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RESUMO

Diante da gama de cenários que compõem o Teste de Aceitação, às
vezes pode ser necessário eleger apenas a execução de alguns deles para
que, ao serem implementados, possam atender a uma necessidade urgente do
negócio. Esta escolha deve ser apoiada em técnicas que não coloquem em
risco o alcance de tais necessidades. Após análise de práticas de mercado, é
proposta uma Estratégia de Priorização de Teste de Funcionalidade baseada
em técnicas de FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) e Controle dos
Fatores de Risco. O objetivo da aplicação dessa estratégia é aumentar o nível
de Confiança na aceitação e posterior implementação das Funcionalidades de
um produto.

Palavras-chave: Confiança, Teste de Aceitação, Priorização, Teste de
Funcionalidade, FMEA, Identificação e Controle dos Fatores de Risco.

ABSTRACT

Software tests priorization strategy based on risk factors
control
In face of the multiple scenarios that form the Acceptance Test,
sometimes it is necessary to choose to execute just some of them so that they
meet the business needs when implemented. This choice must be supported by
techniques that will not put in risk the fulfillment of such needs. After analyzing
the market best practices, we propose one Strategy for Prioritization of
Functionality Test based on FMEA techniques and on Risk Factors Control. The
objective of the application of this strategy is to increase the reliability level of
the acceptance and posterior implementation of the functionalities of a product.

Key-Words: Reliability, Acceptance Test, Priorization, Functionality Test,
FMEA, Identification and Control of Risk Factors.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Os softwares deixaram de ser simples algoritmos e passaram a ser aplicativos

detentores de estratégias e regras de negócios cada vez mais complexas, para suportar a
operacionalização de organizações de diversos setores, com o intuito de disponibilizar
aos clientes produtos e serviços de Qualidade e à altura dos concorrentes.
A Qualidade desses produtos ou serviços está diretamente relacionada com a
imagem que o cliente tem das organizações. Ter a imagem comprometida pode
significar prejuízos, pois a concorrência entre as empresas está cada vez mais acirrada e
os clientes, cada vez mais exigentes. A Qualidade dos aplicativos de software se afirma,
então, como uma aliada para evitar prejuízos e devem ser observados mecanismos de
busca dessa Qualidade como, por exemplo, valorizar, flexibilizar e otimizar o Processo
de Teste de software, uma vez que este pode apontar as disfunções do aplicativo em
relação aos seus propósitos, característica fundamental no apoio à Qualidade.
Com aplicativos cada vez mais complexos, fica cada vez mais trabalhoso para o
Processo de Teste validar se eles estão operacionais, ou se suas Funcionalidades estão
alcançando os propósitos para os quais foram projetadas. Fica cada vez mais difícil
adquirir a Confiança de que o produto será implementado conforme sua especificação e
que o resultado da implementação refletirá a Qualidade desejada. Flexibilizar e otimizar
o Processo de Teste de aplicativos complexos pode significar torná-lo simples e, ao
mesmo tempo, mais confiável, menos caro e ainda assim eficiente na validação da
Qualidade.
O Processo de Teste é amplo e possui características muito próprias em cada um
de seus estágios. Sugerir modificações nesse processo requer saber exatamente o que se
pretende como resultado final do estágio modificado. Segundo Sommerville (2008), os
aplicativos complexos de software devem ser testados num processo composto por três
estágios que se interrelacionam, testando primeiramente os componentes, depois a
integração entre eles e, por fim, testando com os dados do cliente, este último também
conhecido como Teste de Aceitação, que pode tanto revelar problemas de omissões ou
distorções de Requisitos quanto convencer desenvolvedores e clientes de que o
aplicativo está adequado ao uso e, com isso, revela-se um estágio voltado à aquisição da
Confiança.
Para o autor (op.cit.), o resultado desses Testes de Aceitação somente pode ser
previsto por pessoas que conheçam o que o aplicativo deve fazer, tornando impossível a
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utilização do que seriam processos menos trabalhosos, tais como testes exaustivos de
sequências de programas, ou a geração automática de Casos de Teste na qual há a
composição de Cenários de Testes com entradas e saídas previstas.
Sua recomendação é a de que as empresas estabeleçam um subconjunto de
Casos de Testes possíveis, preferencialmente adotando alguma política para escolher
esse subconjunto. A escolha de um subconjunto de Casos de Teste voltado para a
aquisição da Confiança se justificaria ainda por outras razões: Segundo Srivastva et al.
(2008) e Amland (1999), muitas vezes não é possível executar todo o Teste devido à
ausência de profissionais peritos no assunto a ser testado, mas principalmente devido a
limitações de tempo.
Muitas pesquisas têm se dedicado a encontrar maneiras de modificar o Processo
de Testes, levando em consideração diversos fatores, tais como os demonstrados por
Dennis (2006) e Rothermel et al. (2003), que sugerem a priorização de Casos de Teste
com o objetivo de encontrar o maior número de falhas, ou os demonstrados por Amland
(1999), que sugere uma priorização dos Casos de Teste com o objetivo de testar as
Funcionalidades cujas falhas possam provocar maior impacto no produto, ou até mesmo
conforme Srivatsva et al. (2008), que sugere priorizar Casos de Teste a fim de testar os
Requisitos mais importantes e também as situações que possuam um maior nível de
ameaça ao projeto.
Dentre as pesquisas acima, a de Srivastva e a de Amland utilizam a Gestão de
Riscos como colaboradora da priorização. Esta Gestão tem como objetivo identificar
riscos que possam afetar o custo ou o resultado do projeto ou produto e, com isso, ter
controle sobre os problemas potenciais antes que saiam do controle. Utilizar Gestão de
Riscos é uma política que visa direcionar a composição de um subconjunto de Casos de
Testes possíveis. Significa dizer que os Cenários serão escolhidos com base em fatores
que minimizarão o impacto da ocorrência de falhas nas Funcionalidades do aplicativo.
Dentro da Gestão de Riscos, as atividades de Identificação e Controle dos
Fatores de Risco são as que podem auxiliar na priorização dos Casos de Teste, pois são
capazes de estabelecer graus para os riscos que ameaçam o alcance dos objetivos do
aplicativo. Identificar esses Fatores de Risco não é uma tarefa fácil, pois cada pessoa
envolvida no processo de desenvolvimento, desde usuários até desenvolvedores, pode
ter uma visão diferente do risco. Sendo assim, é interessante usar uma abordagem de
Identificação e priorização desses fatores que possa levar em consideração a visão e a
experiência de todas as pessoas envolvidas. Tal abordagem pode ser alcançada, por
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exemplo, por meio da utilização de uma técnica conhecida como FMEA (Failure Mode
and Effect Analysis), conforme será abordado mais detalhadamente ao longo desta
dissertação.
Assim, esta pesquisa é motivada pela necessidade que existe no mercado e nas
empresas no que diz respeito ao processo do Teste de software, assim como pela
aparente dispersão de teorias acerca deste assunto, as quais podem ser estudadas em
conjunto para um melhor aproveitamento daquilo que existe de mais eficiente em cada
uma delas, para suprir a necessidade mercadológica mencionada.

1.2

Objetivo
A presente pesquisa tem como objetivo desenvolver uma estratégia de Testes de

software, para compor um Teste de Funcionalidade, como sendo um subconjunto dos
Testes de Aceitação. O Teste de Funcionalidade é confeccionado com base numa
estratégia de Identificação e Controle de Fatores de Risco, a fim de priorizar as
Funcionalidades identificadas como sendo as mais importantes e direcionar a elas
maiores recursos para Testes. Em consequência, a aplicação dessa estratégia propiciará
o incremento da Confiança de que o software está pronto para uso, ao mesmo tempo em
que diminuirá o custo dos Testes.
A estratégia do Teste de Funcionalidade foi concebida dentro de um contexto de
constatação da impossibilidade de se atingir cem por cento de Confiança por causa dos
custos altíssimos dos Testes e da necessidade dos usuários de adquirir Confiança por
meio dos Testes de Aceitação.
A Confiança revela o grau de expectativa dos usuários de que o aplicativo não
irá falhar. Segundo Sommerville (2008), ela não pode ser expressa numericamente, mas
sim associada a termos como “não confiável”, “confiável”, “muito confiável” e
“ultraconfiável”.
Por meio dos Testes de Aceitação o usuário adquire Confiança no produto que
está sendo testado. O escopo desses Testes é determinado pelos Cenários que o
compõem e o Teste alcança seu objetivo ao executar todos esses Cenários. Contudo, é
sabido que essa execução não garante cem por cento da Confiança no aplicativo testado,
apenas auxilia o usuário a aceitá-lo ou não, dentro de um limite de Aceitação préestabelecido.
O Processo de Teste é um dos caminhos que levam ao incremento da Confiança,
pois valida que as Funcionalidades especificadas para o aplicativo estão implementadas
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e funcionam segundo a expectativa do usuário. Quanto maior a necessidade de
Confiança, mais recursos deverão ser investidos em Testes. Conforme pode ser visto no
Gráfico 1, abaixo, na relação Custo de Testes versus Confiança. Em seguida a definição
de Sommerville (2008) sobre a natureza desta curva:
devido à natureza exponencial dessa curva de custo / de confiança,
não é possível demonstrar que um sistema é cem por cento confiável,
pois os custos de garantia de confiança seriam infinitos.

Gráfico 1 – Curva Custo/Confiança
Fonte: Sommerville (2008)

1.3

Resultados Esperados e Contribuições
Espera-se como resultados e contribuições desta dissertação:
• superar dificuldades testes de software com recursos escassos, promovendo
economia de recursos;
•

trazer para os testes técnicas pouco utilizadas na engenharia de software;

•

abordar os testes com base em gestão de riscos;

•

melhorar o entendimento das principais necessidades de negócio, por meio
do estudo para confecção dos testes e de sua posterior aplicação;

•

priorizar a execução dos testes;

•

alcançar subsídios para tomada de decisão consciente quanto à priorização
da execução dos testes;
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•

ter visibilidade da dimensão do escopo dos testes por meio da documentação
por Funcionalidades;

•

visualizar a Rastreabilidade por meio da constatação de que o escopo dos
requisitos está todo coberto por testes que validam sua implementação;

•

estimar com maior precisão o esforço dos testes por meio da classificação
dos cenários por complexidade;

•

especificar a estratégia de teste concisa a um processo, de forma a aumentar
o espectro de profissionais que podem se responsabilizar por priorizar os
testes tendo como diretriz um processo bem especificado e não dependente
exclusivamente da habilidade dos participantes, e

•

realizar estudos de viabilidade a fim de medir como estão alguns aspectos
dos testes de software no mercado, avaliando a possibilidade de se beneficiar
com a aplicação da estratégia aqui proposta.

1.4

Método da Pesquisa e Atividades
Essa pesquisa foi dividida em quatro etapas:
•

observação participativa, levantamento bibliográfico e revisão bibliográfica
de aspectos conceituais pertinentes;

•

avaliação da conjuntura do Processo de Teste no desenvolvimento de
software;

•

análise do Processo de Teste em empresas referenciais (Casos selecionados
para estudo de viabilidade);

•

construção de uma proposta de modelo de Teste de Funcionalidade;

•

aplicação prática do Teste de Funcionalidade; e

•

avaliação dos resultados.

O estudo de viabilidade utilizou como base muitos aspectos da metodologia do
Estudo de Caso. Sobre esta metodologia, trabalhos pertinentes colocam que, apesar dos
desafios que se apresentam, tais como a alta demanda de tempo, as necessidades de
entrevistadores habilitados e a exigência de muito cuidado com generalizações de
conclusões, trata-se de uma das ferramentas mais poderosas, especialmente em
desenvolvimento de novas teorias. Sabe-se que, dentre os muitos benefícios dessa
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teoria, há a possibilidade de geração de insights, o alinhamento com o desenvolvimento
de novas teorias e, ao final, uma validação para uso prático das conclusões obtidas.
Dessa forma, várias definições e recomendações associadas à utilização da
metodologia de Estudo de Caso ajudaram a nortear a pesquisa dos Casos selecionados
para o estudo de viabilidade. Além disso, para facilitar o seu monitoramento e garantir
que os esforços seriam canalizados na direção certa, as quatro etapas foram subdivididas
em metas intermediárias, cujo acompanhamento foi fundamental para a conclusão dos
trabalhos.
Assim, a partir da observação participativa, foram conduzidos os levantamentos
bibliográficos e as pesquisas de campo que se apoiaram, a princípio, tanto na
experiência em desenvolvimento de software quanto na percepção da necessidade de se
empregar ações efetivas de apoio ao processo de desenvolvimento de aplicativos. Os
levantamentos bibliográficos e as pesquisas de campo tiveram o objetivo de aferir a
capacidade de se agregar a Qualidade requerida ao produto desenvolvido.
A revisão bibliográfica, então, focou os conceitos pertinentes que relatam a
experiência de outros profissionais para encontrar teorias, técnicas e ferramentas que
pudessem apoiar esse desenvolvimento de software com a Qualidade definida. Além, de
abordar em si muitos aspectos da metodologia de Estudo de Caso, que é constituída
pelas fases usuais da pesquisa acadêmico-científica, segundo Yin (1991), a saber:
•

definição do problema;

•

delineamento da pesquisa, coleta de dados, análise de dados e composição; e

•

apresentação de resultados.

Na etapa de avaliação da conjuntura de desenvolvimento, as atividades focaram
o estudo analítico das informações oriundas da observação participativa. A meta, nesse
caso, foi identificar as oportunidades de intervenção do comprador do aplicativo de
software no processo de desenvolvimento para que ele possa ter incrementada a sua
Confiança de que o produto que lhe foi entregue é seguro para o seu uso. Cabe ressaltar
uma das características especificadas da pesquisa tipo Estudo de Caso, apontada por Yin
(op.cit.), que se alinha com a observação participativa e com o estudo analítico das
informações, que é a presença do pesquisador. Ela é um dos fatores que distinguem o
Estudo de Caso dos demais tipos de pesquisas, porque conduz a discussão diretamente
para o cenário do problema, possibilitando a coleta de informações referentes ao setor, a
elaboração das análises relevantes e a reunião das implicações estratégicas das análises.
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A etapa seguinte analisou o Processo de Teste no desenvolvimento de software
das empresas referenciais, os Casos selecionados para estudo. Assim, foram realizadas
as coletas das informações diversas sobre as empresas, a elaboração das análises
pertinentes e a elaboração do diagnóstico estratégico. Para a elaboração deste último,
foram utilizados prioritariamente vários estudos, os quais serão abordados de maneira
mais detalhada no Capítulo 2, Revisão Bibliográfica. A construção de uma proposta de
Estratégia de Priorização de Teste de Funcionalidade para o desenvolvimento de
software foi fundamentada no entendimento das oportunidades de intervenção
identificadas na observação participativa, nas práticas de desenvolvimento estudadas na
bibliografia, nas técnicas de intervenção no Processo de Teste mostradas em pesquisas
recentes, e nas pesquisas de campo, realizadas nos estudos de viabilidade,
adequadamente conciliadas com as análises da empresa e com o modelo de gestão de
desenvolvimento. Assim, foi proposta a estrutura de uma Estratégia de Teste de
software, chamada Teste de Funcionalidade.
Ao final, é cumprido o objetivo comum a todas as etapas mediante a aplicação
do Teste de Funcionalidade na execução de um Teste, realizado numa empresa
referencial do setor aéreo. Após esta aplicação, avaliou-se o nível de contribuição que a
Estratégia pode trazer para a Confiança, requisito especificado, do aplicativo de
software testado.
Como pôde ser observado nos capítulos anteriores e nos seguintes, ao longo da
dissertação serão utilizadas letras maiúsculas ao serem citados os principais conceitos
que dão embasamento à Estratégia proposta.

1.5

Organização do Trabalho
No capítulo 2, Revisão Bibliográfica, são apresentadas as principais técnicas

sobre Rastreabilidade de Requisitos, Teste de Software e Gestão de Riscos, enfatizando
a Identificação e o Controle dos Fatores de Risco e finalmente FMEA como política de
Identificação e Controle dos Fatores de Risco no Teste de software.
No capítulo 3, Estratégia de Teste de Funcionalidade, é proposta e especificada
uma Estratégia de Teste de software chamada Teste de Funcionalidade com base em
técnicas de Identificação e Controle de Fatores de Risco, como FMEA.
No capítulo 4, Estudo de Viabilidade, alguns casos de execução de Teste de
software são contextualizados, assim como são estudadas as práticas das técnicas de
Rastreabilidade de Requisitos, Controle de Riscos e Testes de Aceitação.
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No capítulo 5, Aplicação da Estratégia, é apresentada uma possibilidade de
aplicação da Estratégia com base na descrição do resultado dos casos estudados.
No capítulo 6, Conclusão, são apresentados os resultados com base na avaliação
da possibilidade de aplicação da Estratégia, e uma avaliação das contribuições e
sugestões gerais para futuras pesquisas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo – como seu próprio título deixa antever – é feita uma revisão
bibliográfica a respeito dos conceitos e das ferramentas existentes e já estudados por
autores que a presente pesquisa teve a oportunidade de compilar.
Será fundamental esta revisão a fim de que se entendam as principais estratégias
de Teste de software já empregadas, seus prós e contras, e o que dizem a respeito delas
os estudiosos que se debruçaram sobre o tema.
É relevante para esta pesquisa aquilo que já se tenha estudado a respeito da
composição de uma Estratégia de Teste que seja baseada em Controle de Fatores de
Risco, pois este tipo de estratégia é aquela que considera os estudos de viabilidade
realizados em diversos modelos de gestão de desenvolvimento utilizados por grandes
empresas de software, alvo do presente trabalho.
Consoante a isso, este capítulo pretende apresentar os conceitos trazidos pela
pesquisa sobre a (i) Rastreabilidade de Requisitos, (ii) o Teste de software, (iii) o
Controle de Fatores de Risco no Teste de software, (iv) a técnica FMEA e (v) algumas
diretrizes dos Estudos de Casos como aliadas para estudos de algumas práticas de
mercado que auxiliam a Identificar e Controlar os Fatores dos Riscos no Teste de
software.
A pesquisa bibliográfica permitiu encontrar alguns conceitos-chave a partir de
estudos de diversos autores pertinentes aos cinco assuntos acima, conceitos que são
elencados a seguir:
Os autores Nuseibeh et al. (2000), Huang (2006 – I e II), Gotel (1994), Arkley
(2006), Rochimah (2007) e Sommerville (2008) conceituam teorias e propõem práticas
de desenvolvimento que podem atuar como aliados na conquista da Confiança, e
consequentemente, na Qualidade dos aplicativos, tais como Rastreabilidade dos
Requisitos no Teste.
Além disso, segundo Dennis et al.(2006) e Srikanth et al. (2005), o Teste pode
oferecer melhores resultados de Qualidade de software, quando se considera a
importância dos Requisitos para que os mesmos sejam testados com especial atenção.
Segundo Srikanth (op.cit.), a Qualidade do software pode ser medida pela satisfação do
cliente com o resultado do sistema e, em última análise, essa medição se traduz numa
contagem de quantos Requisitos importantes foram incorporados com sucesso ao
aplicativo de software.
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Os trabalhos de Srivatsva et al. (2008), Amland (1999) e Dennis et al. (2006)
mostram técnicas de intervenção no Processo de Teste com o intuito de otimizá-lo e
torná-lo menos custoso, tais como priorização de Cenários de Teste e utilização de
Gestão de Risco para Identificar e Controlar os Fatores de Risco envolvidos nesse
processo.
Segundo Srivastva et al. (2008) e Amland (1999), uma estratégia que ajuda a
alcançar o sucesso do software é inserir atividades de Gestão dos Riscos no Processo de
Teste para que se possam identificar os pontos vulneráveis do produto, também
chamados Fatores de Risco.
O trabalho de Palady (2007) avalia a possibilidade de utilização da técnica
FMEA como uma possível política de Identificação e Controle dos Fatores de Risco
envolvidos no Processo de Teste.
E, por fim, os estudos de viabilidade das empresas referenciais permitiram
diagnosticar como as práticas e técnicas de desenvolvimento de software, com foco nos
Testes, têm sido aplicadas.
No Processo de Teste, os Cenários de Teste são uma representação dos
Requisitos identificados e têm por objetivo testar se as Funcionalidades do produto os
contêm. Do mesmo modo, a Rastreabilidade desses Requisitos é descrita como a
responsável por identificar a associação de pelo menos um Teste para cada Requisito
identificado.
Diante disso, uma Estratégia de Teste que utilize técnicas de Identificação e
Controle dos Fatores de Riscos contribui para incrementar a Qualidade do software,
evitando ameaças aos Requisitos importantes. Contribui, também, no quesito da
facilidade da aceitação do software para o comprador, porque a estratégia torna mais
clara quais Funcionalidades o Processo de Teste deve validar, uma vez que prioriza os
Cenários de Teste relacionados às Funcionalidades do software e, consequentemente,
prioriza as Funcionalidades.
Os cinco assuntos fundamentais mencionados acima, assim como os conceitos
de autores que se debruçaram sobre tais temas serão discutidos e aprofundados nos
próximos quatro subcapítulos, respectivamente.
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2.1

Rastreabilidade de Requisitos
Retomando o primeiro dos cinco assuntos mencionados no subcapítulo anterior,

isto é, a Rastreabilidade de Requisitos, é importante lembrar que a relevância do
Requisito é reconhecida quando se entende que a principal medida de sucesso de um
sistema de software é o grau em que ele atende as propostas para aquilo que foi
desenhado. A engenharia de Requisitos busca identificar os envolvidos, suas
necessidades, e a documentação delas num formulário que permite uma fácil análise,
comunicação e implementação. Nesse processo há algumas dificuldades para se compor
a declaração dos Requisitos, tais como o fato de os envolvidos estarem distribuídos por
diferentes lugares e com interesses divergentes, com objetivos não declarados ou de
difícil articulação na declaração de suas necessidades (NUSEIBEH et. al., 2000).
A declaração dos Requisitos de um produto só tem sentido se em algum
momento do ciclo de desenvolvimento houver a possibilidade de se conferir se eles
foram efetivamente implantados. Os Testes oferecem essa possibilidade.
Segundo Dennis et al. (2006) e Srikanth et al. (2005), o Teste pode oferecer
melhores resultados de Qualidade de software, quando é dada maior atenção aos
Requisitos importantes para o momento do negócio.
A Rastreabilidade, no contexto de Qualidade como garantidora do Requisito
implementado, é entendida como sendo uma técnica que permite associar uma atividade
de Teste a um determinado Requisito e garante que o Teste abrange o Requisito
definido anteriormente.
Para saber se todos os Requisitos definidos serão testados, utiliza-se uma matriz
de Rastreabilidade que estabelece a correspondência de cada um dos Requisitos a um
Teste definido. Portanto, a matriz de Rastreabilidade garante que todos os Requisitos
definidos tenham um Cenário de Teste que avalia a sua implantação a contento no
software.
Embora a Rastreabilidade seja um instrumento indicado para auxiliar no controle
da cobertura dos Testes em relação aos Requisitos, a relação custo/benefício da sua
utilização tem sido questionada por causa do alto custo que ela representa, conforme
pode ser observado no trabalho de Jane Cleland-Huang. Em dois artigos, a autora
mostra mais de uma razão pela qual o custo tem sido maior que o benefício. No
primeiro destes artigos, (HUANG, 2006 – I), a estudiosa reconhece todo o benefício que
a Rastreabilidade traz para a garantia de que os desejos do usuário tenham sido
atendidos, mas alerta para o alto custo desta técnica, embora reconheça que ela seja
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indispensável. Há um desafio a ser vencido no sentido de que as técnicas de
Rastreabilidade têm que ser barateadas para que a relação custo/benefício tenha
resultado positivo em termos monetários. São sugeridos estudos sobre automatização da
Rastreabilidade usando ferramentas que possam baratear o processo.
A mesma autora, em outro artigo (HUANG, 2006 – II), traz considerações sobre a
relação custo/benefício do processo de Rastreabilidade e questiona quanto de
Rastreabilidade é necessário e de que forma pode ser mais bem aplicada, a fim de que
dê um melhor resultado. Relata que a atual tarefa de construir matrizes de
Rastreabilidade tem sido motivo de consumo de tempo e trabalho árduo. Relata também
que muitas organizações falham ao implantar práticas eficientes de Rastreabilidade e
essas têm apresentado um custo maior do que seu benefício. Num estudo seminal
conduzido por Gotel e Finkelstein (1994), foi detectado que problemas primitivos de
Rastreabilidade

ocorrem

como

resultado

de

falhas

na

comunicação

entre

desenvolvedores pressionados por prazo. Seus esforços são impedidos por ferramentas
de suporte fracas, e há a percepção geral de que manter uma matriz de Rastreabilidade
tem um custo maior do que os benefícios trazidos por ela.
Um artigo de Arkley (2006) sugere maneiras de documentar e executar um bom
processo de Rastreabilidade. Descreve, também, a dificuldade de organizar um processo
de Rastreabilidade para projetos com muitos Requisitos.
Já um artigo de Rochimah (2007) compara várias abordagens sobre
Rastreabilidade utilizadas atualmente e conclui que nenhuma está boa. Não há
abordagem que satisfaça plenamente a Rastreabilidade de todos os Requisitos,
relacionada à capacidade de apoiar a evolução do produto cujo Teste está sendo
rastreado. E que, portanto, ainda há muito trabalho a ser feito.
Resumidamente as questões colocadas pelos autores acima são:
•

baratear as técnicas de Rastreabilidade (HUANG, 2006 – I);

•

renovar a forma de construir matrizes de Rastreabilidade (HUANG, 2006 –
II);

•

organizar um processo de Rastreabilidade para projetos com muitos
Requisitos (ARKLEY, 2006); e

•

melhorar a abordagem da Rastreabilidade para apoiar melhor a evolução do
software rastreado (ROCHIMAH, 2007).

22
Com isto, apura-se que a Rastreabilidade não está alcançando totalmente os
benefícios para os quais foi concebida, e talvez não seja a maneira mais indicada para
assegurar que os Requisitos tenham sido implementados de maneira a auxiliar na
aceitação do Requisito rastreado.
Isto posto, apesar de a Rastreabilidade ser indispensável na correlação entre um
Requisito e seu Teste, a maneira de utilizá-la deve ser cautelosa e cuidar para que a
relação custo versus benefício de sua utilização seja vantajosa para aqueles que
pretendem se beneficiar dela.

2.2

Testes de Software
Há vários tipos de Teste e cada um deles voltado para um objetivo específico.
Um Teste Funcional, por exemplo, tem o objetivo de testar uma função

específica do software. Esse tipo não testa se todo o programa está sujeito a falhar, mas
avalia se um determinado algoritmo dentro do programa foi construído de maneira
errada (KANER, 2003). Esse tipo de Teste também é conhecido como Teste de Função,
ou Teste de Funcionalidade, e segundo o Glossary Working Party (2007), nesses Testes se
avalia se uma determinada função do software está realizando o seu propósito, a sua
utilidade.
O Teste com base nas Especificações mantém o foco nos documentos de
especificação, nas listas de Requisitos, nas descrições do usuário, nos modelos
publicados, ou até mesmo em manuais. Esses Testes apresentam bons resultados desde
que a especificação esteja completa e não ambígua. Nestes casos tem-se a possibilidade
de corrigir a especificação ou testar além do que está escrito nas especificações (KANER,
2003).
O Teste com base em Riscos é feito com base em todos os pontos nos quais o
programa pode falhar. Nesse caso, é executado um conjunto completo de Testes
baseado numa exaustiva lista de riscos que contém todos os pontos onde o programa
pode falhar (id. ib.).
Os Testes de Regressão são construídos para serem executados todas as vezes
que um programa for modificado e deve ser desenvolvido com o intuito de ser
reutilizado (id. ib.).
Os Testes de Usuário são executados por pessoas que vão utilizar o produto. Um
conjunto de Testes de Usuário pode ser composto por vários tipos de outros Testes,
como Teste de Stress e o Teste com base em Especificações. Esses Testes são
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geralmente tão detalhados que o usuário apenas os executa e aponta num documento se
o resultado foi “conforme” ou “não conforme” com o resultado esperado. No entanto,
um bom Teste de Usuário é aquele que dá margem a atividades cognitivas por parte do
usuário e ao mesmo tempo dispõe de uma estrutura suficiente para que este usuário
registre os resultados do Teste.
Os Testes de Cenário se baseiam em situações hipotéticas e têm o intuito de
registrar como o produto se comporta diante dessas situações. O objetivo deste tipo de
Teste é trabalhar com situações que tipicamente não seriam previstas por usuários
comuns (id. ib.).
Mesmo diante da especificação de tantas maneiras de testar e de tantos tipos de
Teste, não há uma fórmula simples para escrever bons Testes. Eles são bons na medida
em que produzem o tipo de informação que se está buscando (id. ib.).
O teste de Aceitação é um Teste formal que está relacionado às necessidades dos
usuários e aos Requisitos e processos de negócios. Seu objetivo é revelar se o software
está ou não de acordo com as necessidades dos usuários e do negócio, a fim de
possibilitar a quem estiver autorizado decidir aceitar o software ou não (GLOSSARY,
2007).
No Processo de Teste, o Caso de Teste é um documento que reúne grande
quantidade de informações úteis à maioria dos Testes. O IEEE Standard 610 (1990)
define um Caso de Teste como:
um conjunto de entradas para um teste, condições de execução, e
resultados esperados, desenvolvidos para um objetivo particular,
assim como para exercitar um caminho particular de um programa, ou
para verificar sua adequação aos Requisitos especificados.

Com isso tem-se que o Caso de Teste é um documento fundamental do Processo
de Teste, senão o mais importante, pois ele é capaz de testar vários aspectos de um
software desde o seu comportamento ao passar por uma condição extremamente
específica até cenários mais gerais, de conformidade com uma regra de negócio, ou
adequação a um Requisito não funcional.
Por ser assim tão completo e abrangente, atenção especial deve ser dada à
maneira como os Casos de Teste são construídos num Processo de Teste. A maneira de
testar um software na maioria das vezes está relacionada ao modelo de desenvolvimento
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do software e ao interesse de quem está executando o Teste. Ele pode ser executado por
quem está interessado em usar o produto testado ou por quem desenvolveu este produto.
Um formulário de Caso de Teste pode ser visto no capítulo 3, tabela 5.
2.2.1

Priorização dos Casos de Teste
Srivastva (2008) e Amland (1999) demonstram que nem sempre é possível

executar todos os Cenários de Teste devido, por exemplo, à ausência de profissionais
peritos no assunto a ser testado e, principalmente, devido às limitações de tempo. Uma
manobra para contornar essas limitações seria reduzir o número de cenários, técnica
chamada minimização dos Casos de Teste, ou testar os mais importantes numa escala de
priorização, técnica chamada priorização dos Casos de Teste. Dada a importância do
Teste para a conquista da Confiança na aceitação do software, sem dúvida, a opção de
priorizar é melhor do que minimizar, pois aquela não exclui nenhum cenário, apenas os
organiza de forma a realizar primeiramente a execução dos mais importantes.
Muitos trabalhos têm sugerido a priorização de Casos de Teste e cada um deles
se apoia num objetivo distinto. Artigos de Dennis (2006) e de Rothermel (2003)
sugerem a priorização de Casos de Teste com o objetivo de encontrar, o quanto antes, o
maior número de falhas.
Dennis (2006) mostra as vantagens de se levar em consideração os cenários que
efetivamente modificam ou têm potencial para modificar os resultados provenientes da
execução dos Casos de Teste, durante Testes de Regressão. Os cenários contidos nesta
situação seriam considerados aqueles que pertencem às fatias relevantes para os Testes e
que teriam prioridade na execução. Esta abordagem consegue antecipar um maior
número de falhas em contrapartida com as técnicas usadas anteriormente, nas quais a
priorização dos Casos de Teste se baseia apenas no número total de Requisitos cobertos
pela sua execução. Embora a técnica de Dennis seja eficiente, ainda assim ela prioriza
os Casos de Teste, sem levar em consideração as Funcionalidades mais importantes para
o momento do negócio em que o software será utilizado.
Rothermel, por sua vez, compara padrões de priorização de Casos de Teste
atualmente utilizados, nos quais se considera que quanto maior a quantidade de código
testado, maior a quantidade de detecção de falhas, e contraria esses padrões, no sentido
de dizer que nem sempre uma maior quantidade de código testado resulta numa menor
quantidade de detecção de falhas. Ambas as formas de priorização não levam em
consideração a importância para o negócio da Funcionalidade que está sendo testada. A
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análise desses trabalhos se baseia em valores objetivos, e não subjetivos, como, por
exemplo, a possibilidade de que apenas uma porcentagem do software possa ser
suficiente para o momento do negócio.
Amland (1999), por outro lado, sugere uma priorização dos Casos de Teste com
o objetivo de testar as Funcionalidades cujas falhas possam provocar o maior impacto
no produto. Para medir esse impacto é identificado e quantificado aquilo que é
importante para a Qualidade de uma função e quais as consequências, caso esta função
venha a falhar. Para o quesito Qualidade podem ser levadas em consideração
características como: tamanho do código, complexidade, perfil dos desenvolvedores.
Para o quesito consequências da falha, pode ser levado em consideração o nível de
exposição ao risco, que seria o produto entre a probabilidade de falhar e o custo médio
da falha. Com base nesta combinação, são ordenadas as funções do sistema, de maneira
que este ordenamento busque Qualidade do produto e baixo custo dos Testes. Tal
ordenamento pode ser feito com base em experiência ou em cálculos empíricos.
O trabalho apresentado por Srivastva (2008) tem como objetivo priorizar os
Casos de Teste de maneira que situações com um maior nível de ameaça ao projeto
possam ser testadas primeiramente. Para medir o nível de ameaça ao projeto, clientes,
gerentes e desenvolvedores identificam os Requisitos que julgam mais importantes e,
em seguida, calculam o grau de exposição a riscos, ao qual esses Requisitos estariam
sujeitos. Tal grau é calculado como sendo o produto entre a probabilidade de falha de
um Requisito e a severidade do efeito causado pela sua falha.

