenvolveu, quer seja a própria empresa, quer seja outra empresa con-
tratada para isso. Essa é uma tendência em alguns mercados de que o pesso-
al de teste independente sirva como Service Level Agreement – Acordo de Nível 
de Serviço (SLA) de quem desenvolve. Ninguém tem pretensão em dizer que 
vão tirar todos os bugs dos softwares. Os softwares tem bugs e sempre terão. 
Buscamos no trabalho garantir que o software testado não traga riscos para o 
negócio. Realizamos testes muito bem planejados, para trabalharmos em cima 
do Core Bussines do software ou do cliente, para garantir um financeiro que não 
calcule errado. São testes planejados para riscos de negócio, muito embora re-
alizemos testes de uma série de outras coisas também. Somos uma fábrica de 
teste buscando soluções tecnológicas. O foco é na utilização de ferramentas de 
automação e formação, mantendo um trabalho de participação administrativa 
e parcerias estratégicas. Com isso, buscamos agregar resultado para o cliente. 

Temos que manter em mente que o mais importante é o processo, o software e 
a  automação satisfazer o cliente, principalmente, se você for vinculado ao Ca-
pability Maturity Model – Integration ou Modelo de Maturidade em Capacitação 
- Integração (CMMI 5) e ao Melhoria de Processo de Teste Brasileiro (MPT BR 5). 
Os principais serviços nossos são testes funcionais, performance e integração, 
teste de usabilidade e acessibilidade, o que representa cerca de 90% do nosso 
trabalho. O MPT BR nasceu com a idéia de aumentar a qualidade dos produtos 
de software por meio da otimização e melhoria continua dos processos de testes. 
Teste não é mais uma caixinha na engenharia de software. Depois da qualificação 
ele passou a ser um processo que nasce com o sistema e permeia até o final. O 
mercado entende o valor de uma pessoa certificada e espera que com o MPT BR 
implantado aumente o Return On Investment - Retorno sobre Investimento (ROI), 
porque o teste passa a estar em todo o processo, não mais no fim. Espera-se 
que o retorno sobre o investimento seja melhor, porque vamos solucionando os 
erros do processo conforme aparecem. O erro é inerente. Se você tem um pro-
cesso controlado, a previsibilidade de problemas é perceptível logo que surge, 
porque possuímos um cronograma. Sabemos como está o andamento do crono-
grama, orçamento, a evolução do trabalho conseguindo prever problemas e se 
posso solucioná-los ou não. A questão da previsibilidade existe desde a Project 
Management Body of Knowledge - Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de 
Projetos (PMBOK). 

Quando há um bom plenajamento se consegue  identificar os problemas antes 
que eles aconteçam e tomar providências e, em tese, corrigir caminhos e repla-
nejar o tempo para cumprir o prazo. Com os mercados em constante mudança, 
modelos pesados e custosos são inviáveis para micro, pequenas e médias em-
presas. Nunca participei de uma avaliação em IMPSDR. Me parece mais rápido e 
mais barato. O MPT BR é baseado nas principais bases de conhecimento, modelo 
e melhoria do teste e na  oferta de serviço personalizado para cada empresa e 
a sua necessidade de negócio. É dividido em cinco níveis. Primeiro nível, parcial-
mente iniciado; depois, gerenciado; definido; prevenção de defeitos; automação; 
e otimização. É importante entender que ele não é um modelo pequeno, muito 
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embora seja fácil de implantar. No primeiro nível, tem 29 processos e já existem 
11 empresas no Brasil certificadas. No segundo nível, tem sete processos e tem 
três empresas certificadas. No terceiro nível, tem 41 processos e tem só uma 
empresa, a Maicol. Ele não é um modelo só porque é de teste e pequeno. Ele  é 
um modelo que exige bastante planejamento,  acompanhamento. Um modelo 
que nasceu para er um processo completo. No contexto da FTS, nascemos em 
um parque tecnológico e viramos empresa. O primeiro ano foi todo trabalhado 
em cima da metodologia de uma série de processos que queríamos implantar. 
começamos a trabalhar, a pegar alguns clientes e a testar a metodologia, No se-
gundo ano, em 2011, nos certificamos no MPT BR. 

Vivemos eminentemente de projetos. Não temos nenhum contrato de manu-
tenção de valor fixo por mês que garanta a sobrevivência da empresa. Algumas 
empresas trabalham por hora, outras trabalham por complexidade de tela, ou-
tras por tarefa, com orçamento fechado. Resolvemos criar uma metodologia de 
caso de teste. Pensamos em como trabalhar em um modelo de fábrica com baixo 
custo, alta produtividade e escala. O caso de teste tem um identificador, um ob-
jetivo, um cenário no qual ele participa com  entradas, processos, saídas e o re-
gistro do defeito, se for o caso. Conseguimos criar uma unidade do caso de teste 
que foi trabalhada e nos colocou em um ciclo de vida de um projeto de teste que 
começa com planejamento, ambiente, montagem, especificação, execução e en-
cerramento. Nele podemos ver todo o ciclo de vida. Ele foi planejado e montado 
em um ambiente que alguém especificou, executou e encerrou. O caso de teste 
simples tem o ciclo de vida de 30 minutos, o médio leva uma hora, o complexo 
leva duas horas e o muito complexo leva três horas. Quando os casos de teste 
começam,  estabelecemos criticidade,  se é simples, médio, complexo ou muito 
complexo e a prioridade é executar tudo. Priorizo os casos de testes  de muita 
alta prioridade. Faz  parte do planejamento estratégico, da metodologia. Temos 
um MPT BR também dentro da empresa e um conselho de inovação e melho-
rias. Acabamos criando um software chamado Sistema Gerenciador e Projetos 
de Testes e Softwares (SGPTS) que cuida de toda a parte da fábrica de testes e 
atende a todos os requisitos do MPT BR nível um e dois. Não é uma ferramenta 
de automação. Escrevemos, importamos, clonamos e executamos o caso de tes-
tes e, as vezes, o registro é colocado na  ferramenta de automação, fazendo com 
que o cliente receba imediatamente um email com  relatórios estatísticos sobre 
a produtividade, tanto dele  quanto  nossa. 

Nossa meta é planejamento e execução próximos dos 100% de acerto. Estamos 
próximos disso e o MPT BR ajudou. A Homologação Técnica (HT) é onde faze-
mos os testes. Depois, o software vai para o que chamamos de HG – Homolo-
gação Gestora. De todos os testes que fizemos, a HG reprovou cerca de 2%. Não 
estamos somente sendo assertivo na questão de planejamento, mas também 
na questão da execução. Temos o analista de teste que entende o negócio, lê o 
documento e vai até a escrita do caso mas não executa. O testador pega o caso 
escrito e executa e automatiza. Isso permitiu que o custo caísse fantasticamen-
te, porque o testador pode ser um cara técnico e até um estagiário bem treinado 
que conheça a ferramenta de formação Sellenium, Rational Functional Test, Test 
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Cambridge. Ele tem que saber português para ler, executar e registrar o erro. O 
maior problema que encontramos hoje é o registro do erro. A pessoa não conse-
gue escrever português direito. Ele escreve de uma forma que você não entende. 
Ouve-se falar analista de teste e testador e isso significa a mesma coisa em al-
guns lugares. Para nós testador é o cara que testa, o analista é o cara que pensa 
no negócio. Gestão de riscos e mudança com grande assertividade é fundamen-
tal, porque o pessoal que desenvolve se queixa que o cliente muda muito. Isso 
faz com que o desenvolvedor mude, e a nós termos que mudar também. Com a 
gestão de risco conseguimos mapear quase todos os riscos e nos adaptarmos à 
mudança. Isso gerou alta confiabilidade e garantia da qualidade. 

Além disso, a GPTS oferece ao cliente uma gama de gráficos que permite acom-
panhar o desenvolvimento. Possuímos vários tipos de gráficos. Quando temos 
um caso de teste errado, não preciso analisar a informação para saber qual foi o 
erro. O  caso de teste é muito específico. O objetivo dele é informar onde bateu o 
erro. Desenvolvedores e testadores, estamos todos no mesmo barco. Para que 
o cliente fique satisfeito as duas equipes devem trabalhar juntas. Do ponto de 
vista do cliente, se a equipe de teste e a de desenvolvimento estão subordinadas 
a mesma pessoa aumenta o risco de se priorizar as entregas do código, em de-
trimento da entrega do código testado. Quem esta implantando fábrica de teste 
e célula de teste: é bom que tenha gerentes diferentes, no mesmo patamar.
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Edgar – FNDE: Marcos, em relação à unidade de 
teste, de que forma que vocês relacionam esses 
testes para validar um determinado fluxo de caso 
de uso? Como você faz para determinar que deve 
executar uma unidade de teste e depois outra? 
Você procura a menor unidade para facilitar enten-
dimento, planejamento, definição do teste e até 
mesmo a sua forma de como cobrar do cliente? 

Marcos: Para nós, que fazemos o teste externo, 
o caso de uso é bastante importante, aliás, toda 
documentação é importante. O caso de uso testa 
qualquer informação que ali é colocada. Essa fun-
cionalidade é acessada apenas por administrado-
res. O individuo entra, coloca o cartão e digita a 
senha: uma senha certa, uma senha errada e uma 
senha bloqueada, dependemos do resto da docu-
mentação para termos um entendimento. Assim o 
caso de uso é analisado e fatiado. Agora, não sei 
informar se cada etapa do caso de uso é um teste.  

Edgar – FNDE: Você tem que definir uma entidade su-
perior para determinar inúmeras combinações de caso 
de teste, para testar toda a completude de um deter-
minado caso de uso de onde partiu aqueles testes?

Marcos: Sim, não tenho um caso de teste para um 
caso de uso. Vou ter em média 10 a 15 casos, de-
pendendo do tamanho do caso de uso. O caso de 
teste ganha uma coisa, a rastreabilidade, que está 
ligado a um caso de uso. Posso levantar todos os 
casos de teste de um caso de uso que foi alterado. 
Caso encontre um erro, consigo saber de que caso 
de uso aquele caso de teste se originou. Possuímos 
uma rastreabilidade bidirecional, vindo do caso de 
uso para o  caso de teste e vice-versa. 

Érico – Dataprev: Se não me engano, Marcos de-
fendieu uma posição de grande integração entre 
desenvolvedores e equipes de teste. Já o David 
disse que a Félix funciona quando as pessoas não 
estão almoçando juntas. 

David: O que coloquei foi o seguinte: se o pesso-
al de teste, principalmente o externo, for encarado 

como alguém que está ali somente para dizer que 
o trabalho está errado, não vamos ter integração 
nem ajuda. Quero dizer que o teste tem que ser 
encarado como um apoio ao desenvolvimento. O 
responsável pelo desenvolvimento tem que enten-
der que o responsável pelo teste está ajudando e 
não denegrindo seu projeto. Temos que agradecer 
quem vai realizar o teste porque, graças a ele, tal-
vez consigamos um selo com a letra A. Temos que 
entender que a integração é nesse sentido, que o 
entendimento de ambos é em prol da qualidade. 

Guilherme: Uma pergunta para o David: você fa-
lou de algumas ferramentas, como GUT, Unity, PMD, 
Checkstyle. Você acha que é o suficiente, ou você só 
mostrou uma pequena fração do todo? Porque tam-
bém utilizamos a Junit e o Sonar, que reúne também 
o PMD e o Checkstyle. Só que não são suficientes. 

David: Na verdade, isso vai depender do tama-
nho do software que você está vendendo e de sua 
criticidade. Minha apresentação foi montada em 
cima da realidade do mercado. Temos softwares 
pequenos que devem ser entregues rapidamente. 
Entendo que a Dataprev tem softwares com maior 
criticidade. Nesse caso, talvez só a parte dos testes 
unitários não seja o suficiente. Também podemos 
tentar automatizar totalmente a parte de testes 
funcionais. Tem o Sellenium e algumas outras fer-
ramentas que permitem fazer um pouco a mais 
que uma inspeção de código, um teste unitário. É 
obvio que depois disso podemos realizar os testes 
tradicionais para garantir que está tudo correto. 
Tudo depende do tempo que você tem para desen-
volver. Realizar teste unitário não é o suficiente, 
até porque o teste unitário, como o nome já diz, só 
vai testar as unidades e você precisa testar a coisa 
integrada. Para isso, não tem GUT, não tem Unity, 
nem um Sonar suficientes. Existe essa guerra entre 
o desenvolvimento e o teste, mas na verdade o que 
nos leva a essa guerra é a pressão do cliente, pres-
são do projeto. 

Interlocutor não Identificado: Vocês fazem teste 
de stress também ou só teste funcional? 
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Marcos: Temos projeto de teste funcional e proje-
to de teste de performance, stress, carga, acessibi-
lidade e usabilidade. 

Interlocutor não Identificado: Como é que vocês 
conseguem, ou como vocês executam, no teste de 
stress, a questão de equiparar com o ambiente pro-
dutivo? Um sistema para 6 mil usuários simultâne-
os as vezes requer um trabalho grande. Temos um 
centro de teste, isso fica a cargo da própria equipe 
de desenvolvimento. Como vocês conseguem tes-
tar funcionabilidades de integração? Imagino que 
vocês não testem no ambiente do cliente. Possuem 
alguma outra alternativa?

Marcos: As questões do teste de stress necessa-
riamente testaram no ambiente do cliente, por-
que não temos o ambiente do cliente replicado em 
casa. A massa de dados, por questão de restrição 
da divulgação, geralmente quem monta é o cliente. 
Normalmente, o cliente fornece isso e nós executa-
mos no ambiente do cliente. Acredito que não seja 
a mesma realidade de vocês. O ambiente de desen-
volvimento é do fornecedor, do cliente. Vou testar 
no ambiente dele, nunca no ambiente de produção, 
mas no ambiente que chegue perto disso.

Tivemos um trabalho de simular um acesso à Cai-
xa Econômica e não foi possível, porque nem banco 
consegue fazer. Quando a integração é dentro de um 
cliente, no caso o banco que tem muitos softwares 
rodando, só conseguimos simular no próprio cliente, 
mesmo que utilizemos a ferramenta de WebService. 

David: Só complementando, eventualmente Byo-
nics Micro Fox, por fornecer soluções de teste em 
performance. A partir da massa de dados, o que 
acabamos fazendo para auxiliar o cliente é fornecer 
um produto da MicroFox para descaracterização e 
redução de massa de dados. Assim, conseguimos 
gerar o volume suficiente de informações para 
execução de testes, informações essas que de-
pois viram um ativo, um meio dele gerar massas, 
conforme surge a necessidade. Criamos modelos 
de extração, de mascaramento e, na prática, o que 
procuramos fazer é dar condição para que ele crie 
e recrie o ambiente de teste a hora que ele quiser. 

Por muitas vezes, por mais que queira criar massa 
de dados, não refletimos a situação da base dele.

Marcos: Em nossos principais clientes o problema 
não é não ter a base de dados. É ele fornecer essas 
informações. A Dataprev vai disponibilizar a você 
todo o cadastro dela? Não, o grande problema não 
é a base, é ter acesso a ela. Essas ferramentas aju-
dam bastante, porque descaracterizam e você con-
segue ter uma base consistente para teste.

Aloísio – Dataprev: Gostaria de saber um pouco 
sobre a ferramenta interna.Essa questão de testes 
manuais e automáticos e essa relação de execução 
de testes também são estratégias de integração e 
de regressão? 