2.2.2

Controle de Riscos
Conforme exposto anteriormente, segundo Srivastva (2008) e Amland (1999),

uma estratégia que ajuda a incrementar Confiança no software é inserir atividades de
Gestão de Riscos no Teste. Nesta Gestão, os objetivos são maximizar o ganho relativo
aos riscos positivos, frequentemente referenciados como oportunidades, e minimizar a
perda relacionada aos riscos negativos. A ideia é tentar antecipar o evento associado ao
risco, avaliando a probabilidade de sua ocorrência e o grau de impacto que esta
ocorrência possa causar (KLIEM, 2004). Um evento associado a um risco é o resultado
de uma vulnerabilidade, ou exposição que se transforma numa realidade trazendo
impactos no custo, no cronograma, na Qualidade ou nos recursos humanos.
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Visto que o processo de desenvolvimento de software sempre envolve riscos
associados ao trabalho como, por exemplo: novas tecnologias, Requisitos desafiadores e
orçamento apertado, a antecipação de eventos associados a risco, faz que possíveis
cenários futuros fiquem dentro de uma faixa de variabilidade aceitável (ALENCAR,
2005) e caracteriza uma postura pró-ativa que toma ações racionais para evitar desgastes
emocionais e frequentemente financeiros desnecessários, consequentes da realização de
incertezas não previstas no projeto.
A gerência de riscos possui atividades desenvolvidas durante o planejamento do
projeto, chamadas Análise de Riscos, e também durante a execução, chamadas Controle
de Risco. A Análise identifica Fatores de Risco, avalia seu impacto, define ações para
evitar ou reduzir a influência da realização desses fatores no resultado final. O Controle
monitora os fatores e a execução das ações contingenciadas, planejadas para evitar ou
reduzir a influência da realização de um Fator de Risco no resultado final.

2.2.3

Fatores de Risco
Fatores de Risco são eventos associados a riscos que possam prejudicar

totalmente ou em parte as chances de um projeto realizar o seu propósito planejado.
A ideia de tentar antecipar os eventos associados a riscos avaliando a
probabilidade de um ganho relativo aos riscos positivos e à precaução quanto a uma
perda relativa aos riscos negativos passa, irrefutavelmente, pela necessidade de
Identificação de quais seriam os possíveis eventos que poderiam trazer como
consequências de suas realizações, oportunidades ou perdas, assim como identificar
quais Funcionalidades estariam expostas ao acontecimento desses eventos.
As consequências da realização de um ou mais eventos chamados Fatores de
Risco podem se refletir sobre vários objetivos de um projeto. Porém nem todas afetam
esses objetivos da mesma maneira, cada uma pode afetar uma dimensão diferenciada.
As consequências da realização dos Fatores de Risco podem estar organizadas
demonstrando quais dimensões do projeto seriam afetadas com tal realização. Há várias
fontes nas quais se pode buscar classificações para tais dimensões, tais como as
mencionadas por Alencar (2005), pelo PMBOK e por Hall (2007).
Segundo Alencar (2005) as dimensões são:
•

custo – a realização de um Fator de Risco faz que o custo previsto não seja
suficiente;
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•

tempo – a realização de um Fator de Risco faz que o tempo previsto não seja
suficiente;

•

política – nesta dimensão, as consequências afetam negativamente o retorno
do investimento feito no produto, como, por exemplo, o evento de um
concorrente lançar no mercado um produto similar ao que o projeto
produziria;

•

legal – uma consequência possível seria a possibilidade de a organização
contratante vir a se processada, em decorrência de alguma característica do
produto produzido pelo projeto;

•

comercial – a realização de um evento qualquer, associado a um Fator de
Risco, traz como consequência a impossibilidade de vender no setor
comercial o produto produzido pelo projeto; e

•

Qualidade – caso alguma Funcionalidade seja afetada em decorrência da
realização de um determinado Fator de Risco, a Qualidade do produto será
afetada.

No PMBOK, as dimensões são:
•

riscos técnicos, de Qualidade ou desempenho, descritos como, por exemplo,
utilização de novas tecnologias, ou gerenciamento traçando metas irreais,
com má alocação de recursos e mau planejamento;

•

riscos organizacionais, considerando tempo (cumprimento do cronograma),
custo (cumprimento do orçamento) e escopo (fazer o que seria esperado); e

•

riscos externos, tais como uma lei que passe a ter vigência, ou fenômenos
naturais, que independem da vontade de qualquer pessoa.

Segundo Hall (2007: 74) as dimensões são classificadas em termos de:
•

tempo;

•

custo; e

•

tecnologia: essa dimensão leva em consideração objetivos do projeto de
software tais como: flexibilidade, portabilidade, manutenibilidade, reuso,
escalabilidade.
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2.2.4

Fatores de Riscos no Teste de software
Numa estratégia de Controle de riscos, os Cenários de Teste são considerados

como Fatores de Risco ao produto, pois o resultado da execução desses Cenários pode
revelar como consequência, algum impacto nas Funcionalidades do software
representadas nos Cenários. Nessa estratégia, os Cenários que descrevam as
Funcionalidades mais importantes têm sua execução priorizada.
Os trabalhos de Amland (1999) e Srivastva (2008) demonstram vantagens
resultantes da utilização da Gestão de Riscos nos Testes de software e utilizam, como
estratégia básica para esta Gestão, a priorização dos Cenários de Teste.
O artigo de Amland (1999) tem como objetivo utilizar a Análise de Riscos para
minimizar o custo dos Testes, mantendo a qualidade do produto. Para tanto os Testes
foram executados da seguinte maneira:
•

tanto o comprador quanto o vendedor avaliaram as situações de risco do
produto segundo a ótica que interessava a cada um deles;

•

o nível de documentação produzida para execução dos Testes foi reduzido;

•

todas as Funcionalidades foram testadas num nível mínimo, e as
Funcionalidades com maior risco de exposição à falhas receberam maior
atenção nos Testes;

•

foram utilizadas métricas para identificar a probabilidade de ocorrência de
falhas e suas consequências, assim como monitorar o progresso dos Testes e
calcular os recursos necessários para finalizar suas atividades;

•

através da aplicação de uma métrica para identificar probabilidade de falhas
puderam ser analisados indicadores do que seria esperado para uma função.
A esses indicadores foram atribuídos pesos baixo, médio e alto. Alguns
exemplos de indicadores de função são: complexidade, quantidade de linhas
de código, qualidade da documentação;

•

através da aplicação de uma métrica de progresso dos Testes, foi possível
medir os recursos necessários para completar o Processo de Teste. A análise
foi feita comparando-se o resultado das duas equações “Testes planejados” x
“Testes executados” e “Falhas a serem corrigidas” x “Falhas corrigidas” de
forma que se pudesse saber antecipadamente sobre uma escassez de
recursos, caso a quantidade de Testes não executados crescesse ao mesmo
tempo em que crescesse o número de falhas a serem corrigidas.
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A proposta de diminuir o Processo de Teste, reduzindo a documentação e o
Teste das Funcionalidades a um nível mínimo, se baseia na justificativa de que, em
contrapartida, foi utilizada a Análise de Riscos a fim de alterar o Teste, sem
comprometer a Qualidade do produto a ser entregue e nem aumentar o seu custo. Nesta
Análise são utilizadas as fases seguintes:
•

identificação dos riscos: são colhidas informações sobre o projeto e a cota de
riscos potenciais para a fase de Testes. Podem ser identificados como riscos:
complexidade, novas tecnologias ou metodologias, conhecimento limitado
do negócio, projeto mal feito ou código sem Qualidade;

•

estratégia de riscos: tem o intuito de dar foco aos Testes voltados para as
funções com maior exposição à falhas;

•

avaliação dos riscos: são determinados os efeitos, incluindo os custos, de
riscos potenciais. São identificadas e quantificadas o quê é importante para a
Qualidade de uma função e quais as consequências caso esta função venha a
falhar. Com base nesta combinação são ordenadas as funções do sistema.
Este ordenamento pode ser feito baseado em experiência ou em cálculos
empíricos;

•

mitigação dos riscos: são atividades executadas com base nas fases
anteriormente citadas da Análise de Riscos e podem ser consideradas como a
aplicação de Testes direcionados às funções com maior valor derivado da
combinação de importância de uma função e consequência de sua falha;

•

relatório de riscos: baseado no resultado das etapas anteriores, pode ser
exibido através de um gráfico com eixos probabilidade e consequência,
dividido em quatro quadrantes nos quais se identifica no quadrante de maior
probabilidade e maior consequência à área que deve corresponder ao foco
dos Testes. No caso do gráfico abaixo, este quadrante corresponde ao
representado pelo número 1:
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Gráfico 2 – Relatório de Riscos – Concentrar na Área Superior Direita
Fonte: Traduzido de Amland (1999)

•

antecipação aos riscos: nesta fase ocorre a previsão dos riscos para que se
possa se antecipar a eles. Esta previsão é feita com base em histórico e
conhecimento de riscos anteriormente identificados.

O artigo é desenvolvido com base no estudo de um projeto para uma instituição
financeira, no qual aproximadamente 22% dos recursos são empregados na fase de
Testes.
No início do projeto a estratégia dos Testes ainda não estava definida e, ao longo
do projeto, quase todos os recursos foram consumidos e o número de pessoas com
experiência para Testes estava limitado.
A estratégia final para os Testes foi concluída aproximadamente um mês antes
do término do desenvolvimento e, portanto, não foi utilizada uma estratégia tradicional,
de construção do plano de Testes ao longo do desenvolvimento, conforme havia sido
projetado. O projeto dos Testes originalmente era composto de:
•

Planos de Teste: documentando o escopo dos Testes, ambiente e entregas,
procedimentos de controle de Testes, ferramentas de Testes, cronograma das
fases do Teste e lista de início e fim dos Testes baseada em determinados
critérios para cada fase;
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•

Especificação dos Testes: uma estrutura detalhada de aplicação dos Testes
por unidade;

•

Casos de Teste: documento contendo o que testar, listando os Requisitos que
o testador deve testar; e

•

Roteiros de Teste: documento descrevendo passo a passo como realizar o
Teste, incluindo os dados a serem utilizados.

Implementar uma estratégia de Teste composta por todos os elementos acima
consome muito tempo e, ao longo do desenvolvimento, ficou óbvio que não seria
possível cumprir toda esta estratégia.
O maior problema diante dessa constatação seria explicar ao cliente que a
estratégia previamente combinada não seria cumprida e que seriam feitos menos
documentos e menos Testes, contudo garantindo a Qualidade e o custo. A maneira que o
vendedor encontrou para dizer isto ao cliente foi justificando que utilizaria a Análise de
Riscos para apoiar o Processo de Testes e, com isto, garantiria o sucesso do processo.
Alguns itens foram acordados entre cliente e vendedor:
•

o vendedor iria testar todas as Funcionalidades da aplicação num nível
minimista. Isto não seria documentado anteriormente aos Testes e sim
seriam feitos logs de Testes;

•

todos os Casos de Teste seriam documentados anteriormente à execução dos
Testes e colocados à disposição do cliente para que fizesse uma revisão;

•

seriam utilizados somente recursos qualificados para planejar e documentar
os Testes;

•

cliente e vendedor fariam a Análise e Riscos juntos, a fim de identificar as
funções com maior nível de exposição aos riscos;

•

com base nesta análise, o vendedor empregaria maiores esforços de Teste
nas Funcionalidades com maior nível de exposição aos riscos;

•

Testes extras seriam planejados e executados para estas áreas que estariam
fora da área que teria um nível mínimo de Testes a serem executados.

A Análise de Riscos é realizada voltada tanto para as Funcionalidades on-line
quanto batch da aplicação.
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O vendedor desenvolve um modelo para calcular o nível de exposição ao risco
baseado em probabilidade de erro e custo de um erro.
A exposição ao risco [Re(f)] é calculada como sendo a probabilidade de falha
[P(f)] vezes a média do custo de falha para o vendedor [C(v)] e para o cliente [C(c)].

Re( f ) = P ( f ) *

C (c ) + C (v )
2

Com isto, o Processo de Teste é então definido com base em Análise de Riscos,
com o intuito de garantir a Qualidade das Funcionalidades testadas e o baixo custo dos
Testes, mesmo com tempo e recursos limitados.
Após aplicar o processo conforme descrito acima, pode-se constatar, através da
leitura do gráfico 4 abaixo, que o Teste executado com base em riscos consome menos
recursos que a abordagem tradicional.

Gráfico 3 – Recursos empregados em Testes
numa Estimativa Original
Fonte: Traduzido e adaptado de Amland (1999)

Gráfico 4 – Recursos empregados em Testes
numa Estimativa baseada em Riscos
Fonte: Traduzido e adaptado de Amland (199)

Este artigo deixa claro que a Análise de Riscos auxilia no Processo de Testes,
permitindo que o processo seja executado com menos recursos, de forma que os
recursos escassos possam ser aplicados nos cenários que testem Funcionalidades
realmente fundamentais para o cliente.
Assim como no trabalho de Amland (1999), também o trabalho de Srivastva
(2008) demonstra vantagens resultantes da utilização da Gestão de Riscos nos Testes de
software. A estratégia proposta por este último autor está dividida em quatro etapas:
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Etapa 1: Atribuir valor de importância aos Requisitos.
Nesta etapa é proposto que pessoas de três perfis diferentes – usuários,
desenvolvedores e gerentes – atribuam pesos relativos à importância de cada um dos
Requisitos, obedecendo a uma escala de 0 a 10.
A tabela 1, abaixo, mostra em suas linhas a Identificação do Requisito e em suas
colunas o valor do fator de priorização atribuído a cada um dos Requisitos. As colunas
estão subdivididas segundo o perfil dos participantes. No final, há uma coluna que
corresponde à somatória dos valores de todas as colunas. Os valores mais altos nesta
coluna indicam os Requisitos com maior nível de prioridade.
Requisitos

Fator de Priorização (1 a 10)

Total

Cliente

Desenvolvedor

Gerente

Req-1

4

5

4

13

Req-2

5

4

3

12

Tabela 1 – Identificação de Requisitos e Atribuição de Valores
Fonte: Traduzida de Srivastva et al. (2008)

Etapa 2: Atribuir valor de impacto e probabilidade de ocorrência a um conjunto
de Fatores de Riscos associados a cada um dos Requisitos.
Nesta etapa, propõe-se que a equipe de desenvolvimento atribua valores para
impacto e probabilidade de ocorrência dos Fatores de Risco descritos na tabela 2, para
cada um dos Requisitos descritos na primeira etapa. Os valores atribuídos devem
obedecer a uma escala de 1 a 10.
A tabela 2 apresenta em suas linhas a Identificação dos Requisitos. Cada uma
das linhas de Requisitos é subdividida ainda em linhas que classificam o risco nas
dimensões: “Probabilidade de Ocorrência”, “Severidade do Impacto” e “Exposição ao
Risco”, sendo que “Exposição ao Risco” é igual ao produto entre a “Probabilidade de
Ocorrência” e a “Severidade do Impacto”. Nas colunas da tabela estão os valores de
Fator de Priorização dos Requisitos, segundo cada dimensão dos riscos associada a eles.
As colunas estão subdivididas em 6 Fatores de Risco, cujas siglas estão explicadas logo
abaixo da tabela 2. Há ainda uma coluna que totaliza cada uma das subdivisões de
riscos, mostrando o valor da soma de todas essas subdivisões. Os Requisitos com
valores mais altos constantes nesta coluna são aqueles em um nível de exposição maior
aos Fatores de Risco considerados nessa tabela.

34
Fator de Priorização
(1 a 10)
Requisitos

Req-1

Req-2

Risco

L
O
P

C
D
F

U
U
A

D
N
S

U
U
D

S
T

Probabilidade de
Ocorrência

2

4

2

5

3

4

Severidade
do Impacto

3

2

5

1

5

2

Exposição
ao Risco

6

8

10

5

15

8

Probabilidade de
Ocorrência

1

2

3

2

4

6

Severidade
do Impacto

6

3

3

5

3

4

Exposição
do Risco

6

6

9

10

12

24

Total
Exposição
ao Risco

52

67

Tabela 2 - Fator de Priorização
Fonte: Traduzida de Srivasta et al. (2008)

Abaixo o significado das siglas constantes na tabela 2:
•

LOP – Loss of Power (Perda de Poder)

•

CDF – Corrupted File Data (Arquivos com dados corrompidos)

•

UUA – Unauthorized User Access (Acesso de usuário não autorizado)

•

DNS – Database Not Synchronized (Banco de dados não sincronizado)

•

UUD – Unclear User Documentation (Documentação de usuário obscura)

•

ST – Slow Throughput (Transferência lenta)

•

Exposição ao Risco = Probabilidade de Ocorrência * Severidade do Impacto

Etapa 3: Cálculo de uma média de prioridade.
Nessa etapa é feito o cálculo de uma média de prioridade com base nos
resultados das Etapas 1 e 2. Para se chegar à média são utilizados os seguintes passos:
a)

a equipe de desenvolvimento associa um peso a cada um dos Fatores de
Priorização. O total do peso deve somar 1.

b) em seguida, para cada um dos Requisitos é aplicada a seguinte fórmula:
[Peso da Priorização = somatória (valor de cada fator * seu peso)]
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Após a aplicação destes passos tem-se a tabela 3:
Fator

Pesos

Requisitos
Req-1

Req-2

Prioridade Requisitos

13

12

0.6

Riscos

52

67

0.4

28.6

34

1.0

Peso da Prioridade

Tabela 3 – Fator de Priorização versus Requisitos
Fonte: Traduzida de Srivasta et al. (2008)

Etapa 4: Organização dos Casos de Teste relacionados aos Requisitos com a
maior média encontrada na Etapa 3.
Ao final, nessa etapa o testador pode, com base na tabela 3, organizar os Casos
de Teste de acordo com os Requisitos com o maior peso de prioridade. Conforme
mostra a tabela 4, a seguir:
Caso de Teste 
Requisitos
Priorizados

Caso
Teste
1

Caso
Teste
2

Caso
Teste
3

Y

Y

Req-2
Req-1

...

Caso
Teste
n

Y

Tabela 4 – Casos de Teste versus Requisitos
Fonte: Traduzida de Srivasta et al. (2008)

Os estudos de priorização neste capítulo apresentados mostraram diferentes
estratégias de identificação dos riscos, cada um deles utilizando estratégias distintas e
com objetivos distintos. Com o aprendizado colhido nesses estudos, percebe-se que uma
estratégia possível para identificar em quais Testes concentrar o maior número de
recursos é utilizar o FMEA para identificar os Fatores de Risco, de maneira que cada
projeto possa ter os Fatores de Risco dinamicamente identificados, segundo a
necessidade do projeto para aquele momento do cliente, evitando pré-estabelecer como
Fatores de Risco características-padrão a serem alcançadas em projetos de software,
como fez Bastos (2006), que escolheu como foco características de Qualidade para
serem testadas com maior ênfase, relacionando os tipos de Teste capazes de testar tais
características e, com isto, escolheu quais Testes realizar a fim de alcançá-las (ver figura
1). Também pré-fixou os Fatores de Risco o trabalho de Srivastva (2008), conforme
pode ser visto na Tabela 1, constante na Etapa 2 de seu trabalho.
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Já no trabalho de Amland (1999) fica claro que a participação tanto do cliente
quanto do fornecedor identificando quais são as Funcionalidades importantes é
produtiva para ambas as partes. Contudo, o artigo não detalhou quais técnicas são
utilizadas para auxiliar cliente e vendedor a identificar tais Funcionalidades.
A figura 1 mostra a adequação de alguns tipos de Teste para testar certas
características de Qualidade.

Figura 1 – Características da Qualidade x Testes Associados
Fonte: BASTOS et al. (2006)

2.3

FMEA
Segundo o IEC (International Electrotechnical Comission) 2006, o FMEA é a

sistematização de procedimentos para a análise de um sistema a fim de identificar
potenciais modos de falhas, suas causas e efeitos nesse sistema. Aqui o termo sistema é
utilizado como a representação de um hardware, software ou processo, que pode ser
decomposto em vários níveis, do mais alto ao mais baixo, chegando, por exemplo, a
funções e comandos do software, componentes de um hardware, pequenas etapas de um
processo ou qualquer parte que possa ser considerada individualmente, o que pode ser

37
chamado de item. Os modos de falha são, então, as maneiras como esses itens podem
falhar.
O FMEA é também considerado como um método para identificar a severidade
de potenciais modos de falha, uma estimativa da probabilidade de sua ocorrência e para
prover medidas de mitigação para reduzir os riscos e com isso enriquece a análise
possibilitando uma visão das ações de contorno dos modos de falha. É uma ferramenta
flexível que pode ser adaptada para atender produtos específicos e nesse caso alguma
adaptação tem que ser feita em seus formulários.
Um FMEA cuidadosamente aplicado deve reunir uma equipe composta por
indivíduos qualificados e capazes de medir a magnitude e as consequências de vários
tipos de potenciais inadequações de um produto ou processo.
Algumas das razões mais comuns para aplicação do FMEA giram em torno de:
identificar quais falhas tem consequências indesejáveis; fornecer subsídios de garantia
da qualidade e segurança; apoiar a manutenção de sistemas, produtos ou processos
destacando suas áreas de risco. Ao alcançar tais objetivos o FMEA permite uma melhor
compreensão dos tratamentos possíveis para os efeitos indesejáveis de determinados
modos de falha, definindo os limites do que será analisado no sistema e a sequência de
ações possíveis a serem tomadas em torno do modo de falha dentro desse limite
identificado. Além disso, permite classificar a criticidade de uma falha e a priorização
do tratamento a ser dado a ela.
Além das aplicabilidades citadas acima, segundo Palady (2007), o FMEA pode
ser aplicado na Gestão de Riscos que é mais bem aproveitada se apoiada por um bom
conjunto de atividades de Controle dos Riscos e o FMEA tem mostrado colaboração
nesse controle. Para ele, o FMEA é uma técnica de controle de falhas que oferece 3
tipos de funções: a de ferramenta, para prognóstico de problemas; a de procedimento,
que envolve atividades de desenvolvimento de projetos, processos ou serviços; e, por
último, a função de diário do projeto, processo ou serviço.
A função que mais estaria próxima do objetivo de Controlar Riscos no Processo
de Testes seria a de procedimento. Neste caso o FMEA oferece uma abordagem
estruturada para avaliação, condução e atualização do desenvolvimento de projetos e
processos em todas as disciplinas de uma organização (PALADY, 2007). A figura 2 é um
exemplo de formulário utilizado para realização de reuniões de FMEA. Suas linhas e
colunas serão mais detalhadamente explicadas no capítulo 3, onde o formulário será
plenamente utilizado como parte da Estratégia de Teste de Funcionalidade.
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Para que seja possível ilustrar os conceitos discutidos neste capítulo alguns
formulários terão apenas os títulos destacados. As demais linhas e colunas serão
preenchidas com conteúdo apenas ilustrativo.

Figura 2 – Exemplo de Formulário FMEA
Fonte: A autora (2010)

Considerando o fato de que toda atividade existente seja em projeto, em
processo ou em produto, contém riscos, as técnicas de Controle de risco têm sido muito
empregadas em todos esses processos e em diversos setores da indústria e serviços.
No âmbito de projetos, a FMEA tem sido usada para “prevenir falhas no
processo de gestão de projetos, de modo que o Gerente de Projetos possa identificar
onde seu projeto pode falhar, considerando suas características” (FADINI, 2008). No
âmbito de processos tem sido utilizada, por exemplo, na indústria automobilística a fim
de: calcular automaticamente o RPN (Risk Priority Number) ou o seu sinônimo,
traduzido para o português, GPR (Grau de Prioridade de Risco) e a severidade dos
aspectos do processo analisado; conduzir a análise do risco para gerenciar problemas
potenciais; realizar análise para projeto de produto, processo, ou para um problema
específico; armazenar automaticamente os processos em todas as revisões realizadas e
registrar qualquer alteração feita na revisão; criar relatórios gerenciais que demonstrem
informações detalhadas das causas mais comuns de falha em todos os produtos e
processos; enumerar em relatórios a eficácia das ações corretivas e preventivas.
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Nesta dissertação, o que se pretende é utilizar o FMEA para conduzir a Análise e
o Controle dos Riscos para gerenciar Fatores de Riscos potenciais. Dizem-se potenciais
porque a técnica FMEA tem característica pró-ativa, identificando os riscos antes que
eles aconteçam, possibilitando resolvê-los antes de tê-los visto ou experimentado. O
trabalho de prevenção é baseado em suposição. Este trabalho de suposição deve ser
feito, por exemplo, por especialistas no assunto, ou com base em históricos de projetos
anteriores.
Na maioria das vezes as falhas potenciais são identificadas sem ter como base
algum tipo de histórico, ou seja, dependendo da experiência das pessoas participantes.
Para tanto, quanto maior for a quantidade e a diversidade de pessoas envolvidas,
maiores serão as chances de levantamentos mais completos de possíveis falhas.
Envolver várias pessoas geralmente tem um custo caro e, levando-se isto em
consideração, é importante demonstrar os benefícios mensuráveis do FMEA. Embora
ele exija um custo inicial para a organização, se for realizado com eficácia, poderá
trazer retornos, pois reduzirá o custo com falhas.
Nesse âmbito podem-se classificar os custos das organizações em três
categorias. Sendo que desenvolver um FMEA deve ser considerado um custo de
prevenção. São as categorias:
1) custo de prevenção;
2) custo de avaliação;
3) custo de falha.