Marcos: Com relação à questão teste automático e 
manual, normalmente quem define isso é a estra-
tégia que fechamos com o cliente. É o cliente quem 
diz se ele quer um teste manual ou um teste au-
tomático. Por exemplo, às vezes precisamos testar 
um software para fazer uma migração de banco de 
dados, automatizamos isso para usar uma vez só 
e o custo fica alto, mas, se desenvolvermos uma 
ferramenta ao longo do tempo, eles terão um sof-
tware, uma gama de softwares que utilizado cons-
tantemente, evoluí a ferramenta. Vale a pena você 
automatizar nesse sentido. Depois de automati-
zado, cada vez que executarmos novos casos de 
teste, rodamos todo o regressivo também, o que é 
bastante simples e rápido, porém, requer cuidados. 
Regressivo não é só fazer e automatizar e depois 
apertar um botão. Temos que ter planejamento. 
Quanto a ferramenta, não me preocupo muito com 
ela, porque se o cliente tem um software, vamos 
testar na Web e ele não faz nenhuma restrição. Po-
demos utilizar o Sellenium. Quando o cliente já pos-
sui ferramenta, utilizamos a dele, o fundamental 
é perceber que determinada empresa ou entidade 
quer implantar teste e começar pela automação. 
Automação para nós é o final do processo. Se eu 
não entendi o problema e não consegui fazer uma 
boa estratégia para cercar os principais erros ou 
os principais riscos daquele software, não adianta 
nada automatizar. Ao escolher a ferramenta você 
deve observar sua função, porque, por exemplo, o 

DEBATE
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Diameter é uma boa ferramenta para stress, para 
carga, mas existem outras ferramentas melhores. 
O Sellenium é uma boa ferramenta, mas só trabalha 
no ambiente Web. A IBM, a Borland e a HP também 
possuem ferramenta. Quando compramos a fer-
ramenta que não conhecemos, contratamos um 
consultor para treinar a parte da equipe que está 
escrevendo. A pessoa que tem a inteligência do 
processo, mas não mexe com ferramenta. Essa foi 
a estratégia que criamos.

Maicol – Brisa: Sobre automação, temos que to-
mar cuidado porque se fizermos um desenvolvi-
mento com Flaks, dependendo da sua estrutura, da 
sua arquitetura, não podemos utilizar a ferramenta 
como deveria. Isso é delicado mesmo. 

Marcos: Desculpa, usa o Silk que funciona.

DEBATE
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Maicol de Aguiar Peixe 
Brisa - Sociedade para o Desenvolvimento da Tecnologia de Informação

Usa o Silk que funciona em torno de 10%! Vou falar efetivamente sobre o pas-
sado, presente e as nossas ambições futuras em relação à uma operação que 
teve grande repercussão e se tornou internacional. Possuímos cronogramas mais 
complexos em países como Ásia, Inglaterra, Europa e Brasil. Vou falar sobre os 
entraves, as práticas, os problemas que aconteceram ao longo do tempo e quais 
as soluções que adotamos. Tenho 16 anos na área de tecnologia, 8 anos de ge-
renciamento e, nos últimos 4 anos, sou responsável pela diretoria operacional da 
Brisa. Minha formação é em administração,  com NBA executivo e internacional 
pela FIA. Hoje, faço mestrado na USP como aluno especial de Administração Es-
tratégica. Dou aulas também na Fundação Dom Cabral, em NBA de gestão. Traba-
lho há 10 anos na Brisa, que é a detentora da operação que irei falar. É uma orga-
nização de 24 anos de idade, filiada ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. Isso 
é uma coisa que queria dar ênfase, porque ser filiada e creditada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Informação requer, nos projetos exportados pela lei de 
informática, um alto grau de controle. Prestamos serviços tanto para o setor pú-
blico quanto para o setor privado. Vamos falar exclusivamente da operação da LG, 
que é a  maior operação que existe dentro da nossa organização. Eessa operação 
conta atualmente com 130 profissionais trabalhando em quatro diferentes loca-
lidades. Os profissionais são 100% deles. Eles saem da base e são treinados junto 
aos melhores conceitos e a  melhores práticas, com processos internos juntos 
às melhores práticas do International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). 

A Brisa foi buscar o reconhecimento das melhores práticas pela utilização do MPT 
BR na parte de maturidade de teste. Podemos afirmar com muita segurança que 
utilizamos o PMBOK, principalmente seus onceitos no que diz respeito à gestão 
de projetos internamente; o White também, devido à volume muito grande de 
requisições de serviços de TI e, principalmente, da dependência de TI e do volume 
que temos de equipamentos dentro da organização. O ISTQB foi, ao longo da linha 
da nossa história, como uma das melhores práticas para maturidade na parte de 
execução nos conceitos de teste. Foi muito interessante, porque é algo que trás 
um idioma comum para todos os analistas e uma maturidade do profissional em 
si. E o Scrum ara metodologia de desenvolvimento dos sistemas que possuímos. 
São esses sistemas que dão suporte á operação da qual vou falar. Há, ainda, o 
Bussiness Process Managing (BPM), porque todos os processos são constante-
mente atualizados. Hoje temos o desenho de todos os nossos processos inter-
nos, para ter o controle exato dos GEPs. Existe uma constante reavaliação em 
análise para que possamos estar em constante processo de maturidade até não 
ter nenhum tipo de processo. Temos auditorias internas a cada mês e meio no 
máximo. Fazemos auditorias dos processos internos e dos projetos que estamos 

¹ Diretor operacional da Brisa
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rodando. O que viabilizou o crescimento dessa operação foi a metodologia utiliza-
da. Um modelo de maturidade, uma certificação, é simplesmente o resultado de 
uma gestão. Se você aplica em uma gestão, se você realmente controla todos os 
pontos que você tem, faz sua análise de risco e cria suas estratégias, você prati-
camente já está adequado. 

É fácil você se certificar se você efetivamente faz as coisas da maneira correta. 
Existem casos de pessoas que demoram meses e meses para poder efetivamen-
te certificar, porque não tinha um norte a ser seguido. Quando as coisas são feitas 
em um modelo hard rock, vez sim, vez não, você começa efetivamente a ter uma 
teoria. Aí, na realidade, é o caos e para sair do caos sempre é doloroso. Todos os 
nossos processos, dentro da operação, são totalmente mapeados. Não é porque 
existe uma loucura ou uma necessidade, uma fissura por desenho de processo 
é que o mapeamento dos processos, no caso, estamos utilizando anotação do 
Business Process Modeling Notation (BPMN),  viabiliza a identificação de uma ma-
neira muito fácil e muito rápida de todos os gargalhos que você tem, de todos os 
controles que você tem. No caso de uma consultoria, de você tentar adequar os 
processos que pré-existem a um modelo de qualidade, seja um MPS, um MPT, 
um CMMI ou um TMMI. De você conseguir mapear seus processos e validar efe-
tivamente, o entendimento que você tem do processo. Porque  uma coisa é você 
entender um processo que existe, a outra é notar se está efetivamente incre-
mentado. Isso é muito importante. Entendendo o processo que existe na sua em-
presa, na sua organização, entendendo as lacunas, validando e auditando todos 
os pontos de controle que você pensa existir, torna-se simples adotar m modelo 
das melhores práticas de maturidade do mercado. Se você começar a mapear e 
nomeá-los, você consegue saber qual delivery que você tem, o artefato que foi 
criado e o que vai se adequar a cada um dos processos exigidos, com o nível de 
maturidade a que você quer chegar. 

A operação foi baseada nas melhores práticas. Uma operação que estamos sem-
pre  acompanhando, porque  tem uma criticidade muito grande e tomou uma di-
mensão maior ainda ao longo dos últimos seis anos. Nós já excedemos o patamar 
de 3 milhões de caso de teste de celular. Parece loucura, mas fazemos a validação 
para LG em toda América Latina. Vez ou outra para outros países, porém, na rea-
lidade, estamos em 30 países, contando com Guiana. Com os softwares comuns, 
chegamos a 40 localidades operacionais diferentes. Nós já fizemos testes para 22 
operadoras de celular. Foram 219 modelos até o momento. Já percebemos que 
a volumetria é enorme, a criticidade é muito grande. Você teve um dispêndio de 
marketing enorme e você penalidades quando não entrega algum dos celulares. 
Penalidades que chegam a dois anos sem compra e assim por diante. Realmente 
é um terrorismo. Você tem o comprometimento com qualidade e com o tempo. É 
algo que nos persegue diariamente. Trabalhamos com outros países em paralelo 
ao nosso cronograma. Enquanto trabalhamos de dia, às oito horas da noite outras 
pessoas começam a trabalhar na Ásia. Durante o dia existem pessoas trabalhan-
do na Inglaterra e assim por diante. Temos que ter uma sinergia muito grande 
entre os países, porque qualquer fatalidade, qualquer imprevisto que ocorra no 
Brasil, afeta  inúmeras pessoas em diferentes localidades. Usamos bastante isso, 
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principalmente, para que possamos, por exemplo, em conjunto com a Ásia, num 
projeto muito crítico, fazer um teste, uma correção em uma virada de noite, das 
oito da noite às oito da manhã. Começamos de novo a testar às oito da manhã, 
terminando às oito da noite e assim por diante. Fazemos o que chamo de ápice 
do paralelismo de um trabalho evolutivo de software. Como vocês podem notar, o 
volume dos casos de teste é muito grande. Houve  uma queda, entretanto, porque 
desde o começo da operação ocorreu uma evolução muito grande com relação a 
análise, a estratégia, e a elaboração dos próprios casos de teste, que eram feitos 
de uma maneira e depois passaram a ser de totalmente diferente, para que hou-
vesse uma maior cobertura e uma facilidade maior para os analistas de teste. 

Um dos pontos de atenção é que  fazemos testes não só para português. Como 
o Marcos comentou, existe o analista não consegue escrever em português. O 
nosso problema é maior, porque são 130 pessoas que tem que saber escrever 
em inglês, e vez ou outra também falar em inglês. Realizamos também os testes 
em espanhol, português, francês e  inglês. E são cinco regionalismos diferentes, 
cinco celulares totalmente diferentes uns dos outros, cinco manuais diferentes 
uns dos outros. Existe um processo evolutivo ao longo dos últimos seis anos, um 
processo que foi criado para controle até pelo motivo de promover uma facilidade 
e o celular passar a ser User-Friendly (dispositivo “amigável”). Para que, quando 
você trocasse o seu celular, reconhecesse os menus, tivesse facilidade de nave-
gação, a exemplo do conceito que se iniciou junto com o iPhone. Você muda de 
um iPhone para um outro e sabe que, puxando a barrinha, consegue a navegação 
porque já está ambientado. Todo esse padrão não é uma coisa simples, princi-
palmente, porque os tokens e as listas de termos utilizados dentro dos celulares 
são de proporções gigantescas. Os códigos dos celulares são de gigas, não são 
pequenos, são milhares e milhares de linhas de corte de alta complexidade. Uma 
coisa que é muito importante para pegarmos os problemas, que chamo de inci-
dentes (bug), se temos que ter muito bem definido o papel e saber exatamente o 
limite das pessoas. Não quero impedir alguém de ser proativo, mas numa situa-
ção de criticidade muito grande, em um período muito curto de teste,  você tem 
uma necessidade de assertividade próximo à 100 % sempre. Você não tem como 
deixar que uma pessoa ultrapasse os limites dela. Os papéis tem de ser muito bem 
definidos, não tentando apagar uma pessoa, mas tomando cuidado para que aquilo não 
se torne um entrave. 

Utilizamos toda a parte de processos, áreas 100 % compatíveis com o PMBOK 
, para que todas as pessoas, independente da localidade e da posição no nível 
de gestão, possa efetivamente entregar um documento sem que tenha conheci-
mento, mas se precisar, saber onde se encontra, sei o tracking dele e sei acessar. 
Você viabiliza uma série de ferramentas para ter uma comunicação rápida. Tem 
que pensar que problemas acontecem e você tem que ter uma resposta muito 
rápida, principalmente, quando você tem essa dupla jornada de trabalho. A pes-
soa pode não estar presente, mas todos os demais tem que ter conhecimento 
de todos os processos e de tudo o que foi feito sem a necessidade da presença 
física e sem a necessidade de ter que passar a mão no telefone para ficar con-
versando e perguntando uma coisa que deveria estar em um determinado local. 
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É difícil fazer um negócio desses, mas vale muito à pena se você quiser ter um 
conforto como gestor de uma operação. Sobre os fatores históricos, da evolução 
e dos entraves: isso viabilizou que nós chegássemos como primeira empresa ou 
organização nível três no Brasil, posso dizer na América Latina. Começamos com 
menos de 18 pessoas até chegarmos a 130 pessoas. Ao longo desses anos ti-
vemos a descentralização da nossa operação e fomos para diversas localidades. 
Tivemos a inserção de novos testes que trouxeram a necessidade da criação de 
especialistas sobre determinados testes, de grupos específicos. Tivemos uma sé-
rie de itens que praticamente obrigaram a Brisa a se organizar e assumir um nível 
de qualidade cada vez maior para que a operação não fosse jogada ao léu e não 
voltássemos a estaca zero. Ao longo desses seis anos fechamos um laboratório 
na Coréia, que era o Test Bad (Teste Ruim), com dezenas de pessoas. Fomos para a 
Coréia palestrar para o Presidente mundial da LG, França, Inglaterra e, hoje, a Índia 
assume a operação da Brisa com Best Classic (Melhores Clássicos) para a criação 
de uma outra operação. 

Isso não ocorre porque somos bons demais. Na realidade, acho que foi porque 
tínhamos uma cultura de empresa de consultoria, de desenvolvimento e um 
comprometimento muito grande, principalmente, pelo fato de termos diversos 
projetos suportados pela lei de informática e da entrega do nosso principal terror 
que é o Anexo Oito. Temos que gerar uma série de relatórios. Neles, temos como 
obrigação ter o controle total sobre horas trabalhadas, atividades executadas, 
melhorias e benefícios que foram feitos paro Brasil ao longo do tempo, inova-
ções e assim por diante. Não existe como executar um projeto sem controle. Por 
isso acabou ficando incrustado em toda a parte da empresa, na cultura da nossa 
organização. E isso foi na época em que não existia checklist, não existia lista de 
teste formal, não existia um modelo de requisito. Na realidade, existia uma série 
de testes coreanos e a maioria das coisas eram feitas de forma aleatória. Foi um 
processo muito doloroso, árduo. Tivemos um processo de pesquisa gigantesco 
em cima de um celular com 6 mil casos de teste para realizar. E isso não corres-
pondia a 100% da cobertura. Sem contar que são testes de laboratório, testes de 
campo, validação dos países, validação do idioma e assim por diante. Começamos 
em São Paulo com um conhecimento de Excel. Criamos grupos de pessoas em 
dispositivos móveis como esses em WW para facilitar a comunicação e o apren-
dizado. Tinham que ser rápido e muito acima da média e colocamos um mediador 
no centro, sempre a pessoa com maior expertise para distribuir o conhecimento e 
as lições aprendidas. Migramos para mesas como se fossem uma cruz e reduzi-
mos as células para quatro pessoas para aderir aos projetos, na época, facilitando 
a comunicação sem barreiras visuais entre as pessoas. Temos que lembrar que 
não existe tempo para o erro, porque são projetos que vão de quatro horas a sete 
dias. Pode parecer meio excessivo, mas um recall de celular é um dinheiro absur-
do de investimento perdido.