O gráfico 5 abaixo representa um exemplo de três organizações (1, 2 e 3) que se
mobilizam em três cenários possíveis (Prevenção, Avaliação e Falha), dependendo de
como fazem a gestão de seus custos. Uma rápida análise no gráfico mostra que nem
sempre a empresa que mais investe em Prevenção e Avaliação é a que tem o menor
Custo de Falha, como é o caso da empresa 3, que investiu mais do que as empresas 1 e 2
em Prevenção e Avaliação e, no entanto, teve o maior Número de Falhas. Isto deixa
claro que não basta se propor a fazer um FMEA sem que ele seja efetivamente bem
feito. De todas as empresas, pode-se dizer que a 2 foi aquela que teve a melhor relação
custo-benefício, pois investiu menos do que a empresa 3 e teve um Custo de Falha
muito menor. Já a empresa 1, que foi a que menos investiu dentre as 3, teve um Custo
de Falha igual ao da empresa 3, que provavelmente não soube executar seu FMEA.
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Gráfico 5 – Benefícios Mensuráveis do FMEA
Fonte: Adaptado de PALADY (2007)

Outro retorno do FMEA que pode ser considerado positivo para a organização é
a possível interação entre ele e os Testes, tornando ambos mais eficientes, pois os
resultados do FMEA podem fornecer dados para o planejamento dos Testes tanto
quanto os resultados dos Testes podem ser utilizados para desenvolvimento de futuros
FMEAs. No âmbito dos Testes, o FMEA aumenta a Confiança de que os Testes
realizados foram aqueles realmente necessários ao projeto (PALADY, 2007). Uma das
contribuições deste trabalho será detalhar os procedimentos necessários para que esta
interação se faça de forma clara, bem documentada e eficiente.
A figura 3 ilustra a possível interação entre o FMEA e o Teste. Durante a
realização das reuniões de FMEA podem ser identificadas Funcionalidades que ainda
não tenham sido representadas nos Casos de Teste, como é o caso da Funcionalidade G
demonstrada na figura 3. E o inverso também pode ocorrer: existirem Funcionalidades
representadas nos Casos de Teste que passem a ser analisadas nas reuniões de FMEA.
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Figura 3 – Interação entre o formulário FMEA e o documento de Casos de Teste.
Fonte: Adaptado de PALADY (2007)

2.4

Estudos de Casos
Segundo Hair Junior (2002), o método de Estudos de Caso, geralmente muito

adotado em pesquisas das áreas de humanas, tem sido adotado também nas áreas de
exatas, principalmente no que se refere ao entendimento de comportamentos
organizacionais.
Apesar dessa expansão, críticas ainda são dedicadas a este método, alegando-se
que ele pode induzir a falhas de compreensão, principalmente nos casos de pesquisa
qualitativa, por ser difícil prever se o Caso escolhido representa tipicamente a realidade
do comportamento do fenômeno que se deseja observar, e da consequente dificuldade
de generalizar os resultados da pesquisa, podendo trair aos princípios científicos.
Considerando como ciência, segundo Demo (2000), tudo aquilo que não se
limita ao “mundo das ideias”, caberia aos Estudos de Caso científicos a tarefa de provar
quantitativa ou qualitativamente as teorias que estudam, as posicionando para fora do
“mundo das idéias” e dentro da ciência, por meio da demonstração das qualidades e
valores evidenciados nos estudos.
Para Bryman (1989) a pesquisa quantitativa tem que ser capaz de mensurar
variáveis que conduzam à aceitação ou não das hipóteses associadas a uma teoria. Já na
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pesquisa qualitativa, não é o número de variáveis que irá conduzir à aceitação ou não de
uma hipótese como verdadeira, e sim a qualidade dos dados encontrados na pesquisa,
desde que, a partir da observação e análise dos Casos selecionados, seja possível
verificar cientificamente como se processa determinado fenômeno. O valor de tal
verificação no Estudo de Caso é dado através do esforço na descoberta de variáveis
significativas que levem à compreensão do fenômeno observado naquele Caso.
Para Yin (2003) a inadequação para generalizações estatísticas do método de
Estudo de Caso inexiste, visto que os Estudos de Casos, assim como os experimentos,
são generalizáveis em termos de proposições teóricas e não apenas para populações ou
amostras. Nesse sentido, o Estudo de Caso não tem como objetivo comparar dados
estatísticos ou correlacionar tabelas, mas sim criar e confirmar teorias que expliquem a
realidade do Caso, principalmente se as questões que levaram à observação do
fenômeno estudado são de natureza “como?” ou “por que?”. As respostas para tais
questões são explicativas de relações operacionais, mais do que de relações de
frequência ou incidência. Além disso, os Estudos de Caso devem ser escolhidos como
método quando se pretende observar eventos contemporâneos em situações em que os
comportamentos não possam ser manipulados, e em que seja possível coletar evidências
através de várias fontes, tais como documentos, artefatos, entrevistas, observações e
participações diretas, obedecendo a um processo de pesquisa orientado por um fluxo de
trabalho sistematizado e formal, que neste método segue um protocolo de Estudos de
Casos.
Pelas razões expostas por Yin (2003) e pela necessidade de se observar como as
empresas de software estão realizando seus Testes, optou-se por realizar os estudos de
viabilidade com base em diretrizes dos Estudos de Casos qualitativos a fim de observar
se as empresas de software possuem premissas mínimas para executar um Teste de
Funcionalidade. Além de observar se existem nas atividades de Testes dessas empresas
lacunas que poderiam ser preenchidas pela Estratégia de Teste de Funcionalidade,
ratificando o benefício proposto.
2.5

Sobre os conceitos de Rastreabilidade, Testes, Riscos, FMEA e Estudo de Casos
Todos os conceitos estudados e trazidos ao presente capítulo se inter-relacionam

e são importantes na composição da Estratégia de Priorização de Teste de
Funcionalidade. Os estudos foram direcionados para buscar conceitos e técnicas que
pudessem auxiliar na composição de uma estratégia que pudesse ajudar a incrementar a
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Confiança na aceitação do produto a ser testado, de tal forma que a Rastreabilidade foi
estudada porque ela garante a equivalência de ao menos um Teste para cada ponto de
interesse que se pretende implantar no software, quer seja este ponto um Requisito ou
uma Funcionalidade, conforme será exposto mais adiante.
Foram estudados diversos tipos de Teste para que se pudesse compreender em
qual deles realizar inserções de novas práticas e ferramentas a fim de facilitar a
aceitação do software, e o Teste de Aceitação se mostrou o mais adaptável a nova
estratégia. Durante o estudo, práticas de Controle de Riscos se revelaram excelentes
aliadas na composição de um Teste de software que pudesse ser realizado com menos
recursos e que, ao mesmo, tempo pudesse manter a Confiança na aceitação do produto.
E a ferramenta FMEA revelou também a possibilidade de reforçar esse apoio, pois
simplifica o processo de Identificação e Análise dos Fatores de Riscos que poderiam
ameaçar a Confiança na aceitação do produto. E finalmente os Estudos de Viabilidade
para trazer a tranquilidade de que a estratégia tem potencialidade para ser bem
aproveitada no mercado de desenvolvimento e consumo de software.
2.6

Relação entre alguns conceitos estudados
A Estratégia de Priorização de Teste de Funcionalidade tem uma tarefa a

cumprir, e para tal se vale de ferramentas de apoio que a auxiliem a realizar essa tarefa
com sucesso.
A tarefa é testar as Funcionalidades de um software com o intuito de
incrementar a Confiança necessária para sua aceitação. A tática é estabelecer
Rastreabilidade entre as Funcionalidades e os Testes a fim de evitar que alguma
Funcionalidade não seja testada. As ferramentas de apoio são a injeção do Controle de
Riscos nos Testes, utilizando a técnica FMEA para Identificar e Avaliar os Fatores de
Risco que ameaçam a realização da tarefa de testar as Funcionalidades do software
incrementando Confiança para sua aceitação.
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3 ETRATÉGIA DE TESTE DE FUNCIONALIDADE
Antes de iniciar a descrição da estratégia é importante contextualizar sua
aplicabilidade. Visto que seu objetivo principal é priorizar cenários de teste a fim de
reduzir esforços e custo e que uma das maneiras de reduzir esforços é diminuir o escopo
dos testes, vale ressaltar que sua aplicabilidade está mais voltada a situações limite em
que nem todos os testes podem ser executados.
A prática de projetos de desenvolvimento de software está permeada de
situações nas quais o tempo e os recursos dedicados aos testes não são ideais, ou porque
a equipe é pressionada por prazos, ou porque o orçamento se torna insuficiente, ou
porque se descobriu que um concorrente está preste a lançar um produto similar no
mercado. Enfim, não são poucas as situações em que é necessário escolher apenas uma
porção do escopo dos testes e contar com o sucesso do resultado da execução desta
porção para garantir a implementação.
Nessas situações limite é que a Estratégia de Teste de Funcionalidade é aplicada
para tornar mais eficiente a escolha da porção do escopo de testes a serem realizados.
Tal estratégia, por utilizar práticas de controle dos fatores de risco, apóia os
profissionais que estejam atuando como decisores e torna claros quais são os riscos
envolvidos na escolha, diminuindo a probabilidade de possíveis impactos negativos por
ventura derivados de uma má escolha. Caso a situação não seja limite, a estratégia trará
visibilidade do escopo e importância dos testes e facilitará a tomada de decisão de testar
ou não o escopo completo.
Isto posto, inicia-se a definição da presente estratégia como aquela que se baseia
numa unidade de identificação mínima, dentro do Processo de Teste, chamada Cenário
de Teste, que por sua vez está contido dentro de outra unidade de identificação chamada
Funcionalidade. Por cenário, entende-se a descrição de uma ação de Teste que busca
alcançar um resultado classificado como correto ou incorreto em relação ao resultado
esperado após execução daquela ação. Por Funcionalidade, entende-se um produto ou
serviço que o software oferece aos que o utilizam.
As metodologias de Teste utilizam documentos e termos específicos que servem
para que as pessoas que as utilizam possam se encontrar dentro dessas metodologias, e
de certa forma, estabelecerem uma linguagem única de comunicação. Quando alguém
diz Cenário de Teste, Requisito, Caso de Uso, todos os envolvidos sabem do que se
tratam esses documentos e esses termos.
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Porém, geralmente, os usuários finais dos softwares não utilizam termos
metodológicos para expressar suas opiniões. Por exemplo, se um usuário for
questionado sobre o que é importante para ele num determinado software,
provavelmente ele responderá falando sobre as Funcionalidades que acha importantes
naquele software e não responderá se referindo aos Cenários de Teste, ou aos Requisitos
nem aos Casos de Uso.
Com isto, pode-se considerar como um benefício uma Estratégia de Teste que
tenha como foco suas Funcionalidades e assim ser capaz de nivelar a linguagem entre
quem usa o software e quem o desenvolve e elabora seus Testes e, ao mesmo tempo,
possa manter detalhes importantes para o Processo de Teste, contidos na documentação
dos Casos de Testes.
Nos resumos dos trabalhos estudados apresentados na Revisão Bibliográfica, a
unidade mínima rastreada e priorizada nos Casos de Teste é o Requisito. É importante
deixar claro que o conceito de Rastreabilidade de Requisitos, mostrado naquele
capítulo, será aqui aplicado de maneira adaptada e segmentada. Adaptada porque a
Rastreabilidade proposta será entre Funcionalidades e Testes e não entre Requisitos e
Testes, conforme encontrado nos trabalhos estudados. Segmentada porque não será
aplicado todo o custoso processo de controle de Rastreabilidade, que incluiria desde o
nascimento

do

Requisito

até

sua

implementação

e

acompanhamento

pós-

implementação. Aqui a Rastreabilidade irá se dedicar apenas a garantir que existem
Testes relacionados às Funcionalidades do software.
Além disso, os Fatores de Risco serão considerados como Funcionalidades
importantes, pois o impacto para o software de uma Funcionalidade inoperante é o que
se pode considerar um risco ao software.
A Estratégia de Teste de Funcionalidade traz para o Processo de Teste a técnica
FMEA geralmente utilizada na engenharia, mas não comumente na engenharia de
software. Utilizando o FMEA, esta estratégia irá identificar e avaliar as principais
Funcionalidades de um software, cuja avaliação considera o impacto de uma falha na
Funcionalidade.
A Estratégia traz também para o processo de software atividades de Controle de
Riscos geralmente aplicadas no processo de desenvolvimento de software, mas não
especificamente aplicadas ao Processo de Teste. O Controle tem o objetivo de monitorar
a evolução dos riscos relacionados às falhas que possam ocorrer nas Funcionalidades,
além de determinar ações a serem tomadas no sentido de minimizar o impacto de tais
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riscos. Com isto, o processo se diferencia, pois ganha novos elementos que o tornam
mais robusto e com mais chances de incrementar a Confiança do produto em teste.
Esses dois elementos – FMEA e Controle de Riscos – incluídos no Processo de
Teste trazem, de maneira prática, vantagens tais como:
•

a técnica FMEA possibilita Identificar e Analisar os Fatores de Risco, ou as
Funcionalidades importantes, envolvendo grupos de pessoas com perfis
diferenciados, proporcionando expressão de opiniões que, apesar de
nascerem da análise sob ângulos diferentes de um mesmo fator, se
consolidam num parecer único, traduzido no cômputo dos valores associados
a cada um dos fatores identificados e analisados;

•

o Controle de Riscos traz a possibilidade de priorizar os Cenários de Teste
de uma maneira sistemática e fundamentada.

Tem-se, então, que as principais contribuições dessa estratégia são:
•

identificar fatores importantes que devem ser considerados no Teste de um
software e que são traduzidos como suas Funcionalidades;

•

avaliar

os

riscos

associados

à

execução

dessas

Funcionalidades,

considerando o impacto do seu insucesso para o negócio que o software
apoia; e
•

organizar as Funcionalidades em escalas de importância para a empresa que
utiliza o software, ou seja, priorizar os Cenários de Teste dessas
Funcionalidades.

A figura 4 apresenta as contribuições dessa estratégia, tendo como ponto de
apoio a Gestão de Riscos que possui atividades desenvolvidas em tempo de
planejamento, chamadas “Análise de Riscos” e em tempo de execução, chamadas
“Controle de Risco”. A Análise dos Riscos Identifica Fatores de Risco, avalia seu
impacto no resultado final de um produto ou processo, no caso desta estratégia nas
Funcionalidades do software, e define ações para evitar ou reduzir a influência dos
riscos identificados no resultado final. O Controle monitora o processo de evolução dos
fatores dos riscos e a execução de ações contingenciadas para garantir o sucesso do
empreendimento.
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As contribuições dessa estratégia se distribuem em ambas as fases da Gestão de
Riscos: “Análise de Riscos” e “Controle de Risco” e estão representadas na figura 4 por
caixas que interferem perpendicularmente no fluxo apresentado na figura.

Figura 4 – Contribuições da Estratégia de Teste de Funcionalidade ao Processo de Gestão de Riscos
Fonte: A autora (2010)

A aplicação da presente estratégia se vale de algumas etapas, conforme segue:
1. documentação dos Cenários de Teste;
2. realização de reuniões de FMEA;
3. demonstração dos resultados do FMEA;
4. priorização e registro de execução dos Cenários de Teste.

A figura 5 mostra o fluxo de decisões e ações que devem ser executadas ao
longo da aplicação da estratégia. O fluxo é composto por etapas interdependentes e
devem ser executadas na ordem em que são apresentadas.
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Figura 5 – Fluxograma de decisões para a aplicação da Estratégia de Teste de Funcionalidade
Fonte: A autora (2010)

Cada uma das etapas tem uma importância determinada na estratégia e podem
ser descritas como segue:

3.1

Documentação dos Casos de Teste
Para que o Teste de Funcionalidade possa ser aplicado, o Processo de Teste no

qual ele está inserido, mais especificamente o documento chamado Caso de Teste,
precisa comportar as seguintes premissas:
•

rastreabilidade: devem ser relacionadas Funcionalidades versus Cenário de
Teste. Cada Cenário de Teste contido no Caso de Teste deve estar
relacionado a uma Funcionalidade do software que aquele cenário está
testando;

•

complexidade: cada Cenário deve indicar a sua complexidade, numa escala
que varia entre Baixa, Média e Alta. A classificação é definida com base na
quantidade de passos constantes no documento de Roteiro de Teste ou Script
de Teste associados a cada um dos documentos de Casos de Teste. Até 10
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passos seria considerada uma complexidade Baixa, entre 10 e 30 passos,
Média e acima de 30 Alta;
•

tempo: cada Cenário deve indicar quanto tempo em segundos é necessário
para executar a ação que realiza o seu Teste.

Além disso, são considerados para cálculo do tempo necessário para execução
da plataforma de programação Mainframe ou Não Mainframe e também a natureza da
transação Batch ou On-Line.

Figura 6 – Tempo necessário para realizar Casos de Teste por complexidade
Fonte: A autora (2010)

Se todas as premissas estiverem presentes, a estratégia pode ser aplicada
imediatamente. Caso contrário é necessário adequar o documento de Caso de Teste de
maneira que ele comporte aquelas premissas. Essa adequação passa primeiramente pelo
agrupamento dos cenários em Funcionalidades testáveis do software, e pela medida
cronometrada dos tempos necessários para execução de cada cenário, juntamente com a
indicação da complexidade.
Um dos objetivos dessa estratégia é priorizar os Cenários de Teste, o que
significa colocar em primeiro plano os cenários relacionados às Funcionalidades mais
importantes; depois, em segundo plano, as menos importantes; e assim sucessivamente.
Para determinar quais cenários são executados em primeiro plano é necessário
fazer um cálculo levando em consideração o tempo disponível para execução dos Testes
e o tempo necessário para realizar um determinado rol de cenários priorizados,
mostrando ser necessário saber o tempo médio de execução de cada um dos cenários.
Sendo assim, caso o tempo médio de execução de cada um dos cenários não faça
parte da documentação do documento de Caso de Teste, faz-se necessário buscar essa
medida de tempo, antes de se aplicar a Estratégia de Teste de Funcionalidade. Para
tanto, há no mínimo duas maneiras de conseguir esse valor.
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Uma é executar cada um dos cenários e documentar o tempo que demorou a ser
executado. Caso não seja possível executar cada um dos cenários, há que se fazer uma
média aproximada desse tempo.
Outra maneira para calcular essa média aproximada seria eleger uma
amostragem de cenários, contendo no mínimo um cenário representativo de cada nível
de complexidade existente dentre todos os cenários. Cronometrar o tempo médio para
executar cada um desses cenários representativos e, em seguida, multiplicar o tempo de
cada cenário representativo pela quantidade de cenários que eles representam, chegando
a uma somatória final de todos os cenários representados. Esta segunda maneira de
contar o tempo poderia ser chamada de Método da Contagem Aproximada.
Exemplo: O Processo de Testes contém 90 cenários, sendo 10 Cenários de
complexidade alta, 20 de complexidade média e 60 de fácil. O tempo para executar um
cenário com complexidade alta é de 120 segundos, média 60 segundos e baixa 30
segundos. Para calcular o tempo aproximado a conta seria (10 * 120) + (20 * 60) + (60
* 30) = 4200 segundos.
A tabela 5, abaixo, é um exemplo de documento de Caso de Teste, representado
por uma matriz composta por linhas que representam Cenários de Teste e colunas que
representam as Funcionalidades do software que aquele cenário está testando. Além
disso, possui o Código que representa aquele cenário, a Descrição de como o Teste deve
ser executado para testar aquela Funcionalidade, o Resultado que se espera alcançar
após a execução da ação descrita, uma Indicação se o resultado alcançado foi correto ou
não em relação ao que era esperado, o Tempo necessário para executar aquela ação de
Teste, sua Complexidade e alguma Observação que possa complementar as informações
contidas na linha. Todas as linhas foram preenchidas com valores apenas ilustrativos,
uma vez que o objetivo da tabela 5 é mostrar o lay-out do formulário de Caso de Teste.
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Tabela 5- Caso de Teste: Formulário para registro de resultado de Teste
Fonte: A autora (2010)

3.2

Realização de reuniões de FMEA
A utilização do FMEA tem como objetivo identificar pró-ativamente um

percentual de falhas num projeto, processo ou serviço e, na estratégia aqui apresentada,
esse objetivo tem foco nos Testes. A Identificação das possíveis falhas se baseia
praticamente em dados históricos, em experiências vividas e em suposições, mas nem
todos os processos têm dados históricos arquivados, remetendo, então, grande
importância ao que a equipe possa produzir intelectualmente durante as reuniões de
FMEA. Evidencia-se assim que quanto mais multidisciplinar for a equipe, maiores as
chances de que produza um material mais rico do que se fosse produzido por um único
especialista.
A importância do FMEA para a Estratégia de Teste de Funcionalidade está
relacionada a dois dos principais objetivos desta estratégia:
•

identificar fatores importantes que devem ser considerados no Teste de um
software, fatores esses que podem ser traduzidos como Funcionalidades do
software; e

•

avaliar

os

riscos

associados

ao

insucesso

na

execução

dessas

Funcionalidades.

As reuniões do FMEA trarão a possibilidade de identificar novas
Funcionalidades importantes para o software e que porventura ainda não constem na
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documentação dos Testes, assim como a possibilidade de Avaliar os Riscos
relacionados ao insucesso da realização de todas as Funcionalidades analisadas durante
as reuniões.
Se os Casos de Teste já existirem e possuírem Rastreabilidade das
Funcionalidades versus os Cenários de Teste, tais Funcionalidades podem ser migradas
para os formulários do FMEA e as reuniões já podem ser iniciadas com algumas
Funcionalidades pré-identificadas. Se os Casos de Teste não possuírem tal
Rastreabilidade, então as reuniões de FMEA irão Identificar as Funcionalidades a partir
do zero. Após as reuniões de FMEA os Casos de Teste podem ser atualizados conforme
a necessidade, uma vez que os formulários do FMEA e os Casos de Teste se relacionam
no que tange ao registro de Funcionalidade e tal atualização tende a mantê-los
sintonizados, conforme explicado anteriormente no capítulo 2, figura 3.
Para que o FMEA seja eficiente, alguns cuidados têm que ser observados antes
do início da sua realização. Um planejamento adequado é fundamental para que o
investimento em reuniões de FMEA traga benefícios para o processo. A estratégia aqui
apresentada propõe o seguinte planejamento:
•

responsável pela realização do FMEA:
Apenas um indivíduo deve ser o responsável pela realização.

•

quantidade de pessoas participantes das reuniões:
Nas reuniões aconselha-se participar entre 5 e 7 pessoas.

•

•

perfil dos envolvidos: =ao menos um representante de cada área abaixo:



área de negócios;



equipe que projetou o software;



equipe que desenvolveu o software;



equipe que elaborou os Testes; e



equipe que vai executar os Testes.

formulários utilizados.

As reuniões devem seguir formalmente o preenchimento das linhas e colunas do
formulário padrão, previamente confeccionado para as reuniões de FMEA e que não
pode ser alterado segundo o objetivo de cada execução do Processo de Teste.
A tabela 6, abaixo, mostra um exemplo do formulário que deve ser utilizado por
esta estratégia durante as reuniões de FMEA.
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Tabela 6 – Exemplo de Formulário de FMEA com valores para Severidade, Ocorrência e Detecção
Fonte: A autora (2010)

As colunas do formulário apresentado na tabela 6, acima, devem ser preenchidas
segundo os seguintes conceitos:
•

funcionalidade: Descreve a Funcionalidade do software cuja análise do
efeito e modo de falha será avaliado;

•

modo de Falha: São expressões negativas da Funcionalidade;

•

efeitos: O que acontece quando a Funcionalidade falha;

•

severidade: Qual é a gravidade? (ver tabela 7);

•

causas: Razões que provocaram a falha;

•

ocorrência: Com que frequência o modo de falha ocorre? (ver tabela 7) ;

•

controles: Devem ser indicadas formas de controle utilizadas para identificar
modos de falhas em potencial;

•

detecção: Quais as chances de identificar o modo de falha antes que ocorra.
(ver tabela 9);

•

ações recomendadas: Quais ações são recomendadas para prevenir
problemas potenciais; e

•

status: Situação da investigação que irá apurar a viabilidade de implementar
as ações recomendadas.
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Tabela 7 - Escala de Avaliação de Severidade
Fonte: A autora (2010)

A escala de 1 a 5 foi escolhida para Ocorrência, Severidade e Detecção porque
com 5 situações é possível avaliar essas características em relação a uma falha na
Funcionalidade de um software.
No caso da Severidade nas duas primeiras situações, com graus 1 e 2, o cliente
não utiliza a Funcionalidade ou porque não percebeu sua falha, ou porque ela não o
afeta. Na situação com Severidade grau 3, o cliente opta por deixar de usar a
Funcionalidade porque a falha o incomoda, mas não porque seja uma falha grave. É
uma opção do cliente deixar de usá-la porque provavelmente ele consegue trabalhar de
outras maneiras, ou seja, dá para esperar a falha ser corrigida sem pressa. Nas situações
com grau de Severidade 4 e 5 o cliente não usa a Funcionalidade, ou porque ela está
inoperante, ou porque mesmo estando operante ela não está confiável, oferecendo alto
risco ao resultado da execução da Funcionalidade. Nestes casos, é necessário que a falha
seja corrigida o quanto antes.
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Tabela 8 – Escala de Avaliação de Ocorrência
Fonte: A autora (2010)

Os graus 1 e 2 de Ocorrência descrevem uma situação em que a falha pode
nunca acontecer. No grau 3 a falha acontece, mas bem pouco. Já nos graus 4 e 5 a falha
ocorre várias vezes.

Tabela 9 – Escala de Avaliação de Detecção
Fonte: A autora (2010)

Os graus 1 e 2 de Detecção descrevem uma situação em que a probabilidade de
identificar a falha antes que aconteça é maior do que a impossibilidade de fazê-lo. O
grau 3 descreve uma possibilidade baixa, mas não descartada. Já os graus 4 e 5
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descrevem possibilidades em que a não identificação da falha é bem mais provável do
que a identificação.
•

Regras a serem obedecidas durante as reuniões
a) Nem todas as falhas devem ser identificadas e consideradas, apenas
aquelas relevantes para o momento em que os Testes serão aplicados.
b) As falhas devem ser redigidas nos formulários do FMEA como sendo a
negativa da Funcionalidade do software que se deseja testar. Exemplo:
Se a Funcionalidade é “Permitir alterar senha do cliente através do site
institucional”, a redação da falha para esta Funcionalidade seria “Senha
não alterada no site institucional”.
c) Preencher de uma única vez todas as linhas de uma mesma coluna. Ex.:
Se o formulário vier a conter 10 Funcionalidades, preencher todas as 10
Funcionalidades que serão tratadas, antes de discutir o Modo de Falha,
Efeito, Severidade da primeira. Depois que todas as Funcionalidades
tiverem sido identificadas, somente então deve-se discutir os Modos de
Falha de todas as Funcionalidades. Depois que todos os Modos de Falha
de todas as Funcionalidades tiverem sido redigidos, aí sim partir para
discutir a seus Efeitos e assim sucessivamente para todas as colunas do
formulário.
d) Para cada linha e coluna numericamente valorizáveis, todas as pessoas da
equipe devem atribuir um valor numa escala de 1 a 5. O valor final a ser
redigido na coluna deve ser uma média dos valores atribuídos por todos
os participantes. Contudo, devem ser considerados de maneira
diferenciada os valores extremos e aqueles que representarem uma cisão.
Em situações em que apenas uma pessoa atribua uma nota muito
diferente das demais, essa pessoa deve ser questionada sobre a razão
dessa nota no intuito de compartilhar com os demais algum dado
relevante que possa servir para que toda a equipe reavalie os valores de
seu voto. Caso o dado seja realmente considerado relevante por todos,
outra votação deve ser incentivada. Nos casos em que a equipe se divida,
com alguns indivíduos votando valores muito baixos e outros muito
altos, a mesma exposição de motivos deve ser incentivada para as duas
metades da equipe, e após essa exposição uma nova votação deve ser
realizada. Caso a cisão se repita, um indivíduo da equipe deve ser eleito
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para apurar mais profundamente os fatos e convocar uma segunda
reunião para prosseguir a votação daquele item.

A tabela 10 mostra um exemplo de votação para o Efeito da falha de uma
Funcionalidade. As colunas numeradas de P1 a P7 representam cada um dos
participantes que dão notas para o efeito das Funcionalidades de A a D, representadas
nas linhas.

Tabela 10 – Votação para efeito da falha de uma Funcionalidade
Fonte: A autora (2010)

•

Abordagem da análise dos modos de falha
Considerando-se o software como um todo e as Funcionalidades como as

partes que compõem esse todo, se o FMEA vai avaliar as possíveis falhas das
Funcionalidades, pode-se considerar que sua abordagem é bottom-up, ou seja,
analisando as possibilidades de falhas de todas as Funcionalidades se estará
analisando as possibilidades de falha de todo o software.
Os modos de falha redigidos nos formulário serão considerados como sendo
os Fatores de Risco das Funcionalidades a serem considerados na etapa de
Controle dos fatores de Risco e Priorização dos Cenários.

3.3

Demonstração dos resultados do FMEA
Existem mais de uma maneiras de se demonstrar o resultado da aplicação de um

FMEA. Uma delas é baseada no RPN (Risk Priority Number) que considera em seu
valor a Detecção, ou seja, a possibilidade de identificar as falhas das Funcionalidades
antes que elas aconteçam, pois o RPN é o produto de 3 (três) escalas, Ocorrência,
Severidade e Detecção. Outra maneira é a utilização do Gráfico de Áreas, que não
considera a Detecção, uma vez que trabalha com apenas duas escalas em seus eixos,
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Severidade e Ocorrência, considerando como seus valores, então, quantas vezes a falha
pode ocorrer e quais impactos a falha causa no software.
A escolha da maneira utilizada para a demonstração do FMEA e posterior
interpretação depende do que é considerado importante, dentro do contexto no qual foi
aplicado. Na Estratégia de Teste de Funcionalidade, o FMEA é aplicado dentro de um
contexto no qual se busca identificar as Funcionalidades mais importantes de um
software e avaliar os riscos, para o negócio que o software apoia, relacionados ao
insucesso dessas Funcionalidades. Sendo assim, a interpretação com base no Gráfico de
Áreas está mais sintonizada com os objetivos perseguidos nesse contexto.
Além disso, a interpretação considerando o RPN pode levar à concentração de
esforços em modos de falha que sejam menos ameaçadores à Qualidade e
Confiabilidade do software do que outros modos com Severidade e Ocorrência mais
altos. O RPN pode induzir a uma interpretação equivocada, uma vez que os esforços
para evitar a falha podem ser investidos numa Funcionalidade em que a Severidade e a
Ocorrência são baixas e a Detecção, alta.
O fato de ter uma Detecção alta e, portanto, ser difícil identificar a falha de uma
Funcionalidade antes que ela ocorra não necessariamente significa que se esta falha vier
a ocorrer vai causar um prejuízo grande ao negócio que o software suporta. É mais
passível de gerar prejuízo uma falha associada a uma severidade alta ou até mesmo uma
falha que sempre ocorra.
No exemplo da tabela 11, abaixo, se o RPN fosse considerado, os esforços de
correção seriam direcionados para o modo de falha “x”, sendo que “y” ocorre mais que
“x”, e é mais severo, e “z” ocorre menos que “x” e “y”, porém tem um valor de
severidade maior que o valor de ambos. Portanto, na Estratégia de Teste de
Funcionalidade, “x” seria o último dos modos de falha a ser contingenciado e não o
primeiro. E consequentemente, “X” seria a última Funcionalidade a ter seus Cenários de
Teste executados.

Tabela 11 – Risk Priority Number (RPN) ou Grau de Prioridade de Risco (GPR)
Fonte: A autora (2010)
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A estratégia aqui proposta irá optar pela interpretação baseada no Gráfico de
Áreas, levando em consideração a Severidade e a Ocorrência dos modos de falha, em
detrimento da interpretação baseada no RPN, pois a primeira interpretação está em
maior sintonia com os objetivos da Estratégia de Teste de Funcionalidade, conforme
pode ser entendido no gráfico 6, abaixo.
No gráfico de áreas, as Funcionalidades Y e Z constam numa zona de alta
prioridade, então, todos os cenários envolvidos nessas Funcionalidades devem ser
priorizados em detrimento dos cenários relacionados a Funcionalidades que constem nas
demais zonas.
O gráfico de áreas dessa estratégia será dividido em 3 regiões representando
escalas de prioridades Alta, Média e Baixa. A definição dessas escalas se dá da seguinte
maneira:

Baixa: Severidade < ou = 2 e Ocorrência < ou = 2
Quando o cliente não deixa de utilizar a Funcionalidade e, além disso, a
Funcionalidade pode vir a nunca falhar.

Média: Severidade > 2 e < 4 e Ocorrência > 2 e < 4
Quando o cliente deixa de usar a Funcionalidade por opção, porque pode
trabalhar temporariamente sem ela e, além disso, há uma possibilidade
média de ocorrer uma falha numa Funcionalidade.

Alta: Severidade > ou = 4 e Ocorrência > ou = 4
Funcionalidades têm que estar sem falhas, e prontas para uso e, além disso,
podem ocorrer falhas nas Funcionalidades várias vezes.

60

Gráfico 6 – Gráfico de Áreas versus RPN
Fonte: Adaptado de PALADY (2007)

3.4

Priorização e Registro de execução dos Cenários de Teste
Nesta fase, deve ser feita a organização dos Cenários de Testes, segundo a escala

de priorização das Funcionalidades que representam constantes no gráfico de áreas.
Nesta etapa deve-se considerar a dinâmica de execução dos Testes segundo os recursos
disponíveis. A soma total dos tempos de cada Cenário deve ser menor ou igual ao tempo
disponível para os Testes. No gráfico 7 e na tabela 12, abaixo, são mostrados exemplos
de priorização dos cenários, utilizando a estratégia de interpretação com base no Gráfico
de Áreas. As Funcionalidades interpretadas nesta figura foram avaliadas com base nos
exemplos do formulário FMEA mostrado na tabela 6, e nos Cenários de Teste
mostrados na tabela 5, anteriormente.

Gráfico 7 – Aplicação dos valores de Ocorrência e Severidade por
Funcionalidade no Gráfico de Áreas
Fonte: A autora (2010)
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Tabela 12 – Resultado comparativo da aplicação da Estratégia de Teste de Funcionalidade
Fonte: A autora (2010)

Na tabela 13 pode-se observar que o tempo total para executar todos os cenários
relacionados às Funcionalidades identificadas e avaliadas no FMEA seria de 10
segundos. Após a priorização, houve uma diminuição de 20% do tempo necessário para
execução de todos os cenários, pois os cenários B-B2 e C-C2 só serão executados se
houver tempo disponível, uma vez que ficaram posicionados na zona de média
prioridade do gráfico de áreas.

Tabela 13 – Resultado final da aplicação da Estratégia de Teste de
Funcionalidade
Fonte: A autora (2010)

O formulário FMEA mostrado na tabela 14, abaixo, é muito parecido com o
mostrado na tabela 13, acima, se diferenciando apenas por possuir uma coluna a mais,
indicando o RPN. No exemplo do formulário FMEA mostrado na tabela 14, a
interpretação utilizando o RPN e o Gráfico de Áreas do gráfico 7 coincidiram. Nela, as
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Funcionalidades D1 e D2 estão na zona de maior risco e as Funcionalidades B2 e C2
estão na zona de menor risco, coincidindo com os índices de RPN mais altos e mais
baixos da tabela 14.
Ainda assim, a Estratégia de Teste de Funcionalidade utilizará o Gráfico de
Áreas para interpretar o FMEA. Esta estratégia considera que uma falha frequente ou
uma falha com severidade alta correspondem a Funcionalidades que devem ser testadas
com maior prioridade, em detrimento de Funcionalidades priorizadas de acordo com um
valor que considere a facilidade ou não de identificar uma falha antes que ela ocorra,
chamada Detecção.

Tabela 14 – Formulário FMEA considerando o RPN
Fonte: A autora (2010)
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4

ESTUDO DE VIABILIDADE

4.1

Protocolo do Estudo de Viabilidade

4.1.1

Objetivo
O objetivo do estudo de viabilidade aqui abordado é o de analisar os

procedimentos de Teste de alguns dos maiores fornecedores de software do mercado,
identificando seus pontos comuns e, com base na análise desses pontos, colher
elementos para ratificar a Estratégia de Priorização de Teste de Funcionalidade. Um dos
principais objetivos desse estudo é verificar como são controlados os riscos do processo,
a fim de colher dados relevantes quanto à escolha de uma política de escolha de técnicas
que auxiliem na formação do subconjunto dos Cenários de Teste.