 Em 2007, nós começamos a fazer testes de autonomia de celular em todas as 
operadoras da América Latina. Em 2008, tivemos muitos problemas com a parte 
de linguagem pela complexidade. Chegamos a conclusão que não dava para ser 
generalista nesse ponto e criamos um grupo de especialistas, todos eles com o 
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idioma fluente na escrita e na fala (12 idiomas que deviam ser validados e para 
atender) e tivemos uma melhora muito grande. Começamos a fazer a validação 
das reclamações dos usuários finais dos países, passamos a agregar os projetos 
de campo no Brasil e em parte da América Latina. Em 2009, criamos um grupo de 
estagiários para dar suporte a toda a parte de rotatividade. Um dos maiores en-
traves que tivemos no inicio no projeto foi que no Brasil, ao contrário dos demais 
países no mundo, não existia cultura de utilização do celular. Por mais avançada 
a tecnologia do celular que as pessoas tivessem, não existia cultura da utilização 
porque o valor dos serviços era considerado alto demais e as pessoas não utiliza-
vam. Tínhamos uma equipe multidisciplinar e essa equipe não conseguia, muitas 
vezes, entender os conceitos, aprender o que era para ser aprendido e isso trouxe 
um problema muito grande. Por isso, criamos um grupo de estagiários para ser  
treinado dentro de sala, treinadas no modo de opening training, para substituir as 
pessoas que saíssem para o mercado. Passamos a fornecer profissionais treina-
dos para o mercado. Hoje temos profissionais treinados que trabalharam conosco 
na LG, na Samsung, na Ericsson, na Runaway, na TBA. São profissionais que pas-
saram pelo processo de maturação dentro da organização e foram entre-
gues no mercado a custos maiores, é claro, para oportunidades melhores e 
temos muito orgulho deles. 

A estratégia de reposição, rotatividade e criação de valor: tivemos que ter atenção 
em relação aos problemas de linguagem e nos delegaram 100% da operação de 
campo para América Latina. Hoje temos 18 engenheiros que ficam 24 x 7 viajando 
pelos países da América Latina executando testes de campo. Quando falamos em 
teste de campo, só por  curiosidade, é um teste que pode ser feito dentro de um 
hotel ou em um país, existe um mapeamento de todas as operadoras de telefone 
celular. Você passa com o celular naquela rota específica, passando pelas ante-
nas da operadora, fazendo chaveamento entre as antenas, colhendo os LOGs das 
execuções das atividades que estão sendo executadas, para que possa averiguar 
se existe algum tipo de problema, perda de sinal, perda de conteúdo e assim por 
diante. Também iniciamos a parte de automação. Nós tivemos várias tentativas 
de comando AT, que é um comando texto especificamente para você delegar, para 
você conseguir automatizar alguns itens como Invite MMS, Invite SMS, e ações 
muito repetitivas que não demandavam a necessidade da existência do analis-
ta de teste. Dentro da própria LG, na Coreia, fomos para lá, conversamos e eles 
acabaram por implementar alguns switch de teste dentro do próprio código. Isso 
foi viável porque estavam criando uma ferramenta muito madura de automação 
e, hoje em dia, temos milhares de testes executados pelo nosso pessoal mesmo, 
que desenvolve o script de teste para as ferramentas de automação. 

Fizemos integração com ele, mas não era 100% compatível com a necessidade 
que tínhamos para inserção da parte de caso de teste, controle das pessoas, 
controle de gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão operacional e suporte 
principalmente a um dos maiores entraves que nós tínhamos que é o report er-
rado do bug, da inconsistência, da não conformidade. Criamos uma metodologia 
e fomos maturando, treinando as pessoas para fazer um report estruturado dos 
problemas, para que existisse uma transparência por parte dos desenvolvedores, 
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independente do idioma, da localidade, da cultura. Para que eles entendessem 
que os reports são feitos pela nossa equipe, assim conseguimos reduzir muito o 
nosso problema de devolução de inconsistência, de incidentes com insucesso na 
correção pelos desenvolvedores. Claro, todos reportados em inglês, mas de uma 
maneira estruturada, com palavras curtas, com passos bem definidos, com a for-
matação bem definida e com uma ferramenta que ajuda a essa formatação ser 
bem protegida por todos os analistas. Nós começamos com uma planilha de con-
trole que ficou excessivamente grande para controle das pessoas e dos prazos de 
todos os projetos. Essa planilha cresceu e acabou recebendo a adesão da LG no 
Brasil, e da LG na Coreia. Vimos que não íamos conseguir suportar toda a parte do 
crescimento do projeto, da operação. Inserimos um gerenciamento Web em 2008. 
Inserimos a primeira versão desse sistema em 2007. O Sistema Operacional é 
para suporte único exclusivamente da parte operacional. Ele controla toda a parte 
de versionamento das checklists existentes. 

Cada checklist chega a ter seis mil casos de teste, depende da estratégia do teste, 
depende da cultura do país de destino. Se vai ser feita uma estratégia de teste, 
dependendo do equipamento, existe uma máscara específica e uma redução ou 
não desses casos de testes a serem aplicados. Com essa ferramenta, consegui-
mos delegar a todos analistas de uma maneira facilitada o pós-planejamento na 
parte de web. Conseguimos iniciar os projetos, delegar a eles todos os testes que 
devem ser executados e, ainda mais, controlar os analistas que não tem a devida 
experiência para que  venham a ter os seus bugs encontrados e revisados por pes-
soas que tenham um maior nível de conhecimento, mais tempo de casa e assim 
por diante. Apesar de reduzir muito e da nossa realidade econômica e cultural ter 
se alterado bastante durante esses seis anos, ainda existe alguns entraves. Vale 
uma atenção para as pessoas e para o perfil das pessoas a serem contratadas. 
Migramos para uma robustez na parte de gerenciamento de pessoas e tempos. 
Migramos para uma robustez maior com sistema operacional para controle de 
checklist, inserimos um modo da parte de controle de inventários. Todas as pes-
soas possuem um crachá, um código de barra e, em  todos os equipamentos que 
nós temos, fazemos o tracking, fazemos o acompanhamento na saída do inventá-
rio e na saída das pessoas, lembrando que nós temos quatro inventários descen-
tralizados. Nós temos 130 pessoas pegando equipamentos todos os dias e nós 
já chegamos a ter dez mil celulares dentro da organização sendo que muitos dos 
celulares não existem no Brasil, não vão existir no Brasil e, às vezes, são segredo 
de Estado. Tivemos também inserção em toda essa parte de treinamento. 

Tivemos que criar treinamentos especializados para as pessoas, para que pudes-
sem efetivamente aprender a profissão de analista de teste totalmente diferen-
ciada, totalmente  orientada à parte de Mubayo. Hoje temos um sistema de IAT. 
Fazemos todo o controle de validação dos testes e da certificação das pessoas. 
Temos processos, temos grupos de estudo para suportar essa inteligência incre-
mental constante. Os celulares a cada dia possuem uma característica nova e, 
para sustentar todo esse conhecimento em cima de Android em suas diversas 
versões, para você fazer testes em cima de Windows Mobile e suas diversas ver-
sões,  é necessário ter um processo bem formatado de reciclagem e uma cons-



47Fórum de TIC Dataprev Produtividade e qualidade no desenvolvimento de sistemas

Operação LG
Maicol

tante alteração do seu processo de treinamento. Temos também um sistema de 
automação, um sistema de inventário, um sistema de comunicação. Quando nós 
descentralizamos a operação, as 130 pessoas que estavam na mesma localidade, 
numa menor parcela, começaram a pensar de maneira diferente. Foi necessário 
inserir um suporte para que as pessoas se percebessem, se conversassem, ti-
vessem acesso uma às outras e, principalmente, acesso ao conhecimento, que 
era um conhecimento fragmentado e isso era inviável. Por isso, nós optamos por 
uma plataforma. Nela, temos um Facebook Lite que serve para a parte de comuni-
cação. Todas as normativas, as boas práticas, as estratégias do teste, tudo que é 
definição de uma inconformidade de alto risco, médio risco, o que deve ser feito, 
os checklists que devem ser executados antes do inicio de cada um dos projetos 
pelos lideres da célula, tudo persistido e distribuído e com toda a atualização, co-
municação para todas as pessoas. 

Nós temos uma quantidade de sistemas muito grande por trás desses sistemas 
ainda temos toda uma interface constante, uma complexidade junto aos siste-
mas na Coreia, Course in VMS que é da própria LG e o próprio Mercury, que é o 
TD.  A equipe de desenvolvimento trabalha oito horas por dia sem tempo para 
nada, sem tempo às vezes para melhoria. Essa é a nossa maior briga e por isso 
aderimos ao sistema, ao processo de Scrum. Esse ano aderimos a uma ferramen-
ta para melhororar a visualização que é o Pivotal Tracker,  que é  um Software as 
Service (SAS), uma ferramenta simples que tem até os seus problemas de perfil, 
mas atende 100% da nossa necessidade de visualização diária. Também tivemos 
a inserção de um sistema analítico, na verdade, um Excel com  uma quantidade 
gigantesca de código por trás,  que trouxe uma assertividade e uma viabilidade 
muito grande. Um problema muito grave que nós tivemos, ao longo do tempo, 
foi psicológico, provocado pela dificuldade de entender o limite entre o analista 
de qualidade e o desenvolvedor. Com relação à metodologia, nós nascemos com 
PMBOK, principalmente, como disse, por causa da lei de informática. Depois, in-
troduzimos o Waitium porque o volume era muito grande. Inserimos o treinamen-
to do CTFL e tivemos a adesão International Software Testing Qualifications Board 
(ISTQB) no final de 2009, porque estávamos procurando uma linguagem comum 
para nos apoiar, porque existia aquela coisa do aprendizado do self burning, mas 
não havia uma metodologia, algo para discutir, principalmente, quando falávamos 
em conversar de mercado, apresentar o projeto. Em 2010, começamos as pes-
quisas na parte do TMMI. O TMMI, para quem não conhece,  é uma extensão do 
CMMI, é o Test Mature Model. O TMMI é 100% compatível com o MPT BR. Se colo-
carmos um do lado com outro, você verá que os níveis vão se adequando. O MPT 
BR passa a ser também complementar ao CMMI, como também é complementar 
ao MPS BR, que é um modelo de processo.

Tivemos a adesão do Scrum, pela necessidade da constante interação, melhoria 
dos sistemas e correção, adequação a novos processo. Inserimos recentemente, 
em 2012. Não só para parte de telefonia celular, mas para grupos de estudos que 
abrangessem ferramentas para parte de testes de outras ferramentas de testes 
de software,  como também em metodologias. Em 2012, certificamos nível um, 
nível dois e nos tornamos a primeira organização nível três certificada no Brasil. 
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Um ponto de atenção que  muito nos preocupou, ao longo desse crescimento, 
foi manter a coerência na pirâmide das pessoas que encabeçavam o projeto ver-
sus as pessoas operacionais. Produtividade é tudo e é essencial. Não podemos 
promover e criar cargos excessivos de liderança, porque isso é o veneno de uma 
operação. Hoje, 86% da nossa operação é 100 % focada na parte de produção e 
execução de testes. Enfrentamos um problema muito grande porque, no inicio 
dos primeiros projetos, pensávamos que o generalista era a pessoa que mais po-
deria alcançar um maior grau de qualidade, identificar a maior parte de erros em 
cada um dos celulares. A criação do grupo de especialistas  facilitou o proces-
so de entrada dessas pessoas, porque o treinamento era muito mais reduzido.  
Reduzimos os erros pela fluência, pela constância que a pessoa tinha com uma 
determinada área. Entretanto, uma coisa importante é a rotatividade de tempos 
em tempos.Não impedimos que as pessoas treinem, estudem as demais áreas e 
apoiamos isso, para que elas tenham um conhecimento maior e uma visibilidade 
maior principalmente dos efeitos colaterais que podem ocorrer.  Elas executam 
em 90% do tempo exatamente as mesmas seqüências de caso de teste para que 
exista fluência e a produtividade em si. 

Quando falo aqui do Excel, é que cada Excel, cada célula de trabalho, tem sete pes-
soas. Cada pessoa é especialista numa determinada área e executam os mesmos 
projetos. Um projeto é jogado para a célula, e a célula consome o projeto até o fi-
nal. Na parte de treinamento, como disse, tivemos uma preocupação muito gran-
de, por exemplo, mantemos uma pessoa 100% focada na execução de testes, na 
criação e constante retroalimentação dos processos de treinamento. Hoje, temos 
mais de mil slides, 52 treinamentos. Temos treinamentos da parte de processo 
interno, treinamentos de ISTQB, junto com os treinamentos para a certificação 
da CTFL. Mais de de 98% das pessoas que fizeram os treinamentos internos já 
foram certificadas. Nas próximas semanas teremos 15  pessoas que novamente 
vão aplicar o processo de certificação. Hoje, o nosso processo de treinamento, 
inicia com 80 horas em classe, passa para 40 horas de treinamento prático e de-
pois o opening training, além de uma constante reciclagem e avaliação de todos os 
analistas, para que possamos manter o nível de maturidade. Como disse ante-
riormente, tivemos uma grande preocupação com incentivos em conhecimento. 
Hoje, a organização tem grupos de estudo para ferramentas, como o Deamitter, o 
Ciclo Perform, o Deal Profile e assim por diante. Temos também grupo de estudos 
com foco em metodologias. Incentivamos isso e a Pós-Graduação em NBA. Nos-
sos gerentes e coordenadores são incentivados. 

O que é interessante que todos trabalham de uma maneira muito proativa e com 
muita  boa vontade em relação a produzir e melhorar de maneira constante a pró-
pria operação e a organização como um todo. Temos 29 pessoas homologadas 
junto ao ISTQB no CTFL. É muito importante citar que houve uma melhora espe-
cífica quando falamos de memória emocional, Quando os analistas começaram 
a se certificar, eles começaram a se sentir mais profissionais, mais valorizados 
e isso deu um ânimo fenomenal à equipe. Nós sabemos quais as pessoas que 
estão na média, acima da média, abaixo da média. Pessoas que faltaram demais, 
que executaram testes demais, executaram testes acima do tempo, abaixo do 
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tempo, na média do tempo, que encontraram problemas acima da média, pro-
blemas de alta criticidade, que encontraram problemas de média criticidade. Nós 
conseguimos fazer um paralelo entre todos os analistas e saber efetivamente 
os melhores e piores analistas de uma maneira matemática, para que possamos 
fazer uma análise e, principalmente, não prejudicar as pessoas. É uma ferramenta 
que viabiliza uma visão clara e objetiva do que está acontecendo. Que traz toda 
essa capacidade de chegar a um analista e  questionar, ajudar, reciclar e manter 
o nível da operação com boa qualidade. Nós temos a classificação dos problemas 
encontrados, a persistência dos testes executados e uma coisa que é o ponto 
chave para tudo, assinatura. Se a pessoa não assina, ela não se compromete. 

Ele assina o sistema operacional e sei quem está fazendo o teste. A pessoa, sa-
bendo que você sabe que ela é a executora, tem um grau de comprometimento  
excessivamente maior. Nós fazemos toda a parte de controle de gestão financeira 
que acho muito importante. Sem dinheiro ninguém faz nada e, basicamente, uti-
lizo todos os dados persistidos. Todos os meses item a item dos nosso financeiro 
é validado e por categoria. Faço acompanhamento dos cursos com base nos  ín-
dices presentes no PMBOK, para saber se existe alguma não conformidade, algu-
ma distorção no planejado versus realizado. Tenho tido sucesso nos últimos seis 
anos. Também temos muito bem definido o nosso skipe ace, os nosso índices de 
acompanhamento de performance de problemas encontrado nas primeiras fases 
do projeto, que é o Early Bug Detection. Problemas que são, às vezes, com ana-
listas que identificaram erros, mas que não eram definitivamente erros por falta 
de conhecimento e, sim, por necessidade de reciclagem, índices com a correta 
apresentação dos incidentes também. A pessoa que não está seguindo o padrão 
e, de alguma maneira,  burlou o que nós apresentamos e treinamos, não fazendo 
a identificação de erros que chamamos de test error, também demanda uma reci-
clagem de analista. Para vocês verem o quanto controlamos: isso aqui é matemá-
tico e foi puxado de uma base de dados. É a coerência do software um ao software 
N. Você nota uma decrescente  existência da persistência de não conformidades, 
ao longo do processo produtivo do software, com o objetivo da melhoria de qua-
lidade da satisfação do cliente, do aumento de combatividade. Todos sabem que 
estamos buscando uma redução de custo em relação ao retrabalho com objetivos 
estratégicos futuro a, alcance do nível 5 do  MPT BR, em 2013. O desafio é a am-
pliação de escopo de clientes nacionais e internacionais, uma carência de mercado 
que queremos suprir até e a criação do centro internacional de treinamento, não 
só nacional, mas internacional. De treinamento principalmente em ferramentas e 
metodologias de teste. Consolidar um centro  replicador através do processo de 
serviços consultivos na implementação do MPT BR para empresas e organiza-
ções que tenham a carência, que precisem de alguém que conheça processo do 
caos à aquisição da certificação e do tudo que é efetivamente necessário.
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Interlocutor não Identificado: Achava que pagar 
26 milhões de benefícios era um negócio gigante. 
Estou vendo que não perto do trabalho que vocês 
fazem. Importante são os 10 milhões de celulares?