4.1.2

Coleta e Análise dos dados coletados
Para a coleta e análise dos dados foram escolhidas as fontes que mais dão

respaldo às diretrizes de Estudos de Casos voltados para a área de exatas. São elas:
•

análise de documentos - Levantamento de quais documentos a empresa
utiliza nos Processos de Teste, tais como Planos de Teste, Casos de Teste,
Roteiros de Teste. No processo de análise são estudadas todas as anotações
pertinentes aos documentos utilizados pela organização entrevistada e é
realizada uma checagem para constatar se os documentos seguem alguma
metodologia bem fundamentada;

•

observação direta - Observações Diretas de projetos e processos envolvidos
no desenvolvimento de softwares. O pesquisador procura captar em essência
os processos envolvidos em Testes e Riscos durante suas observações,
depois avalia e relata a natureza, porte e principais modelos e técnicas
utilizados no processo de desenvolvimento e Testes e verifica se são projetos
cujas características têm chance e se repetir em outros projetos. No intuito de
medir o nível de generalização dos casos estudados;

•

participação direta - O pesquisador relata níveis de dificuldade sentidos por
ele ao participar de processos de Teste e Controle de Riscos semelhantes aos
dos Casos estudados;

•

entrevistas - Entrevistas com profissionais envolvidos nos processos de
desenvolvimento de software com diversos perfis de atuação, tais como
Gerentes de Projetos do cliente e do fornecedor, Líderes Técnicos e
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Desenvolvedores, utilizando técnicas de coleta das opiniões, tais como
gravação de voz e anotações, facilitando posterior avaliação dos resultados.
Para as entrevistas foram adotados alguns critérios, a saber:
a) modelo teórico para as questões utilizadas nas entrevistas – As questões
formuladas para as pesquisas atendem a sugestões previstas na utilização
de atividades de Controle de Risco. Seu principal intuito é medir o nível
potencial de utilização da estratégia e identificação de lacunas nos
processos de Teste a fim de que se possa validar a Estratégia de Testes
proposta;
b) entrevistas semi-estruturadas – Procurou-se atender as recomendações e
padrões sugeridos por Yin (2002), buscando manter um padrão de
neutralidade, direcionamento, imparcialidade. Utilizou-se também como
base teórica compor as questões, Hove (2005);
c) perfil dos entrevistados – A sugestão dos perfis abaixo é no intuito de
registrar a opinião de especialistas que participam do Processo de Testes
atuando de maneiras diferentes e em diferentes momentos a fim de
aumentar o espectro de visão e o resultando num maior entendimento dos
procedimentos, facilidades e dificuldades encontradas durante o Processo
de Testes. Deve haver um cuidado na montagem da equipe de FMEA
para que seja composta por pessoas com perfis multidisciplinares. Este
cuidado visa agregar um valor que se traduz na capacidade que cada
perfil possa ter de observar a mesma falha, sob óticas diferenciadas,
possibilitando classificar a causa e a consequência da falha de maneiras
tão diferenciadas, que quando somadas, descrevam a falha sob tantos
ângulos que permitam um giro observatório mais próximo possível dos
360 graus em torno da falha, trazendo maior compreensão sobre o seu
comportamento. Há que se considerar, que muitas vezes a equipe
montada não seja previamente conhecida, o que impossibilitaria a
percepção clara de todos os perfis. Contudo, ainda assim é possível
reconhecer o benefício de se trabalhar em equipe, pois qualquer
combinação de pessoas é melhor do que único especificador atuando, ou
seja, qualquer combinação já é, desde o início, vantajosa.
São os perfis sugeridos:



gerentes de projetos do cliente;
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gerentes de projetos fornecedores;



líderes técnicos; e



desenvolvedores.

d) universo da amostragem – Para cada caso estudado devem ser
entrevistados ao menos um especialista de cada perfil.

4.1.3 Encadeamento lógico das evidências
Analisar os casos estudados e traçar situações semelhantes observadas em todos
os casos e que tenham relevância quanto aos Testes e ao Controle de Riscos, no intuito
de evidenciar quanto os processos estudados estariam aptos para aplicar a Estratégia de
Teste de Funcionalidade. Para sumarizar as análises são confeccionadas tabelas
contendo todas as evidências dos dados colhidos nos casos possibilitando análise
correlacionada dos casos.

4.1.4 Processo de escolha dos casos
Foram escolhidas grandes empresas desenvolvedoras de software que possuem
uma grande carteira de clientes nacionais e internacionais e reconhecidas pela robustez
de seus processos e produtos.

4.1.5 Questões para as entrevistas semiestruturadas

Processo de Teste
1. Os Testes de software nesta equipe são executados seguindo um Processo de
Teste formalmente elaborado? Em caso afirmativo, cite alguns dados desse
processo, tais como: Principais documentos que o compõem, (Título do
Documento e Objetivo).
Observação: Se o Caso de Teste não for citado, perguntar explicitamente se
ao menos o documento de Caso de Teste é utilizado.
2. O Processo de Teste é utilizado em quaisquer modelos de desenvolvimento?
Em caso negativo, cite algumas diferenças entre os processos, os associando
aos modelos de desenvolvimento.
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3. O Processo de Testes é utilizado em quaisquer linguagens de programação?
Em caso negativo, cite algumas diferenças entre os processos de Testes, os
associando às linguagens de programação.

Especificação e execução do Teste
4. Antes de especificar o Processo de Teste, o especificador é estimulado a
supor possíveis falhas que aquele software possa apresentar?
5. Se sim, descreva o procedimento utilizado para registrar essas suposições e
indique a porcentagem aproximada de adesão à sua utilização.
6. Esta atividade de “supor” é uma ação individual?
7. Caso não seja uma ação individual, são feitas reuniões em grupo para colher
suposições? Em caso afirmativo as pessoas que participam das reuniões se
comprometem com as informações que expõem? Em caso negativo, as
pessoas pesquisadas informalmente se comprometem com as informações
que expõem?
Observação: Considerar que as informações expostas, indiretamente,
influenciam na escolha dos Cenários efetivamente fundamentais para os
Testes.
8. Se sim, com base em quê as suposições são identificadas? Quais os perfis de
profissionais constantes nesse grupo?

Registro de execução dos Testes
9. Depois de executados os Testes, caso sejam identificadas falhas em
produção, relativas aos artefatos recentemente testados, existe um
procedimento formal para verificar se a causa das falhas havia sido prevista
nos Testes?
10. Se sim, este procedimento tem como um de seus objetivos atualizar algum
documento do Processo de Teste do software testado?
11. A equipe responsável pelos Testes, na maioria das vezes, demonstra
tranquilidade em realizar todas as atividades constantes no Processo de
Teste?

Em

caso

negativo,

cite

alguns

exemplos

de

declarações

frequentemente feitas pela equipe responsável em realizar os Testes.

Seleção dos Casos de Teste
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12. Uma vez especificado todo o Teste, incluindo Casos de Teste, a cada release
do software, todo o Teste é executado completamente? Em caso negativo,
explique como é realizado o Teste em relação à alteração realizada no
software.
13. Em situações nas quais não há recursos humanos ou de tempo suficientes
para executar todo o universo previsto para os testes, que decisão é mais
frequentemente tomada:
A – Aumenta-se o tempo destinado aos Testes;
B – aumenta-se a equipe de testadores;
C – diminui-se a quantidade de Cenários de Teste; ou
D – nenhuma das anteriores?
14. Se a alternativa C esteve presente em sua resposta anterior, ou se puder ser
considerada em alguma situação, quais critérios são utilizados para diminuir
a quantidade de Cenários de Teste:
A - Os Testes têm inicio no cenário 1 e terminam quando o tempo destinado
aos Testes termina, independentemente de se ter executado 100% dos
cenários.
B - Os Testes têm início em cenários complexos, sob o ponto de vista da
equipe responsável pela especificação, e terminam quando o tempo
destinado aos Testes termina, independentemente de se ter 100% dos
cenários.
C - Os Testes têm início nos cenários historicamente mais testados, e
terminam quando o tempo destinado aos Testes termina, independentemente
de se ter realizado 100% dos cenários.
D – Antes de serem iniciados os procedimentos de Teste, há um estudo
realizado pela equipe técnica, juntamente com a área de negócios, no qual
são avaliados e posteriormente escolhidos os cenários prioritários, sob o
ponto de vista de todas as equipes interessadas no resultado dos Testes. Os
Testes terminam quando todos os cenários importantes foram testados.
E – Nenhuma das anteriores.
15. Se a alternativa C ou D esteve presente na sua resposta anterior, cite alguns
fatores utilizados para medir a prioridade de um Cenário de Testes.
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16. É utilizado algum tipo de Rastreabilidade no Processo de Teste? Se sim,
quais artefatos são relacionados na Rastreabilidade?
Observação: Caso a resposta faça referência a Rastreabilidade de Requisitos,
questionar se considera a unidade Requisito como uma unidade de
Identificação de comportamento do software completamente entendida pelo
usuário. Questionar se uma Rastreabilidade por Funcionalidade não seria
mais amigável para escolha dos Cenários de Teste a serem executados
prioritariamente.
17. De uma maneira geral me dê uma opinião sobre essa entrevista.

4.1.6 Glossário da Entrevista
Os termos utilizados na entrevista foram trazidos de Glossary Working Party
(2007) e de Sommerville (2008).

Especificação de caso de Teste
Documento que especifica um conjunto de Casos de Teste (objetivos,
entradas/entradas, ações do Teste, resultados esperados e precondições para
execução) para um item de Teste.

Especificação de modelagem de Teste
Documento que especifica as condições de Teste (cobertura de itens) para um
item de Teste. Detalha a abordagem de Teste e identifica os Casos de Teste de
alto nível associados.

Especificação de procedimento (roteiro) de Teste
Documento que especifica uma sequência de ações para a execução de um
Teste. Também conhecido como roteiro de Teste ou roteiro de Teste manual.

Especificação de Teste
Documento que consiste em uma especificação de caso de Teste, em uma
especificação da modelagem de Teste e/ou em uma especificação de
procedimento de Teste.
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Defeito
Falha em um componente ou sistema que pode fazer com que o componente ou
desempenhar sua devida função, por exemplo, uma sentença ou definição de
dados incorretos. Se descoberto durante a execução, pode causar uma falha no
componente ou sistema. Ex.: Um defeito no sistema de segurança de uma
aeronave tem poucas chances de comprometer a segurança do voo. Caso esse
defeito ocasione uma falha numa função de segurança, aí sim as condições do
voo podem ficar comprometidas.

Falha
Desvio do componente ou sistema da entrega, resultado ou serviço esperado.

Modelos de desenvolvimento de software (Modelo de processo de software)
São abstrações do processo que podem ser usadas para explicar diferentes
abordagens para o desenvolvimento de software.
•

modelo em cascata: Considera as atividades fundamentais do processo,

compreendendo especificação, desenvolvimento, validação e evolução, e as
representa como fases de processo separadas, tais como especificação de
Requisitos, projeto de software, implementação, Teste e assim por diante;
•

modelo evolucionário (desenvolvimento ágil): Intercala as atividades de

especificação, desenvolvimento e validação. Um sistema inicial é desenvolvido
rapidamente baseado em especificações abstratas, e depois refinado com as
entradas dos clientes para que satisfaça suas necessidades;
•

modelo de engenharia baseado em componentes: Baseia-se na existência de

um número significativo de componentes reusáveis. Seu processo de
desenvolvimento enfoca a integração desses componentes ao invés de
desenvolvê-los do zero.

Prioridade
Nível de importância (do negócio) designado a um item, por exemplo, defeito.

Procedimento
Roteiro.
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Procedimento formal
Conjunto de atividades pré-determinadas, que devem obedecer a uma diretriz, ou
roteiro previamente publicado. Procedimento (roteiro) de teste = Especificação
de procedimento (roteiro) de teste. Ver especificação de procedimento de teste.

Processo de teste
O processo de teste compreende fundamentalmente o planejamento, a
especificação, a execução, o registro, a verificação da finalização e as atividades
de fechamento.

Rastreabilidade
Habilidade de identificar itens relacionados em documentos e em software, ex.
Requisitos e testes associados. Ver também Rastreabilidade horizontal e
Rastreabilidade vertical.

Rastreabilidade horizontal
Rastreamento dos Requisitos para um nível de teste por meio de camadas de
documentação de testes (por exemplo, plano de teste e especificação de
modelagem, caso de teste, procedimento ou para roteiro de teste).

Rastreabilidade vertical
Rastreamento de Requisitos por meio de camadas de documentação de
desenvolvimento dos componentes.

Teste
Conjunto de um ou mais casos de teste.

4.2

Casos Estudados

4.2.1 Análise dos Documentos
As três empresas entrevistadas utilizam um Processo de Teste composto por
Requisitos mínimos para aplicação da estratégia, que se traduzem em documentos
necessários para planejamento, execução e controle dos Testes. Todo o conjunto de
documentos citado por elas tem o mesmo significado, se diferenciando apenas quanto à
terminologia utilizada e todos os documentos citados tiveram seu significado de acordo
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com o descrito no glossário. Todos os documentos em conformidade com metodologias
robustas e consolidadas no mercado.

4.2.2 Observação direta
A descrição dos projetos e processos testados revelaram manutenções e projetos
de softwares de acordo com princípios e técnicas comuns no mercado.

4.2.3 Participação direta
Em oportunidades de atuar como cliente de algumas das organizações
entrevistadas, foi verificado que as práticas descritas são as mesmas aplicadas na prática
do dia a dia dos processos de manutenção e desenvolvimento de projetos.

4.2.4 Entrevistas
Nota: Os termos em itálico utilizados no questionário constam no glossário.

Protocolo da Entrevista
Dados gerais das empresas
Nome do entrevistado (opcional): O nome foi omitido.
Nome da Empresa (opcional): Omitido e aqui representado por A.
Cargo: Gerente de Processos e Testes.
Contexto: O gerente é atual fornecedor de software para e empresa onde trabalha
a entrevistadora.
Tempo de duração: Em torno de 1 hora.
Observações adicionais: O entrevistado, ao ser convidado para participar desta
entrevista, se mostrou bastante interessado em conhecer propostas de soluções
para o problema citado. Ao final da entrevista, ao ter sido colocado em contato
com maiores detalhes da estratégia proposta, mostrou empolgação quanto a
possibilidade de utilização da solução proposta e acrescentou que certamente a
utilizaria. A entrevista aconteceu num clima de naturalidade e espírito de
contribuição com a ciência.
Nome do entrevistado (opcional): O nome foi omitido.
Nome da Empresa (opcional): Omitido e aqui representado por B.
Cargo: Líder de Testes.
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Contexto: O líder faz parte de uma empresa que é uma das atuais fornecedoras
de software para e empresa onde trabalha a entrevistadora.
Tempo de duração: Em torno de 1 hora.
Observações adicionais: O entrevistado mostrou ter bastante experiência na
liderança de equipes de teste em diversos projetos e com diversos perfis de
clientes. Ao final da entrevista admitiu a possibilidade de utilização da solução
proposta.

Nome do entrevistado (opcional): O nome foi omitido.
Nome da Empresa (opcional): Omitido e aqui representado por C.
Cargo: Gerente de Desenvolvimento.
Contexto: O gerente é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do
principal sistema do maior banco nacional. Faz parte de uma equipe com mais
de setecentos desenvolvedores.
Tempo de duração: Em torno de 40 minutos.
Observações adicionais: O entrevistado mostrou bastante familiaridade com os
processos de teste e revelou uma experiência de quase vinte anos à frente de
grandes desafios na área de desenvolvimento de software.

Processo de Teste
1. Os Testes de software nesta equipe são executados seguindo um Processo de
Teste formalmente elaborado? Em caso afirmativo, cite alguns dados desse
processo, tais como: Principais documentos que o compõem, (Título do
Documento e Objetivo).
Observação: Se o Caso de Teste não for citado, perguntar explicitamente se
ao menos o documento de Caso de Teste é utilizado.
Objetivo da pergunta: Entender se a empresa está executando um Processo de
Teste composto por requisitos mínimos para aplicação da Estratégia de Teste
de Funcionalidade.
Dados relevantes na resposta: Sim, as três empresas entrevistadas utiliza um
Processo de Teste composto por Requisitos mínimos para aplicação da
estratégia, que se traduzem em documentos necessários para planejamento,
execução e controle dos Testes. Todo o conjunto de documentos citado por
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elas tem o mesmo significado, se diferenciando apenas quanto à
terminologia utilizada e todos os documentos citados tiveram seu significado
de acordo com o descrito no glossário. São eles:
Empresa A - Plano de Teste, Casos de Teste, Cenários de Teste, Check List,
Relatório de Defeitos.
Empresa B - Ao invés do Caso de Teste é utilizado o Cenário de Teste no
qual é consolidada a descrição dos testes em Cenários e Sub-Cenários.
Empresa C – Estratégia de testes, Cenários de Teste, Roteiros de Teste e
PVRT (específico para teste de programas e o mais detalhado deles). O Caso
de Teste é preenchido durante a execução do teste que confirma o que foi
executado no roteiro. O Cenário descreve as Funcionalidades que têm que
ser testadas no software.

2. O Processo de Teste é utilizado em quaisquer modelos de desenvolvimento?
Em caso negativo, cite algumas diferenças entre os processos, os associando
aos modelos de desenvolvimento.
Objetivo da pergunta: Entender se o Processo de Teste utilizado pela empresa é
genérico o suficiente para utilizar a estratégia proposta pela dissertação, que
por definição tem que ser generalizável a qualquer modelo de
desenvolvimento.
Dados relevantes na resposta: Sim, as três empresas entrevistadas utilizam o
mesmo processo de teste para todos os modelos de desenvolvimento
utilizados pela fábrica de software.

3. O Processo de Testes é utilizado em quaisquer linguagens de programação?
Em caso negativo, cite algumas diferenças entre os processos de Testes, os
associando às linguagens de programação.
Objetivo da pergunta: Entender se o Processo de Teste utilizado pela empresa é
genérico o suficiente para utilizar a estratégia proposta pela dissertação, que
por definição tem que ser generalizável a qualquer linguagem de
programação.
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Dados relevantes na resposta: Sim, as três empresas entrevistadas utilizam o
mesmo processo de teste para todas as linguagens de programação utilizadas
pela fábrica de software.

Especificação e execução do Teste
4. Antes de especificar o Processo de Teste, o especificador é estimulado a
supor possíveis falhas que aquele software possa apresentar?
Objetivo da pergunta: Entender se os especificadores dos Testes são estimulados
a pensar em falhas e que, portanto, sejam pessoas que potencialmente
possam ser amparadas por ferramentas e práticas, que ajudem a identificar,
registrar e controlar a ocorrência de falhas.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – Sim, os especificadores dos testes são estimulados a pensar em
falhas, já que esta constitui a função básica de um especificador de Testes.
Empresa B – Sim, o analista de testes, aprimora a especificação de testes
vinda do desenvolvedor e acrescenta exceções e situações não previstas.
Empresa C –

Sim, os cenários e roteiros são feitos por uma equipe

específica de testes, com base em descrição de função e não pela equipe
funcional e sendo especialistas em testes eles são estimulados a pensar em
falhas tendo como guia a especificação funcional, embora fosse mais
adequado que essa atividade de suposição pudesse ser feita também com a
participação de conhecedores da aplicação.

5. Se sim, descreva o procedimento utilizado para registrar essas suposições e
indique a porcentagem aproximada de adesão à sua utilização.
Objetivo da pergunta: Entender se já são utilizadas ferramentas ou práticas
específicas para ajudar a identificar, registrar e prevenir falhas.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – Não, basicamente o documento utilizado se limita ao próprio
Caso de Teste.
Empresa B – Não há um questionário, nem um guia, nenhum documento ou
ferramenta específica para isso. Há apenas um treinamento inicial do qual ele
participa.
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Empresa C – Não há software de apoio à redação de cenários e roteiros.

6. Esta atividade de “supor” é uma ação individual?
Objetivo da pergunta: Entender se os especificadores dos Testes são estimulados
a pensar em falhas, utilizando a experiência de várias pessoas e que,
portanto, sejam pessoas que potencialmente possam ser amparadas por
ferramentas e práticas, que ajudem a identificar, registrar e controlar a
ocorrência de falhas, tal como o FMEA.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – Não, a atividade de supor é basicamente individual, se
limitando a solicitar pontualmente ajuda da pessoa que participou da
concepção da ideia do software para juntos identificarem os pontos do
sistema que mereçam atenção nos Testes.
Empresa B – A atividade de supor é basicamente individual, com exceção
das situações de revisão em pares e das situações em que a equipe de testes
formaliza que precisará de suporte da equipe de desenvolvimento durante o
processo de redação dos testes.
Empresa C – É majoritariamente individual.

7. Caso não seja uma ação individual, são feitas reuniões em grupo para colher
suposições? Em caso afirmativo as pessoas que participam das reuniões se
comprometem com as informações que expõem? Em caso negativo, as
pessoas pesquisadas informalmente se comprometem com as informações
que expõem?
Observação: Considerar que as informações expostas, indiretamente,
influenciam na escolha dos Cenários efetivamente fundamentais para os
Testes.
Objetivo da pergunta: Entender a maneira como poderiam se dar as atividades
em grupo, principalmente no quesito comprometimento e assiduidade do
envolvimento das pessoas com a atividade de suposição de falhas.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – Quando acontecem, as atividades em grupo ocorrem por meio
de reuniões não estruturadas, realizadas esporadicamente conforme a
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necessidade do especificador dos Testes, revelando pouco comprometimento
e assiduidade das pessoas envolvidas.
Empresa B – As atividades em grupo são previamente solicitadas no início
do processo de especificação e ao final deste, todo o escopo é assinado entre
os envolvidos, formalizando essa assinatura via e-mail ou qualquer outra
ferramenta.
Empresa C – É possível vislumbrar benefícios sim, porém atualmente os
roteiros e cenários são redigidos envolvendo apenas o analista funcional e o
analista de teste.

8. Se sim, com base em quê as suposições são identificadas? Quais os perfis de
profissionais constantes nesse grupo?
Objetivo da pergunta: Entender a maneira como poderiam se dar as atividades
em grupo, principalmente no quesito escolha dos temas relevantes a serem
tratados na atividade de suposição de falhas.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – A escolha dos temas relevantes se dá principalmente levandose em consideração a experiência das pessoas do grupo.
Empresa B – As atividade poderiam ser feitas envolvendo pessoas com
perfis de desenvolvedores, analistas de testes e usuários finais, quando
possível.
Empresa C – Seria interessante participarem pessoas com perfis de analista
funcional, analista de testes e usuário final, ou algum representante dele, o
que é chamado especialista de canal.

Registro de execução dos Testes
9. Depois de executados os Testes, caso sejam identificadas falhas em
produção, relativas aos artefatos recentemente testados, existe um
procedimento formal para verificar se a causa das falhas havia sido prevista
nos Testes?
Objetivo das perguntas 9 e 10: Entender a maneira como são feitos os registros
de problemas, a fim de identificar a possibilidade de interação entre os
procedimentos de Teste e o FMEA.
Dados relevantes nas respostas 9 e 10:
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Empresa A – Retroalimentar os procedimentos de Teste, com base em
resultados observados em produção, não é um procedimento comum e
quando existente é organizado segundo a natureza da equipe de Testes,
variando se a natureza for Testes de manutenção, ou Testes de
implementação de primeira versão de software.
Empresa B – Nem sempre o documento de teste é atualizado. Se o projeto
ainda está em desenvolvimento é mais comum. Caso já tenha sido finalizado
o projeto há muito tempo, não há essa atualização.
Empresa C – Sim, é verificado.

10. Se sim, este procedimento tem como um de seus objetivos atualizar algum
documento do Processo de Teste do software testado?
Empresa A – Sim, quando há oportunidade.
Empresa B – Sim, dependendo da situação do projeto e principalmente os
documentos de teste.
Empresa C – Caso haja uma falha em produção e o roteiro de testes não
contenha a descrição de um teste que pudesse ter evitado essa falha, então
esse reoteiro é atualizado para que a falha não se repita.

11. A equipe responsável pelos Testes, na maioria das vezes, demonstra
tranquilidade em realizar todas as atividades constantes no Processo de
Teste?

Em

caso

negativo,

cite

alguns

exemplos

de

declarações

frequentemente feitas pela equipe responsável em realizar os Testes.
Objetivo da pergunta: Entender se o processo de software utilizado faz sentido
para as pessoas que o executam, e detectar possíveis vulnerabilidades.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – Partindo da equipe que executa os Testes não tem notado
reclamações quanto ao processo.
Empresa B – Há comentários, tanto da equipe de teste, quanto dos clientes,
dizendo que o processo é burocrático, repetitivo. Questionando o nível de
detalhes exagerados, e o custo que se eleva por conta de tantos detalhes.
Como resposta a esses comentários, o que se tem feito é tentar automatizar
processos, e tornar mais rápidos processos de preenchimento de formulários,
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revisão de pares, consolidação dos documentos, garantia da qualidade. Nada
tem sido retirado do processo, e sim, tem-se tentado otimizar o que já existe.
Empresa C – Há falta de integração dos documentos produzidos o que gera
como consequência uma deficiência relacionada a fator humano que é falta
de comunicação.

Seleção dos Casos de Teste
12. Uma vez especificado todo o Teste, incluindo Casos de Teste, a cada release
do software, todo o Teste é executado completamente? Em caso negativo,
explique como é realizado o Teste em relação à alteração realizada no
software.
Obs.: No caso da empresa B o que se utiliza são Cenários de Teste, ao invés
de Casos de Teste.
Objetivo da pergunta: Entender se está sendo utilizada alguma técnica de escolha
de alguns Cenários de Teste, dentre várias possibilidades.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – Sim, é utilizada. No caso de uma manutenção são escolhidos os
Casos de Teste impactados pela manutenção. Foram citadas as matrizes de
Rastreabilidade utilizadas.
Empresa B – A decisão de qual porção dos cenários testar, é um acordo feito
entre desenvolvedor, testador e usuário. Normalmente o desenvolvedor faz
uma proposta e os demais fazem uma contra-proposta, se for o caso.
Normalmente os cenários propostos são aqueles que provocam maior
impacto para o negócio, ela pode ser modificada em qualquer momento lá na
frente, mas inicialmente há uma criticidade pré-definida.
Empresa C – Toda a Funcionalidade é testada novamente. Considerando
Funcionalidade como um processo específico dentro do software. Dentro de
um sistema de conta corrente, por exemplo, “Depósito” é uma macroFuncionalidade e dentro dela há Funcionalidades chamadas “Depósitos” em
vários ambientes. O cenário de testes é feito com base nas macrofuncionalidades e os roteiros nas Funcionalidades.
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13. Em situações nas quais não há recursos humanos ou de tempo suficientes
para executar todo o universo previsto para os testes, que decisão é mais
frequentemente tomada:
A – Aumenta-se o tempo destinado aos Testes;
B – aumenta-se a equipe de testadores;
C – diminui-se a quantidade de Cenários de Teste; ou
D – nenhuma das anteriores?
Objetivo da pergunta: Entender qual a prática escolhida para realizar Testes em
situações de carência de recursos.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – As práticas preferidas, em ordem de preferência foram A e B.
C foi inicialmente citada como aquela que não pode fazer parte da decisão de
um gerente de Testes.
Empresa B – A mais frequentemente tomada é a redução dos cenários de
teste, alternativa C.
Empresa C – A decisão mais frequente envolve um misto entre A e B.
Devido à natureza dos contratos entre os clientes e a fábrica de software. A
alternativa C não pode ser escolhida.

14. Se a alternativa C esteve presente em sua resposta anterior, ou se puder ser
considerada em alguma situação, quais critérios são utilizados para diminuir
a quantidade de Cenários de Teste:
A - Os Testes têm inicio no cenário 1 e terminam quando o tempo destinado
aos Testes termina, independentemente de se ter executado 100% dos
cenários.
B - Os Testes têm início em cenários complexos, sob o ponto de vista da
equipe responsável pela especificação, e terminam quando o tempo
destinado aos Testes termina, independentemente de se ter 100% dos
cenários.
C - Os Testes têm início nos cenários historicamente mais testados, e
terminam quando o tempo destinado aos Testes termina, independentemente
de se ter realizado 100% dos cenários.
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D – Antes de serem iniciados os procedimentos de Teste, há um estudo
realizado pela equipe técnica, juntamente com a área de negócios, no qual
são avaliados e posteriormente escolhidos os cenários prioritários, sob o
ponto de vista de todas as equipes interessadas no resultado dos Testes. Os
Testes terminam quando todos os cenários importantes foram testados.
E – Nenhuma das anteriores.
Objetivo da pergunta: Entender qual a prática preferida de escolha de alguns
Cenários de Teste, dentre várias possibilidades.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – Fora escolhida a prática que se traduz na estratégia proposta
por esta dissertação, resposta D.
Empresa B – A alternativa D foi escolhida como a mais adequada a uma
estratégia de redução de cenários.
Empresa C – A alternativa D foi indicada como a ideal.

15. Se a alternativa C ou D esteve presente na sua resposta anterior, cite alguns
fatores utilizados para medir a prioridade de um Cenário de Testes.
Empresa A – Complexidade do código, novas tecnologias, importância para
o negócio.
Empresa B – Impacto para o negócio e cobertura, no sentido de que
nenhuma área seja deixada sem nada de teste. É necessário ter o mínimo de
cobertura em cada uma das frentes.
Empresa C – O que é novo é prioritário em relação ao que está em produção,
por exemplo.

16. É utilizado algum tipo de Rastreabilidade no Processo de Teste? Se sim,
quais artefatos são relacionados na Rastreabilidade?
Observação: Caso a resposta faça referência a Rastreabilidade de Requisitos,
questionar se considera a unidade Requisito como uma unidade de
Identificação de comportamento do software completamente entendida pelo
usuário. Questionar se uma Rastreabilidade por Funcionalidade não seria
mais amigável para escolha dos Cenários de Teste a serem executados
prioritariamente.
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Objetivo da pergunta: Entender qual a linguagem ideal para se comunicar com
pessoas interessadas no software, que teriam participação na composição de
algumas atividades do Teste, mas que não são de TI (Tecnologia da
Informação) e que têm uma linguagem diferenciada ao se referenciar ao que
se espera de um software. Foi sugerida uma matriz de Rastreabilidade
usando Funcionalidades x Casos de Teste.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – A Rastreabilidade sugerida seria aceita desde que as pessoas
envolvidas não tenham familiaridade com a linguagem representada nos
casos de uso, ou se tiverem desde que os casos de uso tenham sido
elaborados de maneira que não retratem Funcionalidades, uma vez que é
possível sim que os Casos de Uso retratem as Funcionalidades. E nesse caso,
a limitação de entendimento das pessoas envolvidas ficaria restrita à
familiaridade ou não coma linguagem de casos de uso.
Empresa B – Requisitos de negócio versus cenários de teste. Cenários para
condições e isso agrupando com o roteiro cobrindo essas condições. E em
tempo de execução. Defeito versus Requisito. Os requisitos de negócio já
traduzem as Funcionalidades.
Empresa C – Para cada Funcionalidade tem que haver um roteiro de teste e
isso é controlado num documento.

17. De uma maneira geral me dê uma opinião sobre essa entrevista.
Objetivo da pergunta: Entender de uma maneira geral se a entrevista abordou de
forma coerente e satisfatória temas relevantes do Processo de Teste.
Dados relevantes na resposta:
Empresa A – Foram citadas dificuldades do dia-a-dia, mas que não estão
relacionadas com o objetivo da dissertação, tais como:
•

identificação de defeito durante o Teste versus como continuar o teste
após a Identificação deste defeito;

•

dificuldades para configurar ambiente e massa de Teste.