David: Na verdade, são serviços bem diferentes. 

Interlocutor não Identificado: Mas não tinha no-
ção do tamanho, o quão complexo era a situação.

Maicol – Brisa: Independente do processo, inde-
pendente da gerência e da gestão que você tenha, 
se você não tiver pessoas qualificadas, feche as 
portas e vá para casa. São elas que garantem o fun-
cionamento. Esqueci de falar que percebemos que, 
se aumentasse no mesmo caso de teste, a quanti-
dade de pontos de verificação, você cansava menos 
o analista e obtinha um maior número de sucesso. 
Migramos todo o checklist para um Prout totalmen-
te diferenciado, fazendo isso a quatro mãos com o 
cliente. Mas pessoas desanimadas não fazem um 
bom teste. Você pode ter o caso de teste mais per-
feito do mundo, mas se a pessoa estiver insatis-
feita, se brigou com a namorada,  você tem que ter 
uma cautela muito grande, porque teste não é só 
o caso de teste. Tem que lembrar que o teste é o 
caso de teste bem feito, porque senão você nunca 
vai ter o nível de acuracidade efetivo em cima do 
software que você está avaliando. Aquele “a mais” 
definitivamente faz a diferença e o “a mais” só vem 
com as pessoas motivadas, só vem com motivação.  
Motivar o ser humano é um negócio insano.

Edgar – FNE: Com relação à operação de teste 
que vocês fazem: você deve receber um celular, 
uma configuração, executar um conjunto de tes-
tes e aí entregar para o cliente com alguns defei-
tos. Como é que você gerencia essas baselines 
do tipo essa configuração que você recebe. Em 
que freqüência você recebe, em que momento 
você recebe novas configurações?

Maicol – Brisa: Isso muda muito. Você tem celu-

lares totalmente diversos com características di-
versas. Os times de desenvolvimento são bem 
diferenciados. Por exemplo, será desenvolvido  
agora um concorrente do S3, celulares que tem 
uma gama de características funcionais muito 
grande. Mesmo no processo de correção,  demora 
mais, a complexidade é muito maior. Normalmente, 
tentamos planejar para semana, mas quase todos 
os dias existe um projeto, um tratamento que tem 
que ser feito em algum tipo de celular. Temos um 
sistema muito bem formatado, muito bem funda-
mentado nas premissas que são válidas com base 
naquele Excel lá do começo.  Acho que o Excel foi 
um backup funcional que mais me ajudou na vida. 
Recebemos, no começo do dia, às vezes no meio 
do dia, as vezes no final do dia, na sexta feira, prin-
cipalmente, o inicio do planejamento para próxima 
semana. Se você está em um software avançado, 
você já tem o equipamento dentro do seu escritó-
rio, dentro do laboratório. Existe uma problemática 
grande em relação a parte de entrega. A logística 
de entrega de telefones é uma coisa complexa. Às 
vezes, as vezes nós não temos o celular na outra 
localidade, mas temos que mandar o celular e ele 
tem que chegar lá na hora. Às vezes, quando uma 
pessoa vai viajar para fora do país e não tem o ce-
lular, ela  liga e fala, por exemplo, com o gerente da 
parte de field (campo): “Eu preciso do celular.” Ele 
vai, faz uma escala,  desce em Guarulhos, joga o 
celular na mão, sobe no avião, vai embora. É mais 
ou menos assim. É complexo, não tem uma linha 
predefinida: “Ah, recebo projetos só na segunda fei-
ra”  ou “eu recebo projetos todas as sextas-feiras, 
tenho planejamento semanal.” Já foi criado um pla-
nejamento na sexta, por quê? Porque tínhamos que 
trabalhar à noite. Você, na segunda-feira, tem que 
baixar aquele software, mas o desenvolvedor não 
conseguiu sanar aquele problema, Drop naquele, 
levanta outro projeto, insere o projeto no meio. Em 
que foco? Na otimização. 

Todo mundo tem que estar trabalhando, otimizar 
o Drop. Não deu, não conseguiu utilizar o softwa-
re, tem outro? É muito complexo, principalmente a 

Operação LG
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parte de campo, imagina a logística de você ter que 
fazer um cronograma com hotel, aviões, celulares 
na mão, sem contar que, às vezes, tem entraves 
que são piores. Tem situações muito interessantes, 
você também está à mercê de lei. Não precisa nem 
dizer, ainda mais na América Latina. Todos os dias 
recebemos praticamente na prioridade. Todas as 
sextas temos execução de testes. Dependendo da 
estratégia do teste, sabemos o nível. Dependendo 
da maturidade do software e do modelo de celular, 
sabemos se ele é um high, low, ou medium (Alto, 
baixo ou médio). É um dinamismo constante. Por 
histórico, temos bem definido os prazos necessá-
rios para os testes em determinados equipamentos 
com  diferentes níveis de complexidade, com uma 
matriz onde você tem os dias em relação às fases 
de maturidade ao longo do processo dos ciclos de 
vida. Com um agravante muito grande quando tro-
camos de celular. Estamos passando por uma série 
de mudanças culturais e estamos tendo uma redu-
ção, um achatamento fantástico no ciclo de vida do 
produto. Se você perguntar para mim o modelo de 
todos eles, eu não sei. Tenho que abrir meu compu-
tador e falar para você, porque todos os dias eles 
lançam uma coisa nova. Quando entrou o iPhone, 
foi uma quebra de paradigma, foi praticamente um 
divisor de águas. O pessoal começou a correr atrás 
e hoje em dia a competição é muito, muito acirrada. 
Tem época do ano que lançam um ou dois celulares 
novos por mês. 

Estamos testando isso e agora vem um monte de 
celular novo, que é o celular com 4G para atender 
o mercado. Às vezes, você tem uma enxurrada de 
projetos e, às vezes, você tem uma calma nos pro-
jetos. O fim do ano é uma tranquilidade, porque 
já houve uma enxurrada. Daqui a pouco, vem ou-
tra. No começo do ano. São os eventos sazonais, 
e são fantásticos. Agora temos a Copa do Mundo. 
Mesmo que seja fora do Brasil, Olimpíadas e etc, 
são eventos que dão push no lançamento de novos 
aparelhos. Às vezes, você recebe vários aparelhos. 
Só que desses vários alguns entram no mercado, 
outros não. Outros são jogados para outros países.

Aloísio – Dataprev: Gostaria de saber em que parte 

do software vocês definem que vão realizar esses 
testes e como medir os resultados?

Maicol – Brisa: Medir os resultados é uma coisa 
muito delicada. Você coloca uma pessoa para fazer 
teste exploratório e pede que alguém o acompanhe 
para ver se ele está fazendo a coisa com boa vonta-
de. Não é mais ou menos isso? O teste exploratório 
para nós é sempre mais válido na fase mais inicial 
do projeto, é o Early Bug Detection, por quê? É na-
quele momento que a pessoa vai efetivamente en-
contrar a maior parte de não conformidades no seu 
software. Você não vai cobrir 100% simples, única 
e exclusivamente com aquele test case que você 
fez. Por mais que você tenha a quantidade de tests 
cases, você vai ver que o usuário é muito criativo 
e tende a ser cada vez mais criativo. Na telefonia 
celular, principalmente, a parte que  consideramos 
(estatisticamente falando) mais importante para 
identificação de não conformidades é o início. O 
que passamos a fazer foi: não tenho como te di-
zer quantos testes efetivamente a pessoa fez, mas 
tenho uma estrutura que o profissional vai seguir 
passando pelas áreas para fazer os testes. De que 
isso me adianta? Se algum problema, que não era 
um problema de checklist, de caso de teste, for pego 
e for um problema ridículo, temos um problema. 
Qual a estrutura que a pessoa que você orientou, 
deu um norte,  tinha que seguir? Era essa. Não dei 
o caso de teste, mas dei o norte, sei exatamente se 
a pessoa passou ou não passou naquilo. Mas como 
sempre sou obrigado a contar com a pessoa. 