Empresa B – O questionário foi suficiente e bem abrangente.
Empresa C – Nada precisaria ser acrescentado.
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4.3

Demonstração dos resultados
A parte prática desta dissertação consiste em pesquisas de campo e de um

experimento. As pesquisas de campo têm o objetivo de colher dados considerados
relevantes à confirmação de viabilidade da estratégia. O experimento tem o objetivo de
mostrar benefícios de custo, tempo e Confiança na aplicação da estratégia.
A maior contribuição desta estratégia é a possibilidade de envolver vários
grupos de pessoas diferentes para priorizar os cenários. Sendo assim, como foi dito
anteriormente que a pesquisa de campo contribuirá para a reafirmação da estratégia,
objetivamente ela também contribuirá na coleta de dados que evidenciem lacunas no
processo de priorização e envolvimento das pessoas nessa priorização. Teve também o
objetivo de medir se as atividades de Teste no mercado utilizam artefatos com prérequisitos mínimos para a aplicação da estratégia, tal como de Casos de Teste. Além
destes, outros dados surpreendentes podem aparecer e serão realçados no relatório dos
estudos realizados, destacando ou não a relevância desses dados para a estratégia
proposta.

4.3.1

Análise dos documentos
As empresas pesquisadas utilizam metodologias robustas e consolidadas e essas

metodologias estão fundamentadas na emissão de documentos tais como: Plano de Teste,
Casos de Teste, Cenários de Teste, Check List, Relatório de Defeitos que foram utilizados para
análise formal da Estratégia de Teste de Funcionalidade. Todos em conformidade com
metodologias robustas e consolidadas no mercado. Na tabela 15 estão marcados nas linhas os
documentos utilizados pelas organizações entrevistadas nas colunas.
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Tabela 15- Análise dos documentos das entrevistas
Fonte: A autora (2010)

4.3.2

Observação direta
A descrição dos projetos e processos testados descreve manutenções e projetos

de softwares que obedecem a princípios e técnicas comuns no mercado.

4.3.3

Participação direta
Em oportunidades de atuar como cliente das organizações entrevistadas, foi

verificado que as práticas descritas pelos entrevistados são as mesmas aplicadas na
prática do dia a dia dos processos de manutenção e desenvolvimento de projetos.

4.3.4

Entrevistas
A tabela 16, abaixo, foi elaborada como resultado das entrevistas realizadas

durante as pesquisas de campo, e mostra práticas relevantes a estratégia da dissertação,
indicando a utilização ou não dessas práticas nos procedimentos de Teste de grandes
empresas fornecedoras de software.
Há uma coluna, intitulada IDEAL, que indica o melhor cenário possível
associado ao tema relevante para a aplicação da Estratégia de Teste de Funcionalidade.
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As linhas pintadas em cor escura indicam práticas consideradas requisitos para sua
aplicação, as pintadas em cor mais clara indicam lacunas que podem ser preenchidas
com a aplicação da estratégia.
Nas colunas representantes das empresas, quanto maior a quantidade de linhas
pintadas na mesma cor que a coluna IDEAL, maior a probabilidade de que a aplicação
da estratégia lhes traga os benefícios esperados.
As questões tiveram pesos atribuídos de 0 a 10, tanto para os requisitos quanto
para as lacunas. Os valores mais altos significam níveis mais adequados de utilização e
aproveitamento da estratégia. As escalas de valores tanto para os requisitos quanto para
as lacunas estão classificadas da seguinte maneira:
•

indispensáveis: valores 8 e 10;

•

deve haver ao menos um: valores = 2 e 5;

•

apenas desejável: valor 1.

Conforme

explicado

anteriormente,

quanto

mais

linhas

com

cores

correspondentes à coluna IDEAL, maior a probabilidade de adequação e
aproveitamento da estratégia. Contudo, segundo os valores atribuídos para a coluna
IDEAL, a soma das linhas de requisitos deve somar no mínimo 33 pontos e das linhas
de lacunas somar no mínimo 17 pontos, totalizando um nível mínimo de pontuação
igual a 50.
As organizações com menos de 50 pontos, em principio, não estariam aptas para
a utilização da estratégia.
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Tabela 16 – Práticas relevantes à aplicação da estratégia da dissertação nas empresas
Fonte: A autora (2010)

4.4

Relatório dos Casos Estudados

4.4.1

Encadeamento Lógico das Evidências
A análise dos casos estudados mostra que os documentos utilizados e a atuação

das organizações entrevistadas estão condizentes com o que foi avaliado durante as
entrevistas. A conclusão é que todas as organizações entrevistadas estão aptas para a
utilização da estratégia e que mostraram interesse nessa utilização.

Tabela 17 – Exemplo de avaliação de Casos
Fonte: A autora (2010)
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4.4.2

Contribuições das evidências percebidas para o modelo proposto
O gráfico 8, abaixo, mostra quanto as organizações entrevistadas estão

preparadas para iniciar a utilização do Teste de Funcionalidade.

Apenas aquelas que

se posicionam acima da linha tem aplicabilidade viável para o Teste de Funcionalidade.

Gráfico 8 – Adaptabilidade das organizações estudadas ao Teste de Funcionalidade
Fonte: A autora (2010)
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5 APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Uma grande empresa do setor aéreo solicitou a alteração de um de seus
softwares e, para tanto, mobilizou dois parceiros de tecnologia: um para desenvolver a
alteração e realizar os testes unitários, outro para realizar os testes de TI (Tecnologia da
Informação). O parceiro que iria realizar os testes de TI apresentou um orçamento que
custava mais do que a empresa poderia pagar e, além disso, levaria mais tempo para
testar do que o que a empresa poderia esperar.
Diante disso, a área de TI da empresa foi chamada para avaliar junto aos seus
parceiros uma maneira de reduzir ao mínimo possível o custo e o esforço de testes. A
Estratégia de Teste de Funcionalidade foi aplicada experimentalmente e uma série de
fenômenos pôde ser observada e será descrita nos próximos capítulos.
5.1

Plano de Testes inicial proposto para os testes de TI
O escopo de testes contemplava documentação e execução de quase 400

cenários de teste.

A figura 7, abaixo, representa um cronograma elaborado pelo

parceiro de tecnologia. Ao final da aplicação da estratégia de priorização de cenários de
testes, será avaliada, comparativamente, a quantidade de horas resultante da aplicação
com a quantidade proposta na figura. As colunas representadas pela letra “S” seguida de
um número, representam as semanas. E as colunas que contém os números 3 e 4
representam a quantidade de profissionais dedicados a documentar e executar os testes.

Figura 7 – Esforço original estimado para documentação e execução dos cenários de teste
Fonte: A autora (2010)
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O contexto da empresa era que ela poderia investir menos tempo e recursos do
que o proposto pelo fornecedor e diante desse contexto o desafio para a área de TI foi
estudar o escopo dos testes e tentar reduzir ao máximo esforço e tempo.

5.2

Experimento
Foi proposta pela área de TI a utilização experimental da Estratégia de Teste de

Funcionalidade e a empresa aceitou tal utilização. A estratégia foi, então, aplicada
segundo as fases que o compõem. Nas próximas seções, a descrição desse experimento
será feita obedecendo a algumas diretrizes:
Quando a descrição do experimento tiver o intuito de comparar a estratégia na
teoria e na prática, a notação para a descrição será aplicada com a utilização dos
símbolos descritos abaixo. Nas demais situações, em que a descrição do experimento
não tiver o intuito de fazer comparações entre teoria e prática, os parágrafos serão
descritos sem notação alguma.
•

descrição da aplicação do experimento;

 pontos de convergência;
× pontos de divergência;
!

novas ideias.

Dando continuidade à definição das diretrizes para descrição do experimento,
primeiramente ele será descrito tal como fora aplicado. Em seguida serão expostos
pontos de convergência e de divergência em relação a estratégia originalmente proposta.
Os de convergência demonstram compatibilidade entre o que foi definido na teoria e o
que foi aplicado no experimento. Os de divergência demonstram incompatibilidade
entre o que foi definido na teoria e o que foi aplicado no experimento, de maneira que o
resultado que se esperava foi mais bem alcançado após alguma modificação em relação
ao que havia sido definido. Também serão descritas novas ideias que não haviam sido
pensadas na definição da estratégia, mas que na prática agregaram valor ao objetivo de
priorizar os cenários de teste. Na seção seguinte será descrita, de maneira geral, qual foi
a abrangência da aplicabilidade das fases contidas na proposta de priorização dos
cenários de teste.

89
5.2.1

Fluxo da Estratégia de Teste de Funcionalidade

 Cada uma das quatro fases contidas no fluxo da estratégia foram executadas
e dentro de cada etapa foi possível passar em cada uma das ações contidas
nas caixas de decisão e nas demais caixas do fluxo.

5.2.2

Aplicação da fase 1. Documentação dos Casos de Testes.
Os documentos de Caso de Teste foram avaliados a fim de saber em que medida

eles estavam preparados para início da aplicação da estratégia. Tal avaliação levou em
consideração as premissas de Rastreabilidade, Complexidade e Tempo, contidas na fase
de documentação dos cenários.
•

Rastreabilidade: Constatou-se que os Casos de Teste não estavam
agrupados por Funcionalidade e não continham o tempo estimado para
execução de cada cenário e também não continham a complexidade dos
cenários. Por isso, nesta fase foi necessário ler todos os cenários de teste e
descobrir qual Funcionalidade do software ele testaria. Todos os cenários
foram associados a uma Funcionalidade.

 Durante as conversas iniciais, os participantes naturalmente citavam os
pontos importantes para teste, de uma maneira que correspondiam às
Funcionalidades do software. Por meio da Estratégia de Teste de
Funcionalidade, esses pontos importantes foram identificados e os cenários
de teste correspondentes a eles foram agrupados e classificados como
Funcionalidades. Após esse agrupamento os participantes declararam que a
partir dali seria mais simples testar, pois seria possível saber exatamente o
que aquele cenário estava testando e, consequentemente, seria mais fácil
entender a importância do teste. Com essa declaração ficou evidenciado que
a Rastreabilidade entre Funcionalidades e Cenários de teste trouxe benefício
ao teste.
•

Complexidade: Como os cenários de teste não continham o tempo
necessário para sua execução, e não haveria tempo hábil para cronometrálos, optou-se por usar o método da contagem aproximada e, sendo assim, era
necessário saber a complexidade de cada um dos cenários. Todos os cenários
foram lidos e foi computada a quantidade de interações com o software
necessárias para testar aqueles cenários. Por exemplo: provocar uma

90
interação com o software, analisar a resposta do software e finalizar a
interação computou 3 interações. Dessa forma, o cenário que continha menos
passos foi considerado de baixa complexidade, o que tinha uma quantidade
intermediária foi considerado de média complexidade e o que continha a
maior quantidade de passos foi considerado de complexidade alta. Após
contagem da quantidade de passos relativa a cada um dos cenários eles
foram classificados segundo uma complexidade Baixa, Média ou Alta.
× Observou-se que a quantidade de passos que determina a classificação da
complexidade em Baixa, Média e Alta não precisa ser pré-determinada,
como foi feito originalmente na Estratégia de Teste de Funcionalidade, no
qual um cenário de testes com até 10 passos seria considerado como uma
complexidade Baixa, entre 10 e 30 passos, Média e, acima de 30, Alta. Na
prática, notou-se que a complexidade pode variar segundo o software que
está sendo testado e para tanto foi computada a quantidade de interações de
todos os cenários, em seguida classificou-se como Baixa complexidade os
cenários que continham a menor quantidade de interações, Média aqueles
que tinham um valor mediano, e Alta todos os cenários que tinham uma
quantidade de interações superior que a da maioria.
•

Tempo: Foi executado um dia de teste num ambiente de homologação
simulando cenários Baixos, Médios e Altos, e tudo foi cronometrado. Em
seguida, os tempos aproximados foram inseridos em cada um dos cenários,
segundo sua complexidade.

 Como resultado da execução de um dia de teste em ambiente de
homologação, verificou-se que era possível testar vinte cenários de teste, de
complexidades variadas, em oito horas, ou seja, um cenário a cada quinze
minutos, aproximadamente. Essa medição ficou muito próxima daquela
colhida junto às principais equipes de teste, cujo resultado está demonstrado
na Figura 8 e apresenta como tempos possíveis para um cenário on-line,
quinze minutos para um cenário de complexidade Baixa, trinta para Média e
quarenta e cinco para os cenários de complexidade Alta.
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Figura 8 – Tempo necessário para realizar Casos de teste por complexidade
Fonte: A autora (2010)

Após término da avaliação, os documentos de Caso de Teste foram utilizados
conforme demonstrado na Figura 9 abaixo. Exemplos completos estão nos apêndices A,
B e C.

Figura 9 – Exemplo de Documento de Caso de Teste resultante do experimento
Fonte: A autora (2010)

Após análise dos Cenários de Teste com o intuito de agrupá-los em
Funcionalidades, percebeu-se que a quantidade original de cenários de teste havia sido
calculada com base nas linhas de retorno que deveriam ser conferidas como Resultado
Esperado. Após organização do documento de Caso de Teste por Funcionalidades,
passou-se a considerar como cenários as Ações de teste, independentemente da
quantidade de linhas que deveriam ser conferidas como Resultado Esperado de cada
Ação, podendo esse resultado variar desde nenhuma linha de retorno até várias linhas.
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Como resultado dessa consideração, a quantidade de Cenários de Teste ficou
menor e a classificação da complexidade naturalmente elegeu como mais complexos os
cenários com muitas linhas de retorno que tenham mais passos no roteiro de testes a
serem seguidos para conferir todas as linhas retornadas.
Por fim, foi computada a quantidade de tempo necessária para testar todos os
cenários e constatou-se que, de fato, não haveria tempo para testar todos eles com os
recursos disponíveis. O desafio era então escolher quais cenários testar prioritariamente.
As equipes envolvidas sabiam que cada um dos cenários estava ali por alguma
razão e que tinham a função de testar determinada característica da Funcionalidade do
software, mas havia o desafio de saber quais características ou Funcionalidades seriam
mais importantes para esse momento da empresa. Buscando tal discernimento foram
iniciadas as reuniões de FMEA.

5.2.3

Aplicação da fase 2. Realização de reuniões de FMEA
A primeira reunião foi iniciada com uma breve explicação sobre a necessidade

de priorização dos cenários, a razão da escolha da técnica FMEA e uma exposição do
resultado que se esperava obter com a aplicação dessa técnica, ou seja, a identificação
dos modos de falha das funcionalidades, a severidade dessa ocorrência, assim como
suposição da frequência com que ocorreriam. Em seguida o formulário FMEA foi
apresentado e todas as suas colunas foram explicadas para os participantes.
•

Estavam presentes quatro pessoas, sendo duas representantes da área de
negócios, uma da equipe que elaborou os testes, uma da equipe que vai
executar os testes e nenhuma pessoa da equipe que desenvolveu o software.

× Embora a estratégia apontasse como aconselhável a participação de
representantes da equipe de desenvolvimento do software, nenhum deles
compareceu e, ainda assim, optou-se por prosseguir com a reunião, vista a
urgência da empresa em avaliar as melhores condições para execução dos
testes. Em contrapartida, como ação para mitigar o risco associado à não
participação do desenvolvedor, foram acordadas estratégias para que este
realizasse testes unitários com um nível de detalhamento e exigência maior
que o originalmente combinado.

Cada um dos participantes recebeu formulários idênticos, já previamente
preenchidos pela equipe de TI com todas as Funcionalidades contidas nos Casos de
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Teste assim como o código da Funcionalidade e do Cenário de Teste. Também já
estavam preenchidas pela equipe de TI as colunas Modo de Falha e Efeito. Neste caso, a
equipe de TI, considerou que, para o objetivo de priorizar os cenários, poderia ser
considerado apenas o Modo de Falha mais elementar e seu Efeito, de maneira que os
participantes pudessem saber com simplicidade como se comportaria o software caso a
falha viesse a acontecer.
Os participantes deveriam sinalizar caso discordassem de algum dos Modos de
Falha ou Efeitos descritos, mas não houve discordância. Nessa primeira reunião eles
receberam instruções para preencher apenas os valores de Severidade e Ocorrência para
cada uma das Funcionalidades, preenchendo a Severidade para todas as linhas e, só
depois, preenchendo a Ocorrência para cada linha a fim de evitar vícios na maneira de
interpretar a falha.
Antes mesmo do início do preenchimento alguns participantes opinaram,
dizendo que o impacto da falha de uma Funcionalidade poderia ser relativo, visto que
um mesmo software pode apoiar diferentes objetivos de uma organização.
!

Com base nessa argumentação, percebeu-se que era necessário estabelecer,
quais eram os objetivos da organização que estavam sendo considerados para
avaliação da Severidade daqueles cenários e consequentemente para a
realização do FMEA.

!

Automaticamente foi instaurada uma sessão de brain storm (tempestade de
ideias), na qual foram identificados inúmeros objetivos de negócio aos quais
o sofware em questão poderia apoiar. Contudo, percebeu-se que se fossem
considerados todos os objetivos de negócio possíveis aos quais o software
estaria dando apoio, dificilmente seria possível conseguir aplicar o conceito
de priorização, visto que, ao se considerar todos os ângulos de visão de um
mesmo software, fatalmente ele seria visto de maneira totalizada e não de
maneira fragmentada. E esta visão fragmentada deveria ser perseguida, pois
é a que possibilitaria observar posteriormente o software de maneira
priorizada. Assim foram votados dois macro-objetivos de negócio, um
correspondente à finalidade da empresa e outro correspondente à finalidade
do departamento da empresa que utilizava o software, sendo que o primeiro
recebeu um peso em dobro, pois foi considerado mais importante.

× A escala de Severidade e Ocorrência originalmente apresentada confundiu os
participantes, para eles as escalas deveriam possuir no máximo três valores:
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Severidade: 1=Irrelevante, 2=Consegue conviver, 3=Impossível Conviver;
Ocorrência: 1=Extremamente remoto, altamente improvável, 2=Ocorre de
vez em quando, 3=Sempre Ocorre.
× Essa aplicação de FMEA está inserida na Gestão de Risco dentro da Área de
Identificação dos Riscos, por isso as colunas Controles, Ações e Status não
foram preenchidas. Assim como também não foi preenchida a coluna
Detecção, visto que o método de interpretação do FMEA escolhido não
levaria em consideração esse aspecto da falha, conforme explicado no
capítulo 3, sub-capítulos 3.3 e 3.4.

A primeira reunião terminou quando todos os participantes entregaram suas
planilhas preenchidas. Todo o material foi recolhido e o organizador do FMEA avaliou
os valores atribuídos pelos participantes e destacou os cenários que tiveram valores
diferentes entre os participantes.
•

A segunda reunião de FMEA foi convocada para que os cenários com
valores diferentes fossem discutidos entre os participantes a fim de que
pudesse ser consolidada uma única planilha FMEA com um valor unânime,
resultado do debate entre eles. Assim, cada um expôs a razão pela qual
atribui um determinado valor a um cenário e discutiram-se todas as razões
expostas até que fosse considerado um único valor unânime constante na
escala de Severidade e Ocorrência.

× A Tabela 10 da estratégia sugere o cálculo de uma média resultante dos
valores inseridos no formulário, considerando situações de unanimidade,
extremo, cisão e opostos. Na prática, os participantes preferiram discutir
numa reunião de FMEA o ponto de vista de todos em relação aos cenários
que receberam valores não unânimes, assim como é feito na técnica Delphi,
e todos concordaram que, com isto, o nível de conhecimento dos processos
de negócio da empresa, contidos nos cenários, foi mais bem distribuído entre
os participantes e todos tiveram o conhecimento aprimorado.

No formulário da Figura 10 abaixo foram retiradas as colunas: Controles,
Ações, Status e Deteção e foram inseridas colunas: Objetivo do Negócio.
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha
(Legado)
Objetivo do
Negócio

Fraseologia Menu Consultas

Fraseologia Menu
Passageiro

Não repete Menu e
transfere para
humano.

A1

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

A2

Não repete Menu e
Repete menu 2x em inglês
transfere para
Transfere p/ humano
humano.

A3

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

A

A4

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

A

A5

Vocaliza Menu Passageiro

Não vocaliza Menu
Passageiro

A

A

A

Venda
Bilhete

TMA

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Ocorrência

Fraseologia Menu Destino

Modo de Falha

Severidade

Fraseologia Menu Idioma
(inglês)

Descrição

Severidade

Fraseologia Menu Idioma

Cód

Cenario

Funcionalidade

Efeitos
Causas
- o q acontece - razões provocaram falha
qdo falha

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Figura 10 – Formulário FMEA com Objetivos de Negócio
Fonte: A autora (2010)

 Pode-se dizer que o objetivo final da utilização de uma abordagem voltada
para a análise de um risco é mitigar o impacto da realização do risco.

Por meio da aplicação da Análise de Riscos combinada com o FMEA foi
possível identificar com eficiência os fatores de risco, aqui traduzidos como
Funcionalidades, e estimar o impacto da falha (o impacto da realização do risco
identificado), nas Funcionalidades. Isto é feito por meio da atribuição de valores para
Severidade e Ocorrência para cada um dos cenários. Tal atribuição de valores definiu
uma estratégia de mitigação para uma possível falha, pois priorizou o teste dos cenários
mais importantes e pró-ativamente evitou que as funcionalidades representadas por tais
cenários pudessem sofrer o maior impacto relacionado a uma falha.
× O Controle dos fatores de risco, indicado na Figura 11, após a fase de
Monitoração abaixo, não foi executado no Experimento. Tal controle
consideraria monitorar a evolução dos riscos relacionados às falhas que
possam ocorrer nas Funcionalidades implementadas, assim como determinar
ações a serem tomadas no sentido de minimizar o impacto de tais riscos. Tal
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controle fará parte de reuniões de FMEA a serem realizadas após a
implementação do software.

Figura 11 – Contribuições na Estratégia de Teste de Funcionalidade ao processo de
Gestão de Riscos
Fonte: A autora (2010)

5.2.4

Aplicação da fase 3: Demonstração dos resultados do FMEA
•

O organizador do FMEA recolheu todo o material, aplicou pesos aos valores
de Severidade e, em seguida, demonstrou numa coluna de Total Parcial.
Repetiu esse procedimento para todas as dimensões do negócio avaliadas e,
por fim, somou os valores das duas colunas de Totais Parciais com o valor
de Ocorrência e os demonstrou numa coluna de Total Geral, organizando os
cenários em ordem decrescente desse Total Geral.

!

A aplicação de pesos foi necessária, pois havia mais de um objetivo de
negócio sendo avaliados e cada um deles tinha uma importância diferente
para a empresa. A possibilidade de realizar um FMEA considerando mais de
um objetivo de negócio ao mesmo tempo enriqueceu a estratégia, pois
ampliou a sua capacidade de avaliação da importância das Funcionalidades
para a empresa, uma vez que puderam ser observados mais de um aspecto de
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interesse para o mesmo cenário de teste, sem comprometer a estrutura padrão
do formulário FMEA.
× Na estratégia proposta, a interpretação do FMEA deveria se dar por meio de
um Gráfico de Áreas composto por dois eixos contendo os valores de
Severidade e Ocorrência, porém na prática observou-se que muitas
Funcionalidades haviam recebido valores iguais para esses eixos e que o
gráfico acabaria contendo muitos pontos sobrepostos, o que dificultaria sua
interpretação. Assim, decidiu-se demonstrar os resultados em planilhas
Excel, conforme a Figura 12 abaixo.
× O Gráfico de Áreas considerava que os cenários correspondentes às
Funcionalidades que constassem nas áreas de Alta prioridade deveriam ser
todos testados. Contudo, percebeu-se na prática que dentro de uma mesma
Funcionalidade há cenários com importâncias diferentes, sendo que
ocorreram situações em que alguns cenários de uma Funcionalidade
importante ficaram com prioridade inferior na ordem de execução dos testes
em relação a outros cenários de Funcionalidades menos importantes que
tinham valores menores. Há cenários I na figura 12 abaixo, que são exemplo
dessa relação. Os cenários I4 e I5 da Funcionalidade I são mais importantes
que os cenários I1, I2 e I3 da mesma Funcionalidade.

Figura 12 – Cenários com priodidades diferentes para uma mesma Funcionalidade
Fonte: A autora (2010)
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5.2.5

Aplicação da fase 4: Priorização e Registro de execução dos Cenários de Teste
A terceira reunião do FMEA foi para discutir o resultado da priorização e viu-se

que era necessário avaliar até que ponto a execução dos testes seria realizada.
!

Percebeu-se que era preciso estabelecer uma nota de corte para traçar uma
linha de corte acima da qual ficariam os cenários sem os quais o software
não poderia ser implementado e cuja execução com sucesso traria confiança
na implementação, e abaixo da qual estariam os cenários que não
ofereceriam risco à organização caso não fossem testados, porque não eram
considerados tão importantes para os objetivos de negócio estabelecidos para
aquele momento.

!

Notou-se que essa linha de corte poderia ser definida por duas maneiras, (I)
somando-se os tempos dos cenários e traçando a linha quando o recurso de
tempo disponível acabasse, (II) avaliando a priorização de maneira que as
Funcionalidades fundamentais estivessem acima da linha de corte. A linha
de corte do experimento foi traçada utilizando a maneira (I) seguida da (II)
com a finalidade de conferir se o tempo disponível havia possibilitado à
empresa fazer os testes das Funcionalidades fundamentais.

A definição da nota de corte não foi uma tarefa fácil. Optou-se por uma
avaliação paulatina até se chegar a uma decisão unânime. A primeira ação foi considerar
que os Totais Gerais que correspondessem ao menor número de Severidade e
Ocorrência para todos os objetivos de negócio com certeza não seriam considerados no
primeiro momento do Teste. No outro extremo, os cenários com maior número de
Severidade e Ocorrência para ambos os objetivos de negócio tinham que ficar acima da
linha de corte. E, finalmente, foi feito um estudo, dos cenários com valores
intermediários, para avaliar quais ficariam acima da linha de corte.
A tarefa mais difícil foi estudar esses cenários com valores intermediários, pois,
devido à escolha das escalas de Severidade e Ocorrência com apenas um número de
diferença, os valores resultantes ficaram muito próximos uns dos outros levando os
participantes a terem a sensação de que a linha de corte traçada entre Totais Gerais com
apenas um número de diferença poderia desconsiderar alguma Funcionalidade muito
importante.
Contudo, após algumas análises essa sensação deixou de existir, visto que foi
utilizado o seguinte raciocínio: considerar que todos os cenários que continham o valor
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máximo de Severidade para ambos os objetivos de negócio tinham que ficar acima da
linha de corte, independente do valor atribuído à Ocorrência. Foi desenvolvida uma
tabela para registrar os cálculos de todos os possíveis valores de Severidade, para ambos
os objetivos de negócio dos quais ao menos um dos valores fosse, 3 versus todos os
valores de Ocorrência, conforme pode ser visto na Figura 13, abaixo.
Todos cenários com Severidade 3 têm que ser testados
Objetivo Negócio
Venda
Bilhete
TMA
Severidade
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3

Ocorrência
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Total
10
9
8
8
6
11
10
9
9
7
12
11
10
10
8

Decresc
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
6

Cenários entre 12 e 6, acima da linha de corte

Figura 13 – Determinação dos valores da linha de corte
Fonte: A autora (2010)

Com isso a decisão final indicou a obrigatoriedade de testar todos os cenários
com Total Geral com valores maiores ou iguais a 6. O desejo de testar aqueles com
Total Geral com valores iguais a 4 e 5, e a não obrigatoriedade de testar aqueles com
Total Geral com valores menores ou iguais a 3. Classificando as priorizações das
Funcionalidades naturalmente em Áreas de Alta, Média e Baixa prioridade,
respectivamente. Conforme pode ser visto na figura 13, abaixo. Nela fica evidenciado
que todos os cenários com valores maiores do que 6 têm de ser testados
obrigatoriamente. Nos apêndices A, B e C estão disponíveis todos os documentos
resultantes da aplicação do experimento.
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Cód

Cenário

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I4
I5
J4
J5
J6
J1
H1
I1
I2
I3
J3
J10
J11
J13
J14
L1
L2
L3
L4
J7
J8
J9
J12
L5
L6
J2

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

C1
C2
C3
E1
E2
E3
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9
A10
A8
A11
A12
B1
B2

Venda Bilhete
TMA
Severidade
Total
Severidade
Total
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
2
4
2
2
2
4
2
2
1
3
3
Linha de Corte
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
Geral
11
11
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4

Ocorrência

Figura 14 – Linha de corte traçada posicionando acima dela cenários com total Geral entre 12 e 6
Fonte: A autora (2010)

5.3

Considerações sobre os pontos de convergência, divergência e novas idéias
O grande aprendizado em relação à aplicação da estratégia nesse experimento

foi a constatação de que a estratégia é flexível. A noção de flexibilidade se deu por meio
da identificação dos pontos de divergência e das novas ideias que surgiram. Num
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primeiro momento houve a falsa impressão de que aquilo que não fosse um ponto de
convergência poderia ser considerado como um indício de fracasso da estratégia, mas ao
longo das discussões entre os participantes e principalmente depois de observar o
resultado da aplicação dos pontos de divergência e das novas ideias, percebeu-se que na
verdade tudo o que divergiu da estratégia e tudo o que a estratégia não havia definido e
que veio como novas idéias agregou muito valor e acima de tudo trouxe a noção de que
as empresas podem aplicar a estratégia proposta com alguma liberdade para modificá-la
aqui e ali sem prejuízo para o benefício final.
Os principais pontos de convergência foram:

 Durante as conversas iniciais, os participantes naturalmente citavam os
pontos importantes para teste, de uma maneira que correspondiam às
Funcionalidades do software. Por meio da Estratégia de Teste de
Funcionalidade esses pontos importantes foram identificados e os cenários
de teste correspondentes a eles foram agrupados e classificados como
Funcionalidades. Após agrupamento dos cenários em Funcionalidades, os
participantes declararam que a parir de então seria mais tranqüilo testar, pois
seria possível saber exatamente o que determinado cenário estava testando e,
consequentemente, seria mais fácil entender a importância do teste. Com
essa

declaração

ficou

evidenciado

que

a

Rastreabilidade

entre

Funcionalidades e Cenários de teste trouxe benefício.

 Como resultado da execução de um dia de teste em ambiente de
homologação, verificou-se que era possível testar vinte cenários de teste, de
complexidades variadas, em oito horas, ou seja, um cenário a cada quinze
minutos aproximadamente. Essa medição ficou muito próxima daquela
colhida junto às principais equipes de teste, cujo resultado está demonstrado
na Figura 14 e que apresenta como tempos possíveis para um cenário online, quinze minutos para um cenário de complexidade Baixa.

 Considerando a Análise de Riscos, o FMEA efetivamente ajudou a
identificar os fatores de risco, aqui traduzidos como Funcionalidades, a
estimar o impacto da falha nas Funcionalidades por meio da atribuição de
valores para Severidade e Ocorrência para cada um dos cenários e a definir
resposta a uma possível falha na Funcionalidade, por meio da priorização
dos cenários mais importantes, como sendo a estratégia para minimizar o
impacto da falha.
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Os principais pontos de divergência que trouxeram benefício foram:
× a quantidade de passos que determina a classificação da complexidade em
Baixa, Média e Alta pode variar segundo o software que está sendo testado;
× dependendo do objetivo que a aplicação do FMEA pretende perseguir e da
urgência na realização de suas reuniões, o grupo pode decidir quais perfis de
participantes são fundamentais e têm presença negociável;
× a escala de Severidade e Ocorrência pode variar segundo o software que está
sendo testado e segundo a análise do gerente do projeto ou produto, pois é o
gerente que estabelece a escala dos riscos que consegue gerenciar;
× dependendo da fase da Gestão de riscos em que o FMEA está sendo
aplicado, algumas colunas do formulário não precisam ser preenchidas. Na
fase de Identificação, por exemplo, podem ser omitidas as colunas:
Controles, Ações e Status. Tais colunas são importantes na fase do Controle
dos fatores de risco;
× dependendo do método de interpretação do FMEA, a coluna Detecção pode
ser omitida. No caso da interpretação por meio do gráfico de áreas ou
qualquer outra interpretação na qual a capacidade de prever as falhas não
seja importante para o resultado do FMEA, tal coluna pode ser omitida;
× sempre que os participantes conseguirem um consenso sobre os valores
atribuídos no formulário FMEA, não é necessário calcular suas médias;
× a interpretação do resultado do FMEA pode ser feita por meio de mais de
uma ferramenta. O Gráfico de Áreas é uma delas, no entanto é mais bem
aproveitado se o número de falhas a serem avaliadas no FMEA for pequeno,
para evitar a sobreposição de pontos no gráfico; e
× a ferramenta utilizada para priorização dos cenários deve ser capaz de
considerar cada cenário como uma unidade mínima a ser demonstrada no
resultado da priorização, como por exemplo, as planilhas Excel.

As principais novas idéias que trouxeram benefício para a estratégia foram:
!

as falhas identificadas e avaliadas no FMEA podem ter valores de
Severidade diferentes dependendo do objetivo de negócio que a empresa
pretende alcançar com a utilização do produto cuja falha se pretende evitar.
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Para facilitar tal identificação e análise, podem ser escolhidos tantos
objetivos de negócio quantos se queira para constarem no formulário FMEA;
!

a identificação dos objetivos de negócio pode se dar de várias maneiras, por
meio de utilização do QFD (Quality Function Deployment), por exemplo.
No caso do experimento foi utilizada uma sessão de Brain Storm
(Tempestade de Ideias);

!

quando mais de um objetivo de negócio constarem no formulário, pode ser
utilizada a estratégia de estabelecimento de pesos diferentes para tais
objetivos, pois nem sempre os objetivos de negócio têm importâncias
equivalentes para a empresa;

!

se a quantidade de recursos para executar os cenários priorizados for menor
do que a necessária para executar todos eles, é necessário estabelecer uma
linha de corte acima da qual os cenários têm de ser obrigatoriamente
testados. A definição de onde essa linha deve ser traçada é um exercício
dinâmico entre os participantes e flexível segundo os objetivos de negócio e
os riscos que a empresa pretende ou não assumir com a implementação do
software; e

!

a linha de corte pode ser definida por várias maneiras, como por exemplo, (I)
somando-se os tempos dos cenários e traçando a linha quando o tempo
previsto disponível acabar, (II) avaliando a priorização de maneira que as
Funcionalidades fundamentais estejam acima da linha de corte.

5.4

Quantidade de cenários de teste antes e depois da priorização
Antes da aplicação da proposta de priorização dos cenários, a parceira de

tecnologia que iria realizar os testes de TI relativos à alteração do software havia
estimado 400 cenários de teste para os quais seriam empregadas 480 horas de
documentação e 840 horas de execução dos testes. Conforme pode ser visto na Figura
14, abaixo.
Conforme exposto anteriormente na Figura 7, o racional utilizado para o esforço
de documentação dos cenários originalmente estimado considerou a utilização de 4
recursos durante 15 dias (3 semanas de 40 horas cada). Totalizando 160 horas semanais
(40 horas versus 4 recursos) e 480 horas no total. A média seriam 480 horas para
documentar 400 cenários, resultando em 1h12m para documentar 1 cenário. Para a
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execução dos cenários, o racional considerou a utilização de 3 recursos durante 35 dias
(7 semanas de 40 horas cada). Totalizando 120 horas semanais (40 horas versus 3
recursos) e 840 no total. Num ritmo de execução de testes com uma média de 20
cenários por dia, 400 cenários sendo 20 executados a cada 8 horas, levaria 160 horas
para serem executados. De um total estimado de 840 horas, seria possível repetir a
execução dos 400 cenários de testes por no mínimo 5 vezes.
Resumidamente, seriam empenhadas 1h12m para documentar 1 cenário, e 840
horas para execução dos 400 cenários por 5 vezes.

Figura 15 – Esforço original estimado para documentação e execução dos cenários de
teste
Fonte: A autora (2010)

Após a aplicação da proposta de priorização dos cenários, foram diminuídas
tanto a quantidade de cenários a serem documentados, quanto a quantidade de cenários
que obrigatoriamente teriam de ser executados.
A diminuição da quantidade de cenários a serem documentados se deu pelo
entendimento de que um cenário pode ser considerado complexo e ter mais de uma
linha de retorno e, mesmo tendo várias linhas de retorno, ainda deve ser considerado
como apenas um cenário. Com isso, diversas situações em que estavam sendo
considerados vários cenários foram reduzidas para apenas um cenário, médio ou
complexo, dependendo da quantidade de linhas de retorno esperadas.
A Figura 15 abaixo possui uma coluna chamada Macro-Funcionalidades, que
divide o software a ser documentado em três macro-funcionalidades chamadas: Legado,
Flifo (Flight Information – Informações de Vôo) e Schedule Changes (Mudanças de
Horário). Essa divisão foi adotada para facilitar o entendimento dos envolvidos nas
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reuniões de FMEA, visto que Flifo e Schedule Changes representaram Funcionalidades
completamente novas para o software e Legado representava as Funcionalidades
antigas. A figura mostra também as colunas Antes e Depois, representando a quantidade
de cenários considerada Antes e Depois da documentação resultante da aplicação da
Estratégia de Teste de Funcionalidade. E, finalmente, a figura mostra uma coluna
chamada Redução que mostra a quantidade de redução alcançada por meio na
quantidade total de cenários a serem documentados.

Figura 16 – Redução da quantidade de cenários a serem documentados
Fonte: A autora (2010)

Aplicando comparativamente a estimativa original de 1 cenário a cada 1h12m,
em vez de serem utilizadas 480 horas seriam utilizadas aproximadamente 290 horas,
com redução aproximada de 158 cenários.
A diminuição da quantidade de cenários a serem executados, exibida na Figura
16 abaixo, foi calculada com base no resultado final da quantidade de cenários
resultante da fase de documentação.

Figura 17 – Redução da quantidade de cenários a serem executados, com base no
resultado da documentação
Fonte: A autora (2010)

Na Figura 17, abaixo, a diminuição da quantidade de cenários a serem
executados foi calculada com base no resultado original da quantidade de cenários.
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Figura 18 – Redução da quantidade de cenários a serem executados, com base na
quantidade original
Fonte: A autora (2010)

Aplicando comparativamente a estimativa original de execução de 20 cenários a
cada 8 horas, seriam necessárias aproximadamente 40 horas para executar 99 cenários.
Repetindo essa execução por 5 vezes, seriam necessárias aproximadamente 200 horas e
não mais 840 horas, com redução aproximada de 75%.

5.5

Considerações finais sobre a aplicação da priorização
O estudo empenhado em priorizar os cenários de teste trouxe maturidade e

entendimento do escopo dos testes e impulsionou a confecção de vários documentos de
utilidade fundamental na operacionalização dos testes.
O estudo trouxe também a conscientização para todos os envolvidos de quais são
as Funcionalidades realmente críticas para a organização e a possibilidade de
incrementar a confiança de que os testes de tais Funcionalidades receberão maior
atenção, trazendo maior tranquilidade e confiabilidade na tomada de decisão sobre a
implementação da versão do software testada.
Além disso, considerando a obrigatoriedade de testar apenas os cenários cujas
Funcionalidades se enquadrem numa área de Alta prioridade, a metodologia utilizada
para decidir sobre a priorização resultou em redução do esforço de testes e, com isso, a
utilização da estratégia cumpriu com o objetivo original a que se propunha, pois
incrementou o nível de Confiança de que o software está pronto para uso e reduziu o
custo dos Testes.
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6 CONCLUSÃO
Neste capítulo serão apresentadas considerações finais sobre as contribuições da
presente dissertação, algumas diferenças entre o que foi definido na estratégia e o que
foi realizado no experimento, algumas limitações e, por fim, serão descritas algumas
sugestões para trabalhos futuros, que possam superar tais limitações, ou aperfeiçoar a
estratégia.
6.1

Considerações Gerais
Nesta dissertação a estratégia de priorização de cenários de teste é considerada

um instrumento importante para incrementar a confiança de que o software pode ser
implementado. Considerou-se que utilizar o controle de riscos como aliado nessa
estratégia de priorização contribui para o entendimento dos riscos associados aos testes,
traz visibilidade quanto ao impacto desses riscos e auxilia na decisão de como
direcionar os recursos de teste com o intuito de minimizar o impacto negativo da
realização dos riscos identificados.
A literatura pesquisada mostrou vários trabalhos voltados para a priorização de
cenários de teste como os de Dennis (2006) e de Rothermel (2003), e muitos deles
utilizando a Gestão de Riscos como aliada para a priorização como os de Amland
(1999) e Srivastva (2008).
Neste tipo de abordagem, voltada para a priorização de tarefas, procedimentos,
Funcionalidades ou especificamente no caso desta dissertação, cenários de teste, podem
surgir perguntas, tais como: qual estratégia deve ser adotada para priorizar, com base
em quais fatores será estabelecida a priorização, quais ações serão tomadas com base na
priorização e, quando necessário tomada de ação com base nos cenários de maior
prioridade, como definir uma linha de corte para conduzir até que ponto tais ações
devem ser tomadas, ou seja, quais cenários priorizados devem receber ações específicas.
Para responder a tais perguntas, essa dissertação buscou primeiramente
conceitos e técnicas que auxiliam no entendimento do escopo de um produto e para
tanto trouxe conceitos sobre Requisitos, em seguida buscou entender como estão sendo
feitos os testes necessários para validar se o escopo foi implementado, e para tanto
trouxe conceitos e técnicas do processo de teste, mais especificamente os Testes de
Aceitação e nesse ponto a dissertação traz o entendimento sobre a importância da
Rastreabilidade como elo entre os Requisitos definidos e os Testes que garantem a
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implementação de tais Requisitos. Em seguida a dissertação traz o controle dos fatores
de risco como aliado no teste, com o intuito de priorizar seus cenários, de maneira
organizada e embasada em conceitos e técnicas que trazem segurança na decisão de
priorizar e visibilidade das ações possíveis de serem tomadas com base em tal
priorização.
Embora o controle dos fatores de risco tenha sido identificado como um forte
aliado na estratégia de priorização dos cenários de teste, havia ainda a necessidade de
sistematizar a maneira com seria feito esse controle, sobre quais premissas ele seria
realizado e quais técnicas e ferramentas seriam utilizadas em seu benefício.
Desta forma foi elaborada uma estratégia de priorização de cenários de teste,
com base nas premissas de que é possível sistematizar a aplicação de uma estratégia,
desde que sejam definidas as ações que devem ser realizadas, os pré-requisitos para
execução dessas ações, que se saiba o resultado esperado de cada fase realizada e que se
esteja preparado para aplicação das ações definidas. E principalmente com base na
premissa de que todas as ações tomadas têm que estar fundamentadas em práticas
relevantes do mercado e em ferramentas reconhecidamente eficientes, tais como realizar
testes contando com no mínimo a documentação de casos e cenários de testes e
controlar os riscos com apoio da técnica FMEA.
A estratégia, então, elaborada é composta de quaro fases, I - Documentação dos
cenários de teste, II - Realização de reuniões de FMEA, III – Demonstração dos
resultados do FMEA e Finalmente IV – Priorização e organização da execução dos
cenários priorizados.
Com o propósito de explorar a viabilidade da estratégia foram realizados estudos
de viabilidade em grandes empresas fornecedores de software. Esses estudos ratificaram
que a estratégia de priorização elaborada nessa dissertação pode ser aplicada por todas
as empresas estudadas, pois todas elas possuem os requisitos mínimos indicados pela
estratégia, e, além disso, apresentam alguma carência em seus testes, que tenha
potencial de ser suprida por meio da aplicação da estratégia, além de mostrarem
interesse em sua utilização, pois foi considerada benéfica aos testes.
Após ter sido ratificada pelos estudos de viabilidade, um dos fornecedores
estudados vislumbrou a possibilidade de aplicação da estratégia e foi oferecida a
oportunidade de sua aplicação experimental em um projeto real, contando com o apoio
de profissionais experientes e que estavam enfrentando um desafio relacionado a prazo
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e recursos necessários para testes de um software, desafio este que poderia ser aliviado
com a aplicação da estratégia.
Durante algumas semanas, toda a equipe de testes e os principais usuários do
software foram envolvidos na execução das quatro fases da estratégia aqui proposta.
Muitos resultados foram colhidos, a estratégia foi validada, repensada e ratificada na
maioria das ações que descreve.
Por fim, mesmo considerando a importância da aplicação da estratégia num caso
prático, entende-se a necessidade de sua aplicação em diferentes projetos de softwares,
revelando como uma necessidade futura o aprofundamento da utilização da técnica em
diversas situações.

6.2

Tempo necessário para aplicação do FMEA
Conforme citada acima a aplicação das quatro fases da estratégia de estendeu

por algumas semanas, contudo o tempo líquido empregado pode ser considerado
irrelevante. Em geral, no início das atividades, e isto inclui os convites para formação
das equipes, os convidados tendem a repudiar a atividade do FMEA alegando falta de
tempo. No entanto, conforme as reuniões vão acontecendo os envolvidos reconhecem a
utilidade das discussões e o repúdio inicial passa a inexistir.
O montante de tempo para execução do FMEA está muito relacionado à
complexidade do objeto cujas falhas se pretende avaliar, à profundidade da avaliação
que se pretende executar, a composição da equipe, quantidade de participantes e seu
comportamento mais ou menos participativo, mais ou menos expansivo ou
questionador. Enfim, embora exista um tempo que deve ser considerado, este tempo é
relativo. No entanto, o que se pode considerar é que independentemente do montante de
tempo empregado, ele traz vantagens porque proporciona amadurecimento de toda a
equipe em relação ao objeto avaliado, ou seja, o tempo empregado é vantajoso.
Em última análise, mesmo que o tempo gasto para executar os testes utilizando o
FMEA chegasse a empatar com o tempo de execução corrido de todo o escopo de testes
sem o FMEA, ainda assim haveria vantagem porque quando se exercita o FMEA há um
ganho de qualidade nos testes, pois ao repassar todos os cenários avaliando riscos,
colocando notas, se tem um ganho de maturidade da equipe em relação ao software e ao
processo que não é matemático, ou quantitativo, é qualitativo.
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6.3

Contribuições da Dissertação
Esta dissertação foi elaborada guiada pelo reconhecimento da necessidade de

desenvolvedores, testadores e usuários de softwares em superar as dificuldades
encontradas em situações de testes de software nas quais os recursos disponíveis para os
testes são escassos. Entende-se que a contribuição dessa dissertação fica evidenciada na
medida em que os esforços de teste são minimizados e consequentemente os recursos
utilizados para teste são reduzidos.
Minimizar os esforços utilizados em testes de software não é uma idéia original
e tem sido observada em muitas outras pesquisas, cada qual arquitetada em objetivos e
ferramentas distintos e valorizando determinados aspectos do software. No entanto por
meio da estratégia do Teste de Funcionalidade aqui apresentada, foi possível trazer para
a engenharia de software técnicas até então pouco utilizadas nessa área da engenharia e,
além disso, foi possível trazer para o processo de teste uma abordagem com base em
gestão de riscos que contribuiu para o esclarecimento das reais necessidades de negócio
apoiadas pelos softwares abordados, além de economizar recursos de teste.
Diante deste contexto, entende-se que a contribuição do trabalho não se baseia
apenas no fato de conseguir reduzir os esforços de teste, mas sim de fazê-lo
considerando os riscos identificados para o negócio e trazendo para todos os envolvidos
a noção do impacto desses riscos e consequentemente a possibilidade de tomar decisões
de priorização dos testes com clareza e com base em uma estratégia bem definida e
conhecida.
Outra contribuição foi apresentar uma forma de documentar os testes inserindo a
classificação dos cenários por Funcionalidades, o que trouxe amadurecimento para a
equipe em relação à real aplicabilidade de cada um dos cenários assim como a
possibilidade de identificar a abrangência dos testes, pois a reunião das Funcionalidades
testadas define qual porção do software os testes estão alcançando. Ainda por meio
desta classificação dos cenários em Funcionalidades foi possível obter o benefício da
Rastreabilidade, pois foram identificados os testes existentes direcionados para as
Funcionalidades do software sendo possível diminuir ou acrescentar cenários de acordo
com a identificação ou não da existência de cenários para testar determinadas
Funcionalidades.
Além disso, por meio da classificação dos cenários por complexidade foi
possível perceber que nem sempre uma linha de retorno, ou uma interação com o
software, deve ser considerada como um novo cenário e nem computada no esforço dos
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testes. Por meio da utilização de complexidades para classificar os cenários, foi possível
perceber que havia cenários complexos, com mais de uma linha de retorno, que
deveriam ser considerados como apenas 1(um) cenário complexo e não como vários
cenários simples.
Sendo assim, a utilização da complexidade nos cenários trouxe o benefício da
maior precisão para o cálculo de esforços para testes e particularmente na aplicação
prática aqui demonstrada, mostrou que o número inicial de cenários considerados pelo
fornecedor que iria testar o software era bem menor do que havia sido por ele
considerado no início, antes da aplicação da estratégia.
Um

grande

benefício

percebido

foi

a

conquista

da

confiança

nas

Funcionalidades do software e também a tranquilidade observada nos participantes
quanto a serem apoiados por uma estratégia que permitiu a tomada consciente de
decisões, que antes eram tomadas empiricamente e muito embasada na experiência dos
decisores. Com a utilização de uma estratégia documentada e com etapas de execução
bem definidas, conquista-se a liberdade de poder contar com diferentes profissionais
para guiar os testes e todas as decisões derivadas desse processo, ao invés de depender
exclusivamente de profissionais já com tal experiência. Foi constatada que a experiência
dos envolvidos potencializa os benefícios da estratégia, contudo diferentemente do
modo empírico de escolha dos cenários de teste, a presente estratégia se beneficia da
experiência, mas não se torna sua escrava.
Pode-se ainda considerar como uma contribuição desta dissertação os estudos de
viabilidade que puderam trazer a noção dos documentos e procedimentos utilizados por
grandes empresas desenvolvedoras de software do mercado nacional.
Por fim, vale ressaltar que o sucesso da aplicação prática da estratégia de Teste
de Funcionalidade contou com a maturidade e experiência dos profissionais convidados
a participara das reuniões de FMEA e da adequação do ambiente organizacional em que
a estratégia foi aplicada em relação aos pré-requisitos identificados para o Teste de
Funcionalidade. Quanto mais experiente o grupo de pessoas envolvido e quanto mais
bem adequada a organização ao Teste de Funcionalidade, maiores serão os benefícios
colhidos.

6.4

Diferenças entre a definição da estratégia e a realização do experimento

Embora seja possível afirmar que o experimento confirmou a validade da estratégia, há
que se considerar que sua confirmação não se deu em cem por cento do que havia sido
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definido. A grande maioria dos pontos definidos teve um resultado convergente em
relação à aplicação da estratégia, e por esta maioria se deu a confirmação da sua
validade. Contudo, houve pontos divergentes e também pontos que não haviam sido
considerados na definição. Após análise do resultado do experimento, percebeu-se que
esses pontos mostraram o teor de flexibilidade da estratégia, pois agregaram valores e
trouxeram a noção de que as empresas poderiam modificar a estratégia com alguma
liberdade para aplicá-la de acordo com sua realidade, sem prejuízo para o benefício
final.
As principais modificações citadas na aplicação do experimento giraram em torno
de temas como:
•

característica do software avaliado: a característica do software a ter seus
cenários priorizados influencia diretamente em determinadas atividades
definidas nas etapas da estratégia.
Por exemplo, a classificação da complexidade em Baixa, Média e Alta, pode
variar segundo a característica do software que está sendo testado. Neste caso a
estratégia originalmente considerava a complexidade de acordo com uma
quantidade de passos, previamente fixada, que o roteiro de testes contivesse para
cada cenário. Na prática, aplicou-se a classificação da complexidade com base
na quantidade de interações que o testador faria com o software. A contagem da
quantidade de interações foi dinâmica e a escala montada de maneira
decrescente, considerando mais complexos os cenários com maior quantidade de
interações e menos complexos os demais, segundo níveis inferiores de
interações.
Outro exemplo é a classificação da Severidade e Ocorrência de uma falha. Suas
escalas tinham sido previamente definidas com cinco valores, mas os
participantes consideraram que apenas três valores conseguiriam indicar seus
índices. Considerando-se que os mais qualificados para gerenciar os riscos de
uma falha são os envolvidos com o software, as escalas de Severidade e
Ocorrência adotaram os valores indicados pelos participantes.

•

objetivo da aplicação do FMEA: o FMEA pode ser aplicado para alcançar
diferentes objetivos. Dependendo do objetivo que se pretende alcançar, algumas
características de sua aplicação podem ser modificadas.
Por exemplo, no experimento havia uma urgência muito grande em finalizar os
testes e os recursos eram escassos. Como o objetivo do FMEA era priorizar os
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cenários de testes, então a equipe pode deliberar de maneira diferente do que
havia sido definido na estratégia, no que tange à escolha dos perfis dos
participantes das reuniões. A equipe, segundo a ciência da necessidade de
aplicação do FMEA, se fez soberana numa decisão que contrariava uma
definição da estratégia, mas que claramente não afetaria os resultados.
Um outro exemplo foi a diminuição da quantidade de colunas do formulário
FMEA, em relação ao que havia sido definido. Como a aplicação do FMEA do
experimento tinha o objetivo de priorizar cenários para execução dos testes de
aceitação, fase anterior à implementação, todas as colunas que avaliariam uma
falha numa situação de pós implementação foram omitidas.
•

interpretação do resultado do FMEA: existem inúmeras maneiras de se
interpretar o resultado de um FMEA, a estratégia indicou algumas, mas não
limitou as demais possibilidades.
Por exemplo, dependendo do número de falhas a serem avaliadas, o gráfico de
áreas pode não ser adequado. Se a quantidade de falhas for muito alta, pode
haver muita sobreposição de pontos no gráfico, dificultando sua interpretação.
No caso do experimento, havia uma altíssima quantidade de falhas a serem
avaliadas, por isso optou-se por interpretar os resultados por meio de planilhas
Excel.
Verificou-se também que uma boa ferramenta para demonstrar o resultado da
priorização das falhas, deve conseguir levar em consideração cada falha, ou
cenário, como uma unidade mínima e individualizada. E por isso foram usadas
as planilhas Excel para demonstrar tais resultados.
Além disso, a interpretação dos valores atribuídos às falhas não levou em
consideração o cálculo de suas médias, conforme havia sido definido na
estratégia, pois os participantes conseguiram chegar a um consenso sobre todos
os valores atribuídos, dispensando a necessidade de cálculo de médias.

As principais novidades citadas na aplicação do experimento giraram em torno de temas
como:
•

objetivos do negócio: a maneira de interpretar a importância de um software
pode variar, dependendo do objetivo do negócio para o qual aquele software está
sendo utilizado. Essa maneira diferenciada impacta diretamente na atribuição de
valores de algumas colunas do FMEA.
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A aplicação da estratégia mostrou que para atribuir claramente valores para as
colunas do FMEA, seria necessário identificar os objetivos do negócio que a
utilização do software atenderia, caso pudesse existir mais de um.
Com isto foram realizadas reuniões de brain storm para identificação de tais
objetivos, os valores da coluna Severidade foram inseridos de acordo com os
objetivos de negócio identificados. Além disso, houve a atribuição de pesos
diferenciados para os valores de Severidade, segundo a importância de cada
objetivo do negócio.
•

linha de corte: o objetivo definido pela estratégia era priorizar cenários de teste.
No entanto, a estratégia não deixou claro de que maneira iria identificar quais
cenários seriam testados de acordo com os recursos disponíveis para testes. A
aplicação do experimento mostrou que seria necessário estabelecer uma linha de
corte que demonstrasse até que ponto os cenários de teste seriam executados, de
acordo com os recursos disponíveis até aquele momento.

6.5

Limitações da estratégia
Durante a realização do experimento foi possível observar que, embora a

estratégia tenha sido construída sob um cuidadoso trabalho de pesquisa, agregando a ela
conceitos consolidados em pesquisas recentes e em práticas de mercado, e utilizando
ferramentas já validadas em outros projetos e experimentos, ainda assim, a estratégia é
recebida pelos participantes com um considerável nível de resistência. Tal resistência
pode ser atribuída hipoteticamente a alguns fatores, tais como: possuir vários passos de
execução antes de mostrar efetivamente algum resultado prático, o que requer dos
participantes certa capacidade de abstração do que será o resultado final a ser alcançado
e requer também um certo nível de dedicação, e controle da ansiedade. Além da
quantidade de passos a serem executados, um fator que pode também ser considerado
no comportamento de resistência é, a utilização da ferramenta FMEA, pouco utilizada
na Engenharia de Software, o que exige dos participantes certa parcela de confiança e
espírito inovador.
Além disso, a estratégia tinha como uma aspiração de contribuição a
possibilidade de definir um método conciso que pudesse tornar sua aplicação totalmente
definida por um processo, no entanto o experimento mostrou que nem todas as
atividades foram aplicadas segundo o processo definido. Muitas atividades foram
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modificadas segundo a opinião dos participantes, o que tornou a estratégia de certa
maneira ainda dependente do conhecimento dos participantes.

6.6

Pesquisas e Trabalhos Futuros
Com o objetivo de expandir o escopo de aplicação da estratégia, ou aperfeiçoála, seguem algumas sugestões de pesquisas e trabalhos futuros:

Experimento da estratégia em projetos diversos
Aplicar a estratégia da dissertação em diversos projetos reais, envolvendo
pessoas com diferentes níveis de experiência em organizações com diferentes níveis de
compatibilidade com o Teste de Funcionalidade. Em seguida comparar o resultado da
priorização de cenários sem a utilização da estratégia e com sua utilização.

Extensão de vida útil de sistemas
A estratégia aqui mostrada sendo utilizada com uma abordagem voltada para
testes, identificou os cenários cujas falhas provocariam maior impacto para o objetivo
de um negócio e proporcionou visibilidade de que esses cenários deveriam receber
maior atenção nos testes.
Numa abordagem voltada para extensão de vida útil de sistemas, a estratégia
aqui proposta poderia ser aplicada com o intuito de identificar quais funcionalidades do
software estão obsoletas e medir o impacto que a falha nessas funcionalidades possam
causar ao negócio e com isto tornar visível quais funcionalidades do software devem
receber um trabalho de revitalização a fim de estender sua vida útil.

Contagem aproximada
Aperfeiçoar o método de contagem aproximada e nessa oportunidade avaliar
quanto os tempos aproximados, calculados pelo método da contagem aproximada
diverge dos tempos da contagem cronometrada.

Agregar outras ferramentas à estratégia
•

usar FTA (Fault Three Analisys) para tomar decisões quanto a manter, ou
modificar tanto processos de definição de Requisitos quanto de Testes
diretamente relacionados aos Requisitos que mais falharam no Processo de
Teste de Aceitação;

116
•

modelar base de dados para manter histórico dos resultados das reuniões de
FMEA;

•

projetar modelos comportamentais, considerando o perfil dos participantes,
para possibilitar calcular matematicamente a probabilidade das tendências de
atribuições de valores no formulário FMEA; e

•

realizar levantamento de ferramentas Case para auxiliar na realização do
processo de priorização.
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APÊNDICE A: Macro-Funcionalidade FLIFO – Flight Information (Informações de Vôo)
1 - Casos de Teste
Caso de Testes
Resultado Esperado

1) - Testes voos diretos (sem escala);
Testar voos com horários alterados
(decolagem e pouso) no mesmo dia
Testar voos com horários alterados
(decolagem e pouso) no mesmo dia
(dt retroativa)

Cód

A
A

Cenario

Funcionalidade

Emp.
Aérea

Nr.
Voo

A1

NN

7582

30/10/2009 - 30/10/2009 13:02
13:30

7582

16/10/2009 - 16/10/2009 13:02
13:30

A2

NN

Dt/Hr
Estimada
(Origem)

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Aeroporto
Estimado
(Origem)

Aeroporto
Efetivo
(Origem)

GRU

GRU

GRU

GRU

Testar voos com horários alterados
(decolagem e pouso) em dias diferentes

A

A3

NN

7596

30/10/2009 - 30/10/2009 23:05
23:30

BSB

BSB

Testar voos com horários alterados
(decolagem e pouso) em dias diferentes
(dt retroativa)

A

A4

NN

7596

16/10/2009 - 16/10/2009 23:05
23:30

BSB

BSB

Testar voos partindo no horario

A

A5

NN

7776

30/10/2009 - 30/10/2009 21:50
21:50

CGH

CGH

CGH

CGH

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Dt/Hr
Efetiva
(Destino)

Aeroporto
Estimado
(Destino)

Aeroporto
Efetivo
(Destino)

30/10/2009 - 30/10/2009 14:40
15:00

BSB

BSB

16/10/2009 - 16/10/2009 14:40
15:00

BSB

BSB

CGB

CGB

CGB

CGB

SJP

SJP

SJP

SJP

CGR

CGR

31/10/2009 00:45 /
31/10/2009 01:10
30/10/2009 23:45
17/10/2009 00:45 /
17/10/2009 16/10/2009 01:10
23:45
30/10/2009 - 30/10/2009 22:51
22:51

Testar voos partindo no horario
(dt retroativa)

A

A6

NN

7776

16/10/2009 - 16/10/2009 21:50
21:50

Testar voos partindo fora do horario - Existem
trechos complementares

A

A7

NN

7592

30/10/2009 - 30/10/2009 14:30
14:45

GRU

GRU

Testar voos partindo na data correta dentro do
horario e chegando no dia seguinte no horário
Pronúncia deve excluir o 0 (zero) da hora
inicial. Na hora final, a pronúncia deve ser no
singular.