Nós mensuramos tudo. Temos o nível de criticidade 
de cada um, das não conformidades identificadas 
por cada pessoa em cada fase do projeto. O que nós 
fazemos é o controle dos defeitos. Se foi um pro-
blema identificado numa checklist, ou se ele foi al-
guma coisa nova identificada fora do caso de teste, 
que é um test around. Conseguimos mensurar isso, 
percentualmente falando, na execução do teste da-
quela pessoa. Algumas vezes, nós fazemos testes 
cruzados para validação, para consistência da ética 
do analista. Você passa o trabalho para duas pes-
soas e se ver que um foi feliz demais e o outro foi 
infeliz demais, sabe que tem alguma coisa errada. 
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Controlamos até o tempo de cada teste. Temos o 
tempo executado da pessoa e o tempo ideal espe-
rado. Dessa maneira, conseguimos pegar também 
aquela pessoa que quer ser super produtiva, mas 
com qualidade zero.

Interlocutor não Identificado: Qual é o insumo 
para preparar esses casos de teste, é só o manual?

Maicol – Brisa: Não. Os casos de testes são feitos 
com base em um mundo bem diferente. É um Ope-
rating System - Sistema Operacional (OS). Você tem 
um OS e não só um OS. Você tem um Core. A base 
é toda a parte técnica de Core. Testamos o sistema 
do celular que faz você ligar e toda a parte de na-
vegabilidade do celular.  Se você encontra uma não 
conformidade imprevista, aquilo vai virar um caso 
de teste. Existe uma retro-alimentação. O manu-
al, na realidade, vem por último. Não posso usar o 
manual porque é a mesma coisa da estória do que 
nasceu primeiro, o ovo ou a  galinha.

Interlocutor não Identificado: Exatamente essa dúvida.

Maicol – Brisa: Porque o software vem, o celular 
vem e o manual só vem depois. Também não teria 
sentido, porque você teria que ficar trocando, alte-
rando o manual e isso cria uma dificuldade muito 
grande. Um dos testes que nós fazemos é exata-
mente pegar um manual, pegar um celular e vali-
dar a conformidade de características funcionais 
do manual versus características funcionais do ce-
lular versus autonomia apresentada.  Outro teste 
é o comparativo de compatibilidade com todos os 
outros dispositivos existentes no mercado. Por que 
vou comprar um LG? Porque senão vou perder meu 
bluetooth! Então é valor adicionado.

Celina – Dataprev: Para manter todo esse 
rigor, essa segurança, esse controle, que é à 
base da pressão que gera bastante impacto, 
os profissionais são o tempo todo analisados, 
vigiados, controlados. É uma pressão psicoló-
gica violenta. Como é que vocês conseguem 
manter a motivação desses funcionários?

Maicol – Brisa: Existe uma pressão em que você 
efetivamente se torna um carrasco, e existe uma 
maneira diferente de você apresentar as coisas, de 
você trazer as pessoas para você. Não estou sen-
do demagogo, não. É que estamos constantemen-
te em conversa com todos, dou apoio a todos em 
ações corretas e até em ações erradas, que sempre 
que vão dar errado. Faço isso por que sou louco? 
Não, porque valorizo o que a pessoa quer. Valori-
zo o conhecimento da pessoa. Fazemos isso com o 
pessoal de gestão? É o que tenho feito.  Não sei se 
estou com a solução para você, mas estou falan-
do exatamente a minha percepção. É muito difícil, 
porque quando falamos de benefício, de motivação, 
não tenho como motivar as pessoas a ganhar 10 
milhões de dólares para ser um analista de quali-
dade. Mas posso motivar as pessoas a um cons-
tante crescimento de conhecimento. Motivar no 
sentido de dizer que está com 130 companheiros 
de trabalho e que, entre esses 130 companheiros, 
um vai ser presidente, outros vão ser diretores de 
empresas. Se você for antiético, se você não for um 
bom profissional, essas 130 pessoas vão para 130 
empresas levar o quão ruim você é.  O  interessante 
é você dar o seu melhor. E não dou esperança, não 
minto para as pessoas, que acho que muito dos lí-
deres do mundo fazem: “Você daqui a dez anos vai 
ganhar um Boeing!” Não é isso, não vai ser dono da 
Azul. Você tem que falar para pessoa a realidade.

O que costumo dizer é: “você tem que aproveitar 
o melhor, você tem que treinar, tem que estudar, 
tem que aprender, tem que compartilhar,  fazer seu 
marketing  para as pessoas que trabalham contigo. 
Tem que dar seu melhor e tem que sair. Se você me-
lhorar aqui e se tiver oportunidade, o mercado vai 
te receber bem e vamos te ajudar para o mercado 
te receber bem.”  Sinceramente, acho que mais de 
100 pessoas já passaram nos últimos seis anos. 
Dessas 100 pessoas, existem várias que me ligam 
e falam que estão assumindo cargo de liderança, 
estão indo para outras empresas. Quando essas 
pessoas saem, elas indicam pessoas para vir para 
dentro da organização. Recebemos muitas pesso-
as do mercado que é retroalimentação das pesso-
as que saíram felizes. E isso é muito bom, traz uma 
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estabilidade emocional muito grande. Quando você 
vê uma pessoa falando mal da organização, falando 
mal dos companheiros ou coisa parecida pelos can-
tos, o que acontece normalmente é que as próprias 
pessoas vem contar para mim. Dizer que a pessoa 
está falando mal ou coisa parecida. E aí fazemos 
tudo de maneira aberta, questionar e falar, até para 
que as pessoas possam contra argumentar. O su-
cesso se traduz no carinho imenso de todos os ges-
tores da operação, no companheirismo imenso com 
as demais pessoas do projeto. Eu estava  viajando e 
os próprios analistas e lideres se cotizaram, fizeram 
planejamento, tocaram projeto, fizeram acontecer, 
conversaram com cliente. Nem passaram a mão no 
telefone para dizer para mim o que estava aconte-
cendo. Quando cheguei estava tudo pronto. Você 
quer coisa melhor do que isso na sua vida? 

Porque não é nem pelo fato de você não ter que ter 
feito o trabalho, mas pela resposta da equipe. Acho 
que é assim que você tem que trabalhar. Exercer li-

derança com transparência, falar sobre possibilida-
des reais e convencer as pessoas de que se aquele  
não é o melhor lugar, ela tem que tomar cuidado, 
porque aquele trabalho é o marketing dela e ela vai 
continuar no mercado. Não sei responder de outra 
maneira. Não fazemos nada assim de sensacional. 
Fazemos festas, reuniões, conversamos bastan-
te com o pessoal, tentamos entretê-los. Fazemos 
pressão? Sim. Tem acompanhamento? Tem! Mas 
uma coisa  é você falar assim: “Se você errar, vou 
fritar você!” A outra é falar assim: “Cuidado, porque 
se você errar, olha a situação que vai ficar, olha a 
situação que a sua equipe vai ficar. Todo mundo se 
prejudica, é um projeto de todos, não é um projeto 
de uma pessoa.” Se existe uma célula de trabalho 
e uma pessoa agir com má fé, ela prejudica as ou-
tras sete. As próprias pessoas expurgam essa pes-
soa por saber que ela age de má fé. Conhecemos 
as pessoas acima da média, na média, abaixo da 
média, mal necessário e o mal que colocamos para 
fora.
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