A

A8

NN

7750

30/10/2009 - 30/10/2009 23:00
23:00

GRU

GRU

31/10/2009 - 31/10/2009 02:30 / 01:30
02:30

SLZ

SLZ

Testar voos partindo na data correta dentro do
horario e chegando no dia seguinte no horário
(dt retroativa)

A

A9

NN

7750

16/10/2009 - 16/10/2009 23:00
23:00

GRU

GRU

17/10/2009 - 17/10/2009 02:30
02:30

SLZ

SLZ

Testar voos partindo na data correta fora do
horario e chegando no dia seguinte no horário

A

A10

NN

7522

30/10/2009 - 30/10/2009 23:02
23:20

GIG

GIG

31/10/2009 - 31/10/2009 02:10 / 01:10
02:10

NAT

NAT

Testar voos partindo na data correta fora do
horario e chegando no dia seguinte no horário
(dt retroativa)

A

A11

NN

7522

16/10/2009 - 16/10/2009 23:02
23:20

GIG

GIG

17/10/2009 - 17/10/2009 02:10
02:10

NAT

NAT

Testar voos cancelados

A

A12

NN

7771

30/10/2009 CANCELADO
12:00

CGR

CANCELADO

30/10/2009 CANCELADO
13:25

CGH

CANCELADO

NN

7849

FOR

30/10/2009 - 30/10/2009 18:35
19:00

GRU

GRU

B1

30/10/2009 - 30/10/2009 15:05
15:30

FOR

B

NN

7849

30/10/2009 - 30/10/2009 1920
2000

GRU

GRU

30/10/2009 - 30/10/2009 2100
2130

POA

POA

NN

7849

16/10/2009 - 16/10/2009 15:05
15:30

FOR

FOR

16/10/2009 - 16/10/2009 18:35
19:00

GRU

GRU

NN

7849

16/10/2009 - 16/10/2009 1920
2000

GRU

GRU

16/10/2009 - 16/10/2009 2100
2130

POA

POA

NN

7606

30/10/2009 - 30/10/2009 23:15
23:45

POA

POA

31/10/2009 - 31/10/2009 00:55
01:15

GRU

GRU

NN

7606

31/10/2009 - 31/10/2009 0140
0200

GRU

GRU

31/10/2009 - 31/10/2009 0400
0500

REC

REC

16/10/2009 - 16/10/2009 22:51
22:51
30/10/2009 16:10 /
30/10/2009 30/10/2009
16:18
15:10

2) - Testes voos com uma escala;
Testar voos com horários alterados
(decolagem e pouso) no mesmo dia

Testar voos com horários alterados
(decolagem e pouso) no mesmo dia (dt
retroativa) - continuação do vôo

B

Testar voos com horários alterados
(decolagem e pouso) em dias diferentes

B

B2

B3

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Resultado Esperado

Cód

Cenario

Funcionalidade

B

B4

Dt/Hr
Estimada
(Origem)

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Aeroporto
Estimado
(Destino)

Aeroporto
Efetivo
(Destino)

17/10/2009 - 17/10/2009 00:55
01:15

GRU

GRU

GRU

17/10/2009 - 17/10/2009 0400
0500

REC

REC

BSB

30/10/2009 - 30/10/2009 12:55
12:55

CWB

CWB

CWB

30/10/2009 - 30/10/2009 1440
1440

IGU

IGU

BSB

16/10/2009 - 16/10/2009 12:55
12:55

CWB

CWB

CWB

16/10/2009 - 16/10/2009 1440
1440

IGU

IGU

GRU

30/10/2009 - 30/10/2009 1855
1855

GYN

GYN

GYN

30/10/2009 - 30/10/2009 20:10
20:21

BSB

BSB

GRU

GRU

16/10/2009 - 16/10/2009 1855
1855

GYN

GYN

GYN

GYN

16/10/2009 - 16/10/2009 20:10
20:21

BSB

BSB

FLN

30/10/2009 - 30/10/2009 18:45
19:15

VCP

VCP

VCP

30/10/2009 - 30/10/2009 2048
2112

BSB

BSB

FLN

16/10/2009 - 16/10/2009 18:45
19:15

VCP

VCP

VCP

16/10/2009 - 16/10/2009 2048
2112

BSB

BSB

FOR

31/10/2009 - 31/10/2009 00:45
00:45

BEL

BEL

BEL

31/10/2009 - 31/10/2009 0210
0210

MCP

MCP

REC

17/10/2009 - 17/10/2009 0340
0340

GRU

GRU

GRU

GRU

17/10/2009 0615

VIX

31/10/2009 - 31/10/2009 0110
0145

7714

NN

Emp.
Aérea

Nr.
Voo

NN

7606

16/10/2009 - 16/10/2009 23:15
23:45

7606

17/10/2009 - 17/10/2009 0140
0200

7887

30/10/2009 - 30/10/2009 11:05
11:05

7887

30/10/2009 - 30/10/2009 1330
1330

7887

16/10/2009 - 16/10/2009 11:05
11:05

7887

16/10/2009 - 16/10/2009 1330
1330

7588

30/10/2009 - 30/10/2009 1725
1725

7588

30/10/2009 - 30/10/2009 19:30
19:45

NN

7588

16/10/2009 - 16/10/2009 1725
1725

NN

7588

16/10/2009 - 16/10/2009 19:30
19:45

7874

30/10/2009 - 30/10/2009 17:40
18:00

7874

30/10/2009 - 30/10/2009 1915
1955

7874

16/10/2009 - 16/10/2009 17:40
18:00

7874

16/10/2009 - 16/10/2009 1915
1955

9410

30/10/2009 - 30/10/2009 22:55
22:55

9410

31/10/2009 - 31/10/2009 0125
0125

7607

16/10/2009 - 16/10/2009 2359
2359

NN

7607

17/10/2009 - 17/10/2009 0435
1435

NN

9507

30/10/2009 - 30/10/2009 22:55
22:55

NN

9507

NN

Aeroporto
Estimado
(Origem)

Aeroporto
Efetivo
(Origem)

POA

POA

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Dt/Hr
Efetiva
(Destino)

1) - Testes voos diretos (sem escala);
Testar voos com horários alterados
(decolagem e pouso) em dias diferentes (dt
retroativa) - continuação do vôo

Testar voos sem alteração do horário
(decolagem, pouso e escala)

NN
NN

B

B5
NN

Testar voos sem alteração do horário
(decolagem, pouso e escala) (dt retroativa) continuação do vôo

Testar voos partindo no horário e a escala
partindo fora do horário

NN

B

B6
NN
NN

B

B7
NN

Testar voos partindo no horário e a escala
partindo fora do horário (dt retroativa) continuação do vôo

Testar voos partindo fora do horário e a escala
partindo fora horário

B

B8

NN

B

B9
NN

Testar voos partindo fora do horário e a escala
partindo fora horário (dt retroativa) continuação do vôo

Testar voos partindo na data, dentro do
horário, chegando no destino no dia seguinte e
partindo dentro do horario
Testar voos partindo na data, dentro do
horário, chegando no destino no dia seguinte e
partindo dentro do horario (dt retroativa) continuação do vôo

NN

B

B10
NN
NN

B

B11
NN
NN

B

Testar voos partindo na data dentro do horário,
chegando no destino no dia seguinte e
partindo fora do horario

B

Testar voos partindo na data dentro do horário,
chegando no destino no dia seguinte e
partindo fora do horario (dt retroativa) continuação do vôo

B

Testar voos partindo na data fora do horário,
chegando no destino no dia seguinte e
partindo fora do horario

B

B12

GRU
BSB
CWB
BSB
CWB
GRU
GYN

FLN
VCP
FLN
VCP
FOR
BEL
REC

17102009 0615

POA

POA

VIX

31/10/2009 - 31/10/2009 00:25
00:25

GRU

GRU

GRU

GRU

31/10/2009 - 31/10/2009 0215
0235

CWB

CWB

16/10/2009 - 16/10/2009 2359
2359

BSB

BSB

17/10/2009 - 17/10/2009 0224
0224

BEL

BEL

7714

17/10/2009 - 17/10/2009 0255
0340

BEL

BEL

17/10/2009 - 17/10/2009 0340
0415

MCP

MCP

NN

7564

30/10/2009 - 30/10/2009 21:00
23:30

BSB

BSB

30/10/2009 - 31/10/2009 22:50
01:05

SSA

SSA

NN

7564

30/10/2009 - 31/10/2009 2325
0135

SSA

SSA

31/10/2009 - 31/10/2009 0010
0250

AJU

AJU

B13

B14

B15

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Resultado Esperado

Cód

Cenario

Funcionalidade

B

B16

Dt/Hr
Estimada
(Origem)

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Aeroporto
Estimado
(Origem)

Aeroporto
Efetivo
(Origem)

Aeroporto
Estimado
(Destino)

Aeroporto
Efetivo
(Destino)

BSB

BSB

16/10/2009 - 17/10/2009 22:50
01:05

SSA

SSA

SSA

17/10/2009 - 17/10/2009 0010
0250

AJU

AJU

CANCELADO

30/10/2009 CANCELADO
22:55

IMP

CANCELADO

IMP

CANCELADO

31/10/2009 CANCELADO
0020

SLZ

CANCELADO

BSB

CANCELADO

16/10/2009 CANCELADO
22:55

IMP

CANCELADO

IMP

17/10/2009 CANCELADO
CANCELADO
0020

SLZ

CANCELADO

Emp.
Aérea

Nr.
Voo

NN

7564

16/10/2009 - 16/10/2009 21:00
23:30

NN

7564

16/10/2009 - 17/10/2009 2325
0135

SSA

NN

7572

30/10/2009 CANCELADO
20:55

BSB

NN

7572

30/10/2009 CANCELADO
2325

NN

7572

16/10/2009 CANCELADO
20:55

NN

7572

16/10/2009 CANCELADO
2325

NN

7607

30/10/2009 - 30/10/2009 1520
1650

GRU

7607

30/10/2009 - 30/10/2009 1745
1930

7607

30/10/2009 - 30/10/2009 1920
2055

7882

30/10/2009 - 30/10/2009 2130
2242

7882

31/10/2009 - 31/10/2009 0010
0120

7716

30/10/2009 - 30/10/2009 0750
0750

7716

30/10/2009 - 30/10/2009 1010
1010

7716

30/10/2009 - 30/10/2009 1320
1320

7602

30/10/2009 - 30/10/2009 0730
0730

7602

30/10/2009 - 30/10/2009 1030
1130

7602

30/10/2009 - 30/10/2009 1200
1300

7715

30/10/2009 - 30/10/2009 1450
1450

7715

30/10/2009 - 30/10/2009 1615
1615

NN

7715

30/10/2009 - 30/10/2009 1940
2040

NN

n/a

NN

n/a

NN

n/a

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Dt/Hr
Efetiva
(Destino)

1) - Testes voos diretos (sem escala);
Testar voos partindo na data fora do horário,
chegando no destino no dia seguinte e
partindo fora do horario (dt retroativa) continuação do vôo

Testar voos cancelados

Testar voos cancelados (dt retroativa) continuação do vôo

B

B

B17

B18

3) - Testes voos com até 3 escalas (*);

Testar voos que não partiram no horário
(decolagem e pouso) no mesmo dia

C

C1

NN
NN

Testar voos que não partiram no horário
(decolagem e pouso) em dias diferentes

NN

C

C2
NN
NN

Testar voos partindo no horário, partindo na
escala 1 no horário e partindo na escala 2 no
horário

C

C3

NN
NN
NN

Testar voos partindo no horário, partindo na
escala 1 fora do horário e partindo na escala 2
fora do horário

C

C4

NN
NN
NN

Testar voos partindo no horário, partindo na
escala 1 no horário e partindo na escala 2 fora
do horário

Testar voos partindo na data dentro do horário,
chegando na escala 1 no dia seguinte e
partindo dentro do horario

C

C

C5

C6

NN

BPS
SSA
BSB
THE
CGH
BSB
BEL
GRU
SSA
BPS
MCP
BEL
BSB

GRU

30/10/2009 - 30/10/2009 1710
1845

BPS

BPS

BPS

30/10/2009 - 30/10/2009 1840
2030

SSA

SSA

SSA

30/10/2009 - 30/10/2009 2155
2345

GRU

GRU

BSB

30/10/2009 - 31/10/2009 2340
0048

THE

THE

THE

31/10/2009 - 31/10/2009 0115
0235

FOR

FOR

CGH

30/10/2009 - 30/10/2009 0930
0930

BSB

BSB

BSB

30/10/2009 - 30/10/2009 1245
1245

BEL

BEL

BEL

30/10/2009 - 30/10/2009 1410
1410

MCP

MCP

GRU

30/10/2009 - 30/10/2009 0950
0950

SSA

SSA

SSA

30/10/2009 - 30/10/2009 1125
1225

BPS

BPS

BPS

30/10/2009 - 30/10/2009 1400
1500

GRU

GRU

MCP

30/10/2009 - 30/10/2009 1540
1540

BEL

BEL

BEL

30/10/2009 - 30/10/2009 1850
1850

BSB

BSB

BSB

30/10/2009 - 30/10/2009 2108
2208

CGH

CGH

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Resultado Esperado

Cód

Cenario

Funcionalidade

Dt/Hr
Estimada
(Origem)

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Emp.
Aérea

Nr.
Voo

NN

n/a

NN

n/a

NN

n/a

NN

7705

30/10/2009 - 30/10/2009 1600
2100

7705

30/10/2009 - 31/10/2009 1930
0130

7705

30/10/2009 - 31/10/2009 2200
0400

NN

7805

31/10/2009 CANCELADO
1535

NN

7805

NN

Aeroporto
Estimado
(Origem)

Aeroporto
Efetivo
(Origem)

MAO

MAO

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Dt/Hr
Efetiva
(Destino)

Aeroporto
Estimado
(Destino)

Aeroporto
Efetivo
(Destino)

30/10/2009 - 31/10/2009 1850
0050

BSB

BSB

BSB

30/10/2009 - 31/10/2009 2120
0320

SSA

SSA

SSA

30/10/2009 - 31/10/2009 2315
0515

1) - Testes voos diretos (sem escala);

Testar voos partindo na data dentro do horário,
chegando no destino no dia seguinte e
partindo da escala 1 fora do horario

Testar voos partindo na data fora do horário,
chegando no destino no dia seguinte e
partindo da escala 1 fora do horario

C

C

C7

C8

NN
NN

Testar voos cancelados com uma escala

C

C9

BSB
SSA

REC

REC

BSB

31/10/2009 CANCELADO
CANCELADO
1710

CGB

CANCELADO

31/10/2009 CANCELADO
1750

CGB

CANCELADO

31/10/2009 CANCELADO
1900

CGR

CANCELADO

7805

31/10/2009 CANCELADO
1935

CGR

CANCELADO

31/10/2009 CANCELADO
2115

GRU

CANCELADO

NN

7892

30/10/2009 - 30/10/2009 1630
1730

AJU

AJU

30/10/2009 - 30/10/2009 1730
1830

REC

REC

NN

7892

30/10/2009 - 30/10/2009 1810
1910

REC

REC

30/10/2009 - 30/10/2009 1930
2030

FOR

FOR

NN

7892

30/10/2009 - 30/10/2009 2010
2110

FOR

FOR

30/10/2009 - 30/10/2009 2125
2225

SLZ

SLZ

NN

7892

30/10/2009 - 30/10/2009 2200
2300

SLZ

SLZ

30/10/2009 - 31/10/2009 2305
0005

BEL

BEL

NN

7892

30/10/2009 - 31/10/2009 2340
0040

BEL

BEL

31/10/2009 - 31/10/2009 0059
0159

STM

STM

NN

7892

31/10/2009 - 31/10/2009 0130
0230

STM

STM

31/10/2009 - 31/10/2009 0245
0345

MAO

MAO

NN

7875

30/10/2009 - 30/10/2009 1359
1359

FOR

FOR

30/10/2009 - 30/10/2009 1540
1540

SSA

SSA

NN

7875

30/10/2009 - 30/10/2009 1620
1620

SSA

SSA

30/10/2009 - 30/10/2009 1840
1840

VCP

VCP

NN

7875

30/10/2009 - 30/10/2009 1923
1923

VCP

VCP

30/10/2009 - 30/10/2009 2018
2018

CWB

CWB

NN

7875

30/10/2009 - 30/10/2009 2055
2155

CWB

CWB

30/10/2009 - 30/10/2009 2200
2300

POA

POA

4) - Testes voos com mais de 3 escalas;

Testar voos que não partiram no horário
(decolagem e pouso) em dias diferentes

Testar voos partindo no horário, partindo na
escala 1 no horário, partindo na escala 2 no
horário e partindo na escala 3 fora do horário

D

D

D1

D2

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Resultado Esperado

Testar voos partindo na data fora do horário,
chegando no destino no dia seguinte, partindo
da escala 1 fora do horario, partindo da escala
2 no horário e partindo da escala 3 fora do
horário.

Cenario

Funcionalidade

Cód

Nr.
Voo

NN

7455

30/10/2009 - 30/10/2009 1640
2040

7455

30/10/2009 - 30/10/2009 1830
2230

7455

30/10/2009 - 31/10/2009 2020
0020

7455

30/10/2009 - 31/10/2009 2230
0230

7874

30/10/2009 CANCELADO
0732

7874

30/10/2009 CANCELADO
0906

7874

30/10/2009 CANCELADO
1045

7874

30/10/2009 CANCELADO
1345

D3
NN
NN
NN
NN

Testar voos cancelados com 3 escalas

D

D4
NN
NN

5) Fraseologia
Verificar a possibilidade do cliente voltar ao
Menu anterior, sem escutar a opção de FLIFO;

E

E1

Validar se o número do voo e data digitada
pelo o cliente estão corretas;

E

E2

Validar se a URA dá a possibilidade do cliente
digitar novamente o número do voo e data,
caso ocorra um erro de digitação na primeira
tentativa;

E

E3

Validar se após a vocalização do horário de
partida ou chegada a informação é sempre do
horário local da origem ou destino do voo.

E

E4

Validar se após a vocalização do horário de
vôo ele informa a opção de repetir o Audio.

E

E5

Validar se após a vocalização do horário de
vôo ele informa a opção de ouvir as demais
escalas caso o número de escalas sejam
superiores a 2.

E

E6

Validar se após a vocalização do horário de
vôo ele informa a opção de encerrar a ligação.

E

E7

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Emp.
Aérea

NN

D

Dt/Hr
Estimada
(Origem)

Aeroporto
Estimado
(Origem)

Aeroporto
Efetivo
(Origem)

FOR

FOR

REC
SSA
CNF

Dt/Hr
Estimada
(Destino)

Dt/Hr
Efetiva
(Destino)

Aeroporto
Estimado
(Destino)

Aeroporto
Efetivo
(Destino)

30/10/2009 - 30/10/2009 1755
2155

REC

REC

REC

30/10/2009 - 30/10/2009 1945
2345

SSA

SSA

SSA

30/10/2009 - 31/10/2009 2150
0150

CNF

CNF

CNF

30/10/2009 - 31/10/2009 2335
0335

VCP

VCP

POA

30/10/2009 CANCELADO
CANCELADO
0830

CWB

CANCELADO

CWB

30/10/2009 CANCELADO
CANCELADO
1003

VCP

CANCELADO

VCP

30/10/2009 CANCELADO
CANCELADO
1259

SSA

CANCELADO

SSA

30/10/2009 CANCELADO
CANCELADO
1523

FOR

CANCELADO

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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2 - Formulário FMEA
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha
Objetivo do
Negócio
Venda
Bilhete

TMA

Ocorrência

Modo de Falha

Severidade

Descrição

Severidade

Cód

Cenario

Funcionalidade

A1

Voos com horários
alterados (decolagem e
pouso) no mesmo dia

Não informa dados de
voo

1

1

1

A

A2

Voos com horários
alterados (decolagem e
pouso) no mesmo dia (dt
retroativa)

Não informa dados de
voo

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A3

Voos com horários
Não informa dados de
alterados (decolagem e
voo
pouso) em dias diferentes

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A4

Voos com horários
alterados (decolagem e
Não informa dados de
pouso) em dias diferentes voo
(dt retroativa)

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A5

Voos partindo no horario

Não informa dados de
voo

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A6

Voos partindo no horario
(dt retroativa)

Não informa dados de
voo

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A7

Voos partindo fora do
horario

Não informa dados de
voo

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A8

Voos partindo na data
correta dentro do horario e Não informa dados de
chegando no dia seguinte voo
no horário

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A9

Voos partindo na data
correta dentro do horario e Não informa dados de
chegando no dia seguinte voo
no horário (dt retroativa)

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A10

Voos partindo na data
correta fora do horario e
Não informa dados de
chegando no dia seguinte voo
no horário

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A11

Voos partindo na data
Não informa dados de
correta fora do horario e
chegando no dia seguinte voo
no horário (dt retroativa)

1

1

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

A12 Voos cancelados

Não informa dados de
voo

1

1

1

Informar dados de voos com uma escala

B

B1

Voos com horários
alterados (decolagem e
pouso) no mesmo dia

Não informa dados de
voo

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

B2

Voos com horários
alterados (decolagem e
pouso) no mesmo dia (dt
retroativa)

Não informa dados de
voo

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

B3

Voos com horários
Não informa dados de
alterados (decolagem e
voo
pouso) em dias diferentes

1

2

1

Informar dados de voos (sem escala)

A

Informar dados de voos (sem escala)

Efeitos
Causas
- o q acontece - razões provocaram falha
qdo falha

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio
Venda
Bilhete

TMA

Ocorrência

Modo de Falha

Severidade

Descrição

Severidade

Cód

Cenario

Funcionalidade

B4

Voos com horários
alterados (decolagem e
Não informa dados de
pouso) em dias diferentes voo
(dt retroativa)

1

2

1

B

B5

Voos sem alteração do
Não informa dados de
horário (decolagem, pouso
voo
e escala)

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

B6

Voos sem alteração do
Não informa dados de
horário (decolagem, pouso
voo
e escala) (dt retroativa)

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

B7

Voos partindo no horário e
Não informa dados de
a escala partindo fora do
voo
horário

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

B8

Voos partindo no horário e
Não informa dados de
a escala partindo fora do
voo
horário (dt retroativa)

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

B9

Voos partindo fora do
Não informa dados de
horário e a escala partindo
voo
fora horário

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

Voos partindo fora do
Não informa dados de
B10 horário e a escala partindo
voo
fora horário (dt retroativa)

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

1

2

1

Informar dados de voos com uma escala

B

Informar dados de voos com uma escala

B

Informar dados de voos com uma escala

B

Informar dados de voos com uma escala

Voos partindo na data,
dentro do horário,
B11 chegando no destino no
dia seguinte e partindo
dentro do horario
Voos partindo na data,
dentro do horário,
chegando no destino no
B12
dia seguinte e partindo
dentro do horario (dt
retroativa)
Voos partindo na data
dentro do horário,
B13 chegando no destino no
dia seguinte e partindo
fora do horario
Voos partindo na data
dentro do horário,
chegando no destino no
B14
dia seguinte e partindo
fora do horario (dt
retroativa)

Não informa dados de
voo

Não informa dados de
voo

Não informa dados de
voo

1

1

2

2

Efeitos
Causas
- o q acontece - razões provocaram falha
qdo falha

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Problema programação

Não informa dados de
voo

1

2

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Voos partindo na data fora
do horário, chegando no
Não informa dados de
destino no dia seguinte e voo
partindo fora do horario

1

2

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Informar dados de voos com uma escala

B

Informar dados de voos com uma escala

B

B15

Informar dados de voos com uma escala

B

Voos partindo na data fora
do horário, chegando no
Não informa dados de
B16 destino no dia seguinte e
voo
partindo fora do horario
(dt retroativa)

Informar dados de voos com uma escala

B

B17 Voos cancelados

Informar dados de voos com uma escala

B

B18

Voos cancelados (dt
retroativa)

Informar dados de voos com até 3
escalas

C

C1

1

2

Não informa dados de
voo

1

2

1

Não informa dados de
voo

1

2

1

Voos que não partiram no
Não informa dados de
horário (decolagem e
voo
pouso) no mesmo dia

1

2

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Problema programação

Problema programação

129
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio
Venda
Bilhete

TMA

Ocorrência

Modo de Falha

Severidade

C

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com até 3
escalas

Cód

Cenario

Funcionalidade

C2

Voos que não partiram no
Não informa dados de
horário (decolagem e
voo
pouso) em dias diferentes

Não informa dados de
voo

1

2

1

1

2

1

Informar dados de voos com até 3
escalas

C

C3

Voos partindo no horário,
partindo na escala 1 no
horário e partindo na
escala 2 no horário

Informar dados de voos com até 3
escalas

C

C4

Voos partindo no horário,
partindo na escala 1 fora
do horário e partindo na
escala 2 fora do horário

Não informa dados de
voo

1

2

1

Informar dados de voos com até 3
escalas

C

C5

Voos partindo no horário,
partindo na escala 1 no
horário e partindo na
escala 2 fora do horário

Não informa dados de
voo

1

2

1

Efeitos
Causas
- o q acontece - razões provocaram falha
qdo falha

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma
Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Problema programação

Informar dados de voos com até 3
escalas

C

C6

Voos partindo na data
dentro do horário,
chegando na escala 1 no
dia seguinte e partindo
dentro do horario

Não informa dados de
voo

1

2

1

Informar dados de voos com até 3
escalas

C

C7

Voos partindo na data
dentro do horário,
Não informa dados de
chegando no destino no
voo
dia seguinte e partindo da
escala 1 fora do horario

1

2

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Informar dados de voos com até 3
escalas

C

C8

Voos partindo na data fora
do horário, chegando no
Não informa dados de
destino no dia seguinte e
voo
partindo da escala 1 fora
do horario

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

Problema programação

C9

Não informa dados de
voo

1

2

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

D

D1

Voos que não partiram no
Não informa dados de
horário (decolagem e
voo
pouso) em dias diferentes

1

3

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

D

D2

Voos partindo no horário,
partindo na escala 1 no
Não informa dados de
horário, partindo na escala
voo
2 no horário e partindo na
escala 3 fora do horário

1

3

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

D3

Voos partindo na data fora
do horário, chegando no
destino no dia seguinte,
partindo da escala 1 fora Não informa dados de
do horario, partindo da
voo
escala 2 no horário e
partindo da escala 3 fora
do horário.

1

3

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

D

D4

Voos cancelados com 3
escalas

Problema programação

E

E1

Verificar a possibilidade do
cliente voltar ao Menu
Ouvir a opção
anterior, sem escutar a
digitada
opção de FLIFO

E2

Programa aceitar um
Validar se o número do
voo com cinco dígitos
voo e data digitada pelo o
ou data fora do
cliente estão corretas
padrão

C

Informar dados de voos com mais
de 3 escalas

Informar dados de voos com mais
de 3 escalas

Informar dados de voos com mais
de 3 escalas

Fraseologia

Fraseologia

2

Voos cancelados com
uma escala

Informar dados de voos com até 3
escalas

Informar dados de voos com mais
de 3 escalas

1

Problema programação

D

E

Não informa dados de
voo

1

3

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

1

1

1

Cliente ouve a a
opção já digitada
anteriormente

Problema programação

1

Cliente é
orientado pela
URA à digitar
novamente os
dados

Problema programação

1

1
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

E

E4

Fraseologia

E

E5

Fraseologia

E

E6

Fraseologia

E

E7

Fraseologia

Validar se após a
vocalização do horário de
vôo ele informa a opção de
repetir o Audio
Validar se após a
vocalização do horário de
vôo ele informa a opção de
ouvir as demais escalas
caso o número de escalas
sejam superiores a 2
Validar se após a
vocalização do horário de
vôo ele informa a opção de
encerrar a ligação

Venda
Bilhete

TMA

Ocorrência

E3

Validar se a URA dá a
possibilidade do cliente
digitar novamente o
número do voo e data,
caso ocorra um erro de
digitação na primeira
tentativa
Validar se após a
vocalização do horário de
partida ou chegada a
informação é sempre do
horário local da origem ou
destino do voo

Modo de Falha

Severidade

E

Descrição

Severidade

Fraseologia

Cód

Cenario

Funcionalidade

Efeitos
Causas
- o q acontece - razões provocaram falha
qdo falha

1

Cliente
transferido para
humano sem
informacao
alguma

Problema programação

2

1

Cliente é
informado
incorretamente
sobre os horários

Problema programação

1

1

1

Cliente tem que
digitar
novamente os
dados do voo

Problema programação

Não haver uma opção
no menu da URA
para complementar
escalas

1

1

1

Cliente é
informado
incorretamente
sobre os horários

Problema programação

Não haver uma opção
no menu da URA
para encerrar a
ligação

1

1

1

Cliente encerrar
a ligação sem
uma opção
digitada

Problema programação

Não dar a opção do
cliente digitar
novamente os dados
do voo e a data

1

2

Não vocalizar horário
local para a origem ou
o destino

1

Não haver uma opção
no menu da URA
para repetir os dados
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3 - Escalas de Avaliação de Severidade e Ocorrência da Falha

Escala de Avaliação de Severidade da Falha

Grau

Irrelevante

1

Consegue conviver

2

Impossiível conviver

3

Escala de Avaliação de Ocorrência da Falha

Grau

Extremamente remoto, altamente improvável

1

Ocorre de vez em quando

2

Sempre Ocorre

3
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4 - Combinação valores de Ocorrência versus valores com Severidade máxima

Todos cenários com Severidade 3 têm que ser testados
Objetivo Negócio
Venda
Bilhete
TMA
Severidade
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3

Ocorrência
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Total
10
9
8
8
6
11
10
9
9
7
12
11
10
10
8

Decresc
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
6

Cenários entre 12 e 6, acima da linha de corte
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5 - Resultado final priorizado com Linha de Corte
Cód

Cenário

D
D
D
D

D1
D2
D3
D4

E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
E
E
E
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

E3
E4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
E1
E2
E5
E6
E7
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

Venda Bilhete
Severidade
Total
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TMA
Severidade
3
3
3
3
Linha de Corte

Total
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ocorrência
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
Geral
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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APÊNDICE B: Macro-Funcionalidade Schedule Changes (Alterações de Vôo)
1 - Casos de Teste
Caso de Testes
Cod

Cenário

Funcionalidade

Resultado Esperado
Localizador

Bilhete

Empresa
Aérea
(Venda)

Empresa
Aérea
(Opera)

Nr Voo

Aeroporto
Origem

Dt Hr Voo
(Origem)

Aeroporto
Destino

Dt Hr Voo
(Destino)

Status
Reserva

Chegada
dia
posterior?

1 - Testes de voos com apenas um segmento
1-A - bilhete com status de reserva diferente de "TK, HK ou RR
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

A

NN

A1
5S7DIR

A

A2

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

A

A3

bilhete com a reserva cancelada

A

A4

5S8OHX

NN

8070

GRU

GRU - 20
OCT 22:35

CGH

22OCT21H57

888-2401426849
888-2401426896

NN

NN

7047

FRA

FRA - 21OCT
14:30

SIM

POA

22OCT23H34

NÃO
SIM
NÃO

888-2401426901

NN

NN

8017

FRA

20OCT22H05

GRU

21OCT06H25

888-2401426902

NN

NN

7027

BSB

20DEC15H10

SDU

20DEC16H55

NN

NN

8070

GRU

GRU - 20
OCT 22:35

FRA

FRA - 21OCT
14:30

SIM

5S8OPN
5S8OX2

2-A - bilhete com status de reserva igual a UN/TK
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

A

A5

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

A

A6

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

A

A7

bilhete com a reserva cancelada

A

5THYJ3

888-2401426849

5TIAIM

888-2401426896

NN

NN

7047

CGH

22OCT21H57

POA

22OCT23H34

NÃO

888-2401426901

NN

NN

8017

FRA

20OCT22H05

GRU

21OCT06H25

SIM

5TIAP6

SDU

NÃO

5TIAS6

20DEC16H55

FRA

FRA - 21OCT
14:30

SIM
NÃO

888-2401426902

A8

NN

NN

7027

BSB

20DEC15H10

NN

NN

8070

GRU

GRU - 20
OCT 22:35

CGH

22OCT21H57

POA

22OCT23H34

SIM
NÃO

1-B - Gerar um bilhete com status de reserva igual a "TK"
(para todos os cenários acima)
bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

A

A9
5S86F5

A

A10

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

A

A11

bilhete com a reserva cancelada

A

A12

5S86GV

888-2401426982
888-2401426983

NN

NN

7047

888-2401426984

NN

NN

8017

FRA

20OCT22H05

GRU

21OCT06H25

888-2401426985

NN

NN

7027

BSB

20DEC15H10

SDU

20DEC16H55

NN

NN

8071

FRA

FRA – 20
OCT 22:05

GRU

GRU – 21
OCT 06:25

5S86O6
5S86RL

1 - C - bilhete com status de reserva igual a "HK"
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

A

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

A

A14

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

A

A15

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje
bilhete com a reserva cancelada

A
A

HK

SIM

5S7EIH

888-2401426858

5S8RCS

888-2401426921

NN

NN

7597

CGR

12JAN13H20

GRU

12JAN-16H05

HK

NÃO

888-2401426922

NN

NN

8084

GIG

22OCT20H05

LHR

23OCT14H05

HK

SIM

5S8RFM
MXP

GRU

21OCT05H10

HK

SIM

5S8RNU

20OCT21H00

SDU

HK

NÃO

5S8RTI

888-2401426925

12MAY10H00

GRU

SIM

888-2401426859

GRU – 21
OCT 05:10

RR

5S7EPJ

FOR

25DEC18H30

RR

NÃO

A13

A16

888-2401426923

A17

NN

NN

8067

NN

NN

7912

CGH

12MAY09H00

NN

NN

8067

MXP

MXP –
20OCT
21:00

REC

25DEC17H10

1 - D -bilhete com status de reserva igual a "RR"
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior
bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

A

A

A18

A19

5S8RUX

888-2401426926

NN

NN

7892

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Cod

Cenário

Funcionalidade

A

A20

Resultado Esperado
Localizador

Bilhete

Empresa
Aérea
(Venda)

888-2401426927

NN

Empresa
Aérea
(Opera)

Nr Voo

Aeroporto
Origem

Dt Hr Voo
(Origem)

Dt Hr Voo
(Destino)

Status
Reserva

Chegada
dia
posterior?

CGH

22OCT11H35

RR

NÃO

RR

SIM

RR

NÃO

Aeroporto
Destino

1 - Testes de voos com apenas um segmento
bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior
bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

A

A21

bilhete com a reserva cancelada

A

A22

FLN

5S8RZE

22OCT10H25

JFK

5S8RW8

21OCT07H15

GIG

01JAN-09H30

888-2401426928

5S8R2G

NN

7102

NN

NN

8078

GIG

20OCT23H00

NN

NN

7097

VIX

01JAN08H20

888-2401426932

2 - Testes de voos com dois e até 4 segmentos (informar todos os segmentos)
2-A - bilhete com status de reserva diferente de "TK, HK ou RR
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

B

B1

5S8YHD

888-2401426938

NN

NN

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

B

B2

5S7EXR

888-2401426863

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

B

B3

5S8YMU

888-2401426939

NN

NN

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

B

B4

5S8YRH

888-2401426940

NN

NN

bilhete com a reserva cancelada

B

B5

5S8YVU

888-2401426941

NN

NN

B

B6

5TICQO

888-2401426938

NN

NN

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

B

B7

5THZBR

888-2401426863

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

B

B8

5TICT3

888-2401426939

NN

NN

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

B

B9

5TIJAN

888-2401426940

NN

NN

bilhete com a reserva cancelada

B

B10

5TINEV

888-2401426941

NN

NN

3-A - bilhete com status de reserva igual a UN/TK
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

2-B - Gerar um bilhete com status de reserva igual a "TK"
(para todos os cenários acima)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

B

B11

5S868B

888-2401426989

NN

NN

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

B

B12

5S87E4

888-2401426993

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

B

B13

5S87GL

888-2401426994

NN

NN

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

B

B14

5S87HQ

888-2401426995

NN

NN

bilhete com a reserva cancelada

B

B15

5S87LJ

888-2401426996

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

B

B16

5S8Z6T

888-2401426954

NN

NN

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

B

B17

5S7FY8

888-2401426871

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

B

B18

5S8Z7K

888-2401426955

NN

NN

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

B

B19

5S8Z9F

888-2401426956

NN

NN

bilhete com a reserva cancelada

B

B20

5S82BX

888-2401426957

NN

NN

7162
8064
7104
7250
7982
7547
7177
7226
7074
7546

POA
GRU
FLN
CGH
STM
MAO
VIX
CGH
FLN
BSB

21OCT21OCTFLN –
CGH –
22OCT22OCT20OCT20OCT12FEB12FEB-

GRU
MAD
CGH
GIG
MAO
BSB
CGH
BPS
BSB
PVH

21OCT22OCTCGH –
GIG - 20OCT
22OCT22OCT20OCT20OCT12FEB-08H32
12FEB-11H10

7162
8064
7104
7250
7982
7547
7177
7226
7074
7546

POA
GRU
FLN
CGH
STM
MAO
VIX
CGH
FLN
BSB

21OCT21OCTFLN –
CGH –
22OCT22OCT20OCT20OCT12FEB12FEB-

GRU
MAD
CGH
GIG
MAO
BSB
CGH
BPS
BSB
PVH

21OCT22OCTCGH –
GIG - 20OCT
22OCT22OCT20OCT20OCT12FEB-08H32
12FEB-11H10

7162
8064
7104
7250
7982
7547
7177
7226
7074
7546

POA
GRU
FLN
CGH
STM
MAO
VIX
CGH
FLN
BSB

21OCT21OCTFLN –
CGH –
22OCT22OCT20OCT20OCT12FEB12FEB-

GRU
MAD
CGH
GIG
MAO
BSB
CGH
BPS
BSB
PVH

21OCT22OCTCGH –
GIG - 20OCT
22OCT22OCT20OCT20OCT12FEB-08H32
12FEB-11H10

7701
8084
7104
7250
7467
8080
8071
7511
7801
7101

FOR
GRU
FLN
CGH
GYN
GRU
FRA
GRU
CGB
CGH

21OCT21OCTFLN –
CGH –
22OCT22OCT20OCT21OCT03MAR03MAR-

GRU
LHR
CGH
GIG
GRU
JFK
GRU
MCZ
CGH
FLN

21OCT22OCTCGH –
GIG – 25OCT
22OCT23OCT21OCT21OCT03MAR03MAR-

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

2 - C - bilhete com status de reserva igual a "HK"
HK

SIM

HK

NÃO

HK

SIM

HK

SIM

HK

NÃO

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Cod

Cenário

Funcionalidade

Resultado Esperado
Localizador

Bilhete

Empresa
Aérea
(Venda)

Empresa
Aérea
(Opera)

Nr Voo

Aeroporto
Origem

Dt Hr Voo
(Origem)

Aeroporto
Destino

Dt Hr Voo
(Destino)

Status
Reserva

Chegada
dia
posterior?

2 - Testes de voos com dois e até 4 segmentos (informar todos os segmentos)
2 - D -bilhete com status de reserva igual a "RR"
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

B

B21

5S82MY

888-2401426958

NN

NN

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

B

B22

5S7F9C

888-2401426876

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

B

B23

5S82TP

888-2401426961

NN

NN

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

B

B24

5S82T7

888-2401426962

NN

NN

bilhete com a reserva cancelada

B

B25

5S823E

888-2401426963

NN

NN

7767
8070
7052
7174
7749
7295
8087
8085
7759
7762

VIX
GRU
POA
CGH
MAO
GRU
MCO
GRU
JPA
GRU

21OCT21OCTPOA –
CGH –
22OCT22OCT20OCT21OCT02DEC02DEC-

GRU
FRA
CGH
VIX
GRU
MAO
GRU
GIG
GRU
VIX

21OCT22OCTCGH –
VIX – 05DEC
22OCT22OCT21OCT21OCT02DEC02DEC-

RR

SIM

RR

NÃO

RR

NÃO

RR

SIM

RR

NÃO

3- Testes de voos com mais de 4 segmentos (informar todos os segmentos)
3-A - bilhete com status de reserva diferente de "TK, HK ou RR
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

C

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

C

C1

C2

5S86R9

5S86XB

888-2401426986

888-2401426987

NN

NN

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

C

C3

5S8I83

888-2401426882

NN

NN

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

C

C4

5S868O

888-240142699091

NN

NN

888-2401426992

NN

bilhete com a reserva cancelada

C

C5

5S87EJ

NN

7296
8090
8095
7295
7112
7778
8096
7177
7554
7778
8096
7775
8091
7562
7709
8028
7761
7592
7805
7746

POA
GRU
MIA
GRU
FLN
GRU
CNF
GRU
CWB
GRU
CNF
GRU
MIA
GRU
BSB
GRU
CNF
GRU
CGR
GRU

20OCT20OCT30OCT30OCT22DEC22DEC22DEC22DECCWB GRU –
CNF –
GRU –
20OCT21OCT21OCT21OCT10MAY10MAY10MAY10MAY-

GRU
MIA
GRU
POA
GRU
CNF
GRU
FLN
GRU
CNF
GRU
CWB
GRU
BSB
CGH
SCL
GRU
CGR
GRU
MAO

20OCT21OCT30OCT30OCT22DEC22DEC22DEC22DECGRU –
CNF –
GRU –
CWB –
21OCT21OCT21OCT21OCT10MAY10MAY10MAY11MAY-

7296
8090
8095
7295
7112
7778
8096
7177
7554
7778
8096
7775
8091
7562
7709
8028
7761
7592
7805
7746

POA
GRU
MIA
GRU
FLN
GRU
CNF
GRU
CWB
GRU
CNF
GRU
MIA
GRU
BSB
GRU
CNF
GRU
CGR
GRU

20OCT20OCT30OCT30OCT22DEC22DEC22DEC22DECCWB GRU –
CNF –
GRU –
20OCT21OCT21OCT21OCT10MAY10MAY10MAY10MAY-

GRU
MIA
GRU
POA
GRU
CNF
GRU
FLN
GRU
CNF
GRU
CWB
GRU
BSB
CGH
SCL
GRU
CGR
GRU
MAO

20OCT21OCT30OCT30OCT22DEC22DEC22DEC22DECGRU –
CNF –
GRU –
CWB –
21OCT21OCT21OCT21OCT10MAY10MAY10MAY11MAY-

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
NÃO
SIM
NÃO

4-A - bilhete com status de reserva igual a UN/TK
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

C

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

C

C6

C7

5TI2KX

5TJADC

888-2401426986

888-2401426987

NN

NN

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

C

C8

5TH4SZ

888-2401426882

NN

NN

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

C

C9

5TJCCD

888-240142699091

NN

NN

888-2401426992

NN

bilhete com a reserva cancelada

C

C10

5TJCP6

NN

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
NÃO
SIM
NÃO

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Cod

Cenário

Funcionalidade

Resultado Esperado
Localizador

Bilhete

Empresa
Aérea
(Venda)

Empresa
Aérea
(Opera)

Nr Voo

Aeroporto
Origem

Dt Hr Voo
(Origem)

Aeroporto
Destino

Dt Hr Voo
(Destino)

Status
Reserva

Chegada
dia
posterior?

HK

SIM

3- Testes de voos com mais de 4 segmentos (informar todos os segmentos)
3-B - Gerar um bilhete com status de reserva igual a "TK"
(para todos os cenários acima)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

C

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

C

C11

C12

5S87NG

5S87N9

888-2401426997

888-2401426998

NN

NN

NN

NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

C

C13

5S88VG

888-2401427004

NN

NN

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

C

C14

5S87O9

888-240142699900

NN

NN

888-2401427002

NN

bilhete com a reserva cancelada

C

C15

5S87RP

NN

7296
8090
8095
7295
7112
7778
8096
7177
7554
7778
8096
7775
8091
7562
7709
8028
7761
7592
7805
7746

POA
GRU
MIA
GRU
FLN
GRU
CNF
GRU
CWB
GRU
CNF
GRU
MIA
GRU
BSB
GRU
CNF
GRU
CGR
GRU

20OCT20OCT30OCT30OCT22DEC22DEC22DEC22DECCWB GRU –
CNF –
GRU –
20OCT21OCT21OCT21OCT10MAY10MAY10MAY10MAY-

GRU
MIA
GRU
POA
GRU
CNF
GRU
FLN
GRU
CNF
GRU
CWB
GRU
BSB
CGH
SCL
GRU
CGR
GRU
MAO

20OCT21OCT30OCT30OCT22DEC22DEC22DEC22DECGRU –
CNF –
GRU –
CWB –
21OCT21OCT21OCT21OCT10MAY10MAY10MAY11MAY-

7100
7216
7561
7075

FLN
CGH
SSA
BSB

FLN –
CGH – 22
SSA – 22
BSB – 22

CGH
SSA
BSB
FLN

CGH – 22
SSA – 22
BSB – 22
FLN – 22

HK
HK

NÃO

HK
NÃO

HK

SIM

HK
HK

SIM

HK

3 - D -bilhete com status de reserva igual a "RR"
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

C

C16

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

C

C17

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

C

C18

5S8KDV

888-2401426887

NN

NN

RR

NÃO

4 - Testes de voos com acordos (JJ*)
4-A - bilhete com status de reserva diferente de "TK, HK ou RR
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

D

D1

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

D

D2

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

D

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

D

bilhete com a reserva cancelada

5S8KKH

888-2401426888

NN

TP

5S84NM

888-2401426972

NN

P8 / NN

D3

5S8479

888-2401426973

NN

NN / NHT

D4

5S85EB

888-2401426975

NN

AC

GRU –
10OCT
16:20
RAO –
BSB –
GRU – 22
POA –

8714

GRU

1450
7448
7501
4510

RAO
BSB
GRU
POA

8200

GRU

GRU - 20
OCT 21:00
GRU –
10DEC
08:00

D

D5

5S85I4

888-2401426976

NN

LA

8214

GRU

D

D6

5THZ9H

888-2401426888

NN

TP

8714

GRU

1450
7448
7501
4510

RAO
BSB
GRU
POA

LIS

LIS – 11 OCT
06:05

BSB
BEL
POA
RIA

BSB – 10JAN
BEL – 10JAN
POA –
RIA – 22OCT

YYZ

YYZ – 20OCT
05:35

SIM

SCL

SCL – 10DEC
11:15

NÃO

LIS

LIS – 11 OCT
06:05

SIM

BSB
BEL
POA
RIA

BSB – 10JAN
BEL – 10JAN
POA –
RIA – 22OCT

SIM
NÃO
NÃO

5-A - bilhete com status de reserva igual a UN/TK
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior
bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

D

D7

5TJDYA

888-2401426972

NN

P8 / NN

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

D

D8

5TJDNC

888-2401426973

NN

NN / NHT

GRU –
10OCT
16:20
RAO –
BSB –
GRU – 22
POA –

NÃO
NÃO

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Cod

Cenário

Funcionalidade

Resultado Esperado
Localizador

Bilhete

Empresa
Aérea
(Venda)

Empresa
Aérea
(Opera)

Nr Voo

Aeroporto
Origem

Dt Hr Voo
(Origem)

Aeroporto
Destino

Dt Hr Voo
(Destino)

Status
Reserva

Chegada
dia
posterior?

4 - Testes de voos com acordos (JJ*)
4-A - bilhete com status de reserva diferente de "TK, HK ou RR
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje
bilhete com a reserva cancelada

D

D9

5TJDK5

888-2401426975

NN

AC

8200

GRU

GRU - 20
OCT 21:00

YYZ

YYZ – 20OCT
05:35

SIM

GRU –
10DEC
08:00

SCL

SCL – 10DEC
11:15

NÃO

D

D10

5TJDJO

888-2401426976

NN

LA

8214

GRU

D

D11

5S85QO

888-2401426977

NN

TP

8714

GRU
RAO
BSB

GRU

GRU - 20
OCT 21:00

4-B - Gerar um bilhete com status de reserva igual a "TK"
(para todos os cenários acima)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior
bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

D

D12

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

D

D13

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

D

D14

bilhete com a reserva cancelada

5S85T9

888-2401426978

NN

P8 / NN

1450
7448

5S85Z4

888-2401426980

NN

AC

8200

GRU –
10OCT
16:20
RAO –
BSB –

LIS

LIS – 11 OCT
06:05

SIM

BSB
BEL

BSB – 10JAN
BEL – 10JAN

NÃO

YYZ

YYZ – 20OCT
05:35

SIM

SCL

SCL – 10DEC
11:15

NÃO

5S855Y

888-2401426981

NN

LA

8214

GRU

GRU –
10DEC
08:00

5S8LK3

888-2401426890

NN

PZ

8077

GIG

GIG – 22
OCT 11:30

EZE

EZE – 22OCT
14:50

NÃO

5S8LPT

888-2401426891

NN

AC

8200

GRU

GRU20OCT
21:00

YYZ

YYZ – 22
OCT 05:35

SIM

E1

5S8P8V

888-2401426918

NN

NN / LH

E2

5S83G9

888-2401426964

NN

NN / LA

8084
4777
8026
972

GRU
LHR
GRU
SCL

GRULHR – 20
GRU –
SCL –

LHR
DUS
SCL
MDZ

LHR – 21OCT
DUS –
SCL – 10DEC
MDZ –

D

D15

bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

D

D16

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

D

D17

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

D

D18

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

D

D19

bilhete com a reserva cancelada

D

D20

bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

D

D21

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

D

D22

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

D

D23

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

D

D24

bilhete com a reserva cancelada

D

D25

E
E

4 - C - bilhete com status de reserva igual a "HK"

4 - D -bilhete com status de reserva igual a "RR"

5 - Testes de voos com acordos (Vôos TAM com outras CIAS)
5-A - bilhete com status de reserva diferente de "TK, HK ou RR
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior
bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

SIM
NÃO

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Testes (continuação)
Cod

Cenário

Funcionalidade

Resultado Esperado
Localizador

Bilhete

Empresa
Aérea
(Venda)

Empresa
Aérea
(Opera)

5S83O5

888-2401426968

NN

NN / PZ

Aeroporto
Origem

Dt Hr Voo
(Origem)

Aeroporto
Destino

Dt Hr Voo
(Destino)

7727

FOR
GRU

8006
4670
8064
717

GRU
EZE
GRU
MAD

FOR –
GRU – 22
OCT 09:10
GRU EZE – 30
GRU –
MAD –

GRU

717

GRU- 22 OCT
ASU – 22
OCT 10:10
EZE – 30 JUL
SCL – 30JUL
MAD –
LIS – 05NOV

8084
4777
8026
972
7727

GRU
LHR
GRU
SCL
FOR

Nr Voo

Status
Reserva

Chegada
dia
posterior?

5 - Testes de voos com acordos (Vôos TAM com outras CIAS)
bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

E

E3

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

E

E4

5S8ZFA

888-2401426951

NN

NN / LA

bilhete com a reserva cancelada

E

E5

5S8X3R

888-2401426969

NN

NN / TP

E

E6

5THZZ6

888-2401426918

NN

NN / LH

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

E

E7

5TJEYE

888-2401426964

NN

NN / LA

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

E

E8

5TJE3V

888-2401426968

NN

NN / PZ

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

E

E9

5TMHHS

888-2401426951

NN

NN / LA

bilhete com a reserva cancelada

E

E10

5TMHQN

888-2401426969

NN

NN / TP

5S87QK

888-2401427001

NN

5S8RW7

888-2401426933

NN

5-B - bilhete com status de reserva igual a UN/TK
(status de reserva confirmada)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

5-C - Gerar um bilhete com status de reserva igual a "TK"
(para todos os cenários acima)
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

E

E11

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

E

E12

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

E

E13

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

E

E14

bilhete com a reserva cancelada

E

E15

5-D - bilhete com status de reserva igual a "HK"
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

E

E16

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

E

E17

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

E

E18

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

E

E19

bilhete com a reserva cancelada

E

E20

E

E21

5-E -bilhete com status de reserva igual a "RR"
bilhete com a reserva de Vôo partindo hoje e data de chegada no
dia posterior

ASU
EZE
SCL
MAD
LIS

717

GRU

8006
4670
8064
717

GRU
EZE
GRU
MAD

GRULHR – 20
GRU –
SCL –
FOR –
GRU – 22
OCT 09:10
GRU EZE – 30
GRU –
MAD –

NN / LA

8026
972

GRU
SCL

GRU –
SCL –

SCL
MDZ

SCL – 10DEC
MDZ –

NN / UA

8082
29

GRU
JFK

GRU –
JKF – 20

JFK
LOS

JFK- 20OCT
LAX – 20OCT

8070
976

GRU
FRA
GRU
YYZ

GRU –
FRA – 19
GRU –
YYZ –

FRA
MUC
YYZ
YUL

FRA – 20OCT
MUC – 21
YYZ – 11DEC
YUL – 11DEC

bilhete com a reserva de vôo no mesmo dia ( partida e chegada)

E

E22

bilhete com a reserva de Vôo partindo no dia posterior

E

E23

bilhete com a reserva com vôo partindo ontem e chegando hoje

E

E24

5S8PHQ

88824014268906

NN

NN / LH

bilhete com a reserva cancelada

E

E25

5S82NX

888-2401426959

NN

NN / AC

LHR
DUS
SCL
MDZ
GRU

EZE
SCL
MAD
LIS

LHR – 21OCT
DUS –
SCL – 10DEC
MDZ –
GRU- 22 OCT
ASU – 22
OCT 10:10
EZE – 30 JUL
SCL – 30JUL
MAD –
LIS – 05NOV

ASU

NÃO
SIM
SIM

SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM

NÃO

HK

SIM

RR

SIM

RR

SIM

Descrição
Ação teste

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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2 Formulário FMEA
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

A

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
A1 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

A

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
A2 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de Vôo partindo no dia
posterior

A

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
A3 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

A

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status Não informa
A4
de reserva confirmada) - bilhete com dados de voo
a reserva cancelada

A

bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
A5 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de vôo no mesmo dia ( partida e
chegada)

A

bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
A6
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
de Vôo partindo no dia posterior

A

bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
A7 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
com vôo partindo ontem e chegando
hoje

Venda
Bilhete

TMA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ocorrência

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

141
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

A

bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
A8
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
cancelada

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A9 "TK" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A10 "TK" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A11 "TK" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A12 "TK" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

A

Bilhete com status de reserva igual a
"HK" - bilhete com a reserva de Vôo Não informa
A13
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A14 "HK" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

1

1

1

1

1

1

1

Ocorrência

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Informar dados de voos com
apenas um segmento

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A15 "HK" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A16 "HK" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A17 "HK" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

A

Bilhete com status de reserva igual a
"RR" - bilhete com a reserva de Vôo Não informa
A18
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A19 "RR" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A20 "RR" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A21 "RR" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

1

1

1

1

1

1

1

Ocorrência

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

A

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
A22 "RR" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

B

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
B1 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de Vôo partindo hoje e
data de chegada no dia posterior

B

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
B2 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

B

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
B3 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de Vôo partindo no dia
posterior

B

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
B4 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

B

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status Não informa
B5
de reserva confirmada) - bilhete com dados de voo
a reserva cancelada

B

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
B6 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de Vôo partindo hoje e data de
chegada no dia posterior

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

1

2

2

2

2

2

2

Ocorrência

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
apenas um segmento

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

B

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
B7 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de vôo no mesmo dia ( partida e
chegada)

B

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
B8
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
de Vôo partindo no dia posterior

B

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
B9 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
com vôo partindo ontem e chegando
hoje

B

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
B10
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
cancelada

B

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
Não informa
B11 cenários acima - bilhete com a
dados de voo
reserva de Vôo partindo hoje e data
de chegada no dia posterior

B

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
B12 cenários acima - bilhete com a
reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

Não informa
dados de voo

B

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
B13 cenários acima - bilhete com a
reserva de Vôo partindo no dia
posterior

Não informa
dados de voo

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

2

2

2

2

2

2

2

Ocorrência

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

B

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
B14 cenários acima - bilhete com a
reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

Não informa
dados de voo

B

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
B15
cenários acima - bilhete com a
reserva cancelada

Não informa
dados de voo

B

Bilhete com status de reserva igual a
"HK" - bilhete com a reserva de Vôo Não informa
B16
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

B

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
B17 "HK" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

B

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
B18 "HK" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

B

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
B19 "HK" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

B

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
B20 "HK" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

2

2

2

2

2

2

2

Ocorrência

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

B

Bilhete com status de reserva igual a
"RR" - bilhete com a reserva de Vôo Não informa
B21
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

B

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
B22 "RR" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

B

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
B23 "RR" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

B

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
B24 "RR" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

B

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
B25 "RR" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

C

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
C1 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de vôo partindo hoje e
data de chegada no dia posterior

C

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
C2 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

2

2

2

2

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com 2
e até 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

C

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
C3 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de vôo partindo no dia
posterior

C

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
C4 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

C

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status Não informa
C5
de reserva confirmada) - bilhete com dados de voo
a reserva cancelada

C

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
C6 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de vôo partindo hoje e data de
chegada no dia posterior

C

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
C7 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de vôo no mesmo dia ( partida e
chegada)

C

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
C8
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
de vôo partindo no dia posterior

C

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
C9 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
com vôo partindo ontem e chegando
hoje

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

148
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

C

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
C10
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
cancelada

C

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
Não informa
C11 cenários acima - bilhete com a
dados de voo
reserva de vôo partindo hoje e data
de chegada no dia posterior

C

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
C12 cenários acima - bilhete com a
reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

C

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
C13 cenários acima - bilhete com a
reserva de vôo partindo no dia
posterior

C

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
C14 cenários acima - bilhete com a
reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

C

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
C15
cenários acima - bilhete com a
reserva cancelada

C

Bilhete com status de reserva igual a
"RR" - bilhete com a reserva de vôo Não informa
C16
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

Não informa
dados de voo

Não informa
dados de voo

Não informa
dados de voo

Não informa
dados de voo

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

C

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
C17 "RR" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

C

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
C18 "RR" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

D

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
D1 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de Vôo partindo hoje e
data de chegada no dia posterior

D

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
D2 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

D

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
D3 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de Vôo partindo no dia
posterior

D

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
D4 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

D

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status Não informa
D5
de reserva confirmada) - bilhete com dados de voo
a reserva cancelada

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
mais de 4 segmentos (informar
todos os segmentos)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

D

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
D6 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de Vôo partindo hoje e data de
chegada no dia posterior

D

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
D7 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de vôo no mesmo dia ( partida e
chegada)

D

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
D8
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
de Vôo partindo no dia posterior

D

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
D9 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
com vôo partindo ontem e chegando
hoje

D

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
D10
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
cancelada

D

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
Não informa
D11 cenários acima - bilhete com a
dados de voo
reserva de Vôo partindo hoje e data
de chegada no dia posterior

D

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
D12 cenários acima - bilhete com a
reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

Não informa
dados de voo

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

D

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
D13 cenários acima - bilhete com a
reserva de Vôo partindo no dia
posterior

Não informa
dados de voo

D

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
D14 cenários acima - bilhete com a
reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

Não informa
dados de voo

D

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
D15
cenários acima - bilhete com a
reserva cancelada

D

Bilhete com status de reserva igual a
"HK" - bilhete com a reserva de Vôo Não informa
D16
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

D

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
D17 "HK" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

D

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
D18 "HK" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

D

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
D19 "HK" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

Não informa
dados de voo

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

152
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

D

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
D20 "HK" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

D

Bilhete com status de reserva igual a
"RR" - bilhete com a reserva de Vôo Não informa
D21
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

D

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
D22 "RR" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

D

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
D23 "RR" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

D

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
D24 "RR" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

D

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
D25 "RR" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

E

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
E1 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de Vôo partindo hoje e
data de chegada no dia posterior

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (JJ*)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

153
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

E

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
E2 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

E

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
E3 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva de Vôo partindo no dia
posterior

E

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status
Não informa
E4 de reserva confirmada) - bilhete com
dados de voo
a reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

E

Bilhete com status de reserva
diferente de "TK, HK ou RR (status Não informa
E5
de reserva confirmada) - bilhete com dados de voo
a reserva cancelada

E

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
E6 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de Vôo partindo hoje e data de
chegada no dia posterior

E

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
E7 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
de vôo no mesmo dia ( partida e
chegada)

E

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
E8
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
de Vôo partindo no dia posterior

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

154
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

E

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
E9 confirmada) - bilhete com a reserva
dados de voo
com vôo partindo ontem e chegando
hoje

E

Bilhete com status de reserva igual a
UN/TK (status de reserva
Não informa
E10
confirmada) - bilhete com a reserva dados de voo
cancelada

E

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
Não informa
E11 cenários acima - bilhete com a
dados de voo
reserva de Vôo partindo hoje e data
de chegada no dia posterior

E

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
Não informa
E12 cenários acima - bilhete com a
dados de voo
reserva de vôo no mesmo dia (
partida e chegada)

E

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
Não informa
E13 cenários acima - bilhete com a
dados de voo
reserva de Vôo partindo no dia
posterior

E

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os
Não informa
E14 cenários acima - bilhete com a
dados de voo
reserva com vôo partindo ontem e
chegando hoje

E

Gerar um bilhete com status de
reserva igual a "TK" - para todos os Não informa
E15
cenários acima - bilhete com a
dados de voo
reserva cancelada

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

E

Bilhete com status de reserva igual a
"HK" - bilhete com a reserva de Vôo Não informa
E16
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

E

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
E17 "HK" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

E

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
E18 "HK" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

E

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
E19 "HK" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

E

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
E20 "HK" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

E

Bilhete com status de reserva igual a
"RR" - bilhete com a reserva de Vôo Não informa
E21
partindo hoje e data de chegada no dados de voo
dia posterior

E

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
E22 "RR" - bilhete com a reserva de vôo
dados de voo
no mesmo dia ( partida e chegada)

Venda
Bilhete

1

1

1

1

1

1

1

TMA

3

3

3

3

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

E

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
E23 "RR" - bilhete com a reserva de Vôo
dados de voo
partindo no dia posterior

E

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
E24 "RR" - bilhete com a reserva com
dados de voo
vôo partindo ontem e chegando hoje

E

Bilhete com status de reserva igual a
Não informa
E25 "RR" - bilhete com a reserva
dados de voo
cancelada

Venda
Bilhete

1

1

1

TMA

3

3

3

Ocorrência

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Modo de
Falha

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Descrição

Severidade

Informar dados de voos com
acordos (Vôos TAM com outras
CIAS)

Cód

Cenário

Funcionalidade

Efeitos
- o q acontece
qdo falha

Causas
- razões provocaram
falha

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação

1

Cliente
transferido
para humano
sem
informacao
alguma

Problema programação
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3 - Escalas de Avaliação de Severidade e Ocorrência da Falha

Escala de Avaliação de Severidade da Falha

Grau

Irrelevante

1

Consegue conviver

2

Impossiível conviver

3

Escala de Avaliação de Ocorrência da Falha

Grau

Extremamente remoto, altamente improvável

1

Ocorre de vez em quando

2

Sempre Ocorre

3
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4 - Combinação valores de Ocorrência versus valores com Severidade máxima

Todos cenários com Severidade 3 têm que ser testados
Objetivo Negócio
Venda
Bilhete
TMA
Severidade
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3

Ocorrência
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Total
10
9
8
8
6
11
10
9
9
7
12
11
10
10
8

Decresc
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
6

Cenários entre 12 e 6, acima da linha de corte
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5 - Resultado final priorizado com Linha de Corte
Cód

Cenário

B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

B25
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

Venda Bilhete
Severidade
Total
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

TMA
Severidade
Total
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ocorrência
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
Geral
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Cód

Cenário

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

Venda Bilhete
Severidade
Total
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TMA
Severidade
Total
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Linha de Corte
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
Geral
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ocorrência
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APÊNDICE C: Macro-Funcionalidade Legado
1 - Casos de Teste
Caso de Teste
Funcionalidade

Cenário
Cód

Fraseologia Menu
Idioma
- ausência digitação
- loop 2x
- transferência p/
humano

Fraseologia Menu
Idioma (inglês)
- ausência digitação
- loop 2x
- transferência p/
humano

Fraseologia Menu
Destino
- digitação inválida 1x
- ausência de digitação
1x
- loop 2x
- transferência p/
humano

A

A

A

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

A1

Ouvir o Menu idioma e escolher opção nenhuma.
Verificar se o Menu idioma será repetido, digitar nada novamente.
Checar se a chamada será transferida para o atendimento comum após
Repete menu 2x
a mensagem “Por favor, aguarde um momento".
Transfere p/
Checar se irá abrir a tela do ATC com dado nenhum preenchido e
humano
preparada para a criação de um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente aguardou
atendimento”.

A2

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 2.
Deverá ouvir, em inglês, a mensagem para digitar o cartão
Prosperidade ou aguardar.
Digitar um cartão Prosperidade inválido ou não digitar.
Deverá ouvir, em inglês, a mensagem para digitar o cartão
Repete menu 2x
Prosperidade ou aguardar.
em inglês
Digitar um cartão Prosperidade inválido ou não digitar.
Transfere p/
Checar se a chamada será transferida para o atendimento comum após
humano
a mensagem, em inglês, “Por favor, aguarde um momento".
Checar se irá abrir a tela do ATC com dado nenhum preenchido e
preparada para a criação de um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente aguardou
atendimento”.

A3

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e escolher opção nenhuma.
Verificar se o Menu Principal será repetido, digitar opção inválida e
verificar se foi para o Menu Destino.
Repete menu 2x
Ouvir o Menu Destino e digitar nada.
Transfere p/
Verificar se o Menu Destino será repetido e digitar opção inválida.
humano
Checar se a chamada será transferida para o atendimento comum após
a mensagem “Por favor, aguarde um momento”.
Checar se irá abrir a tela do ATC com dado nenhum preenchido e
preparada para a criação de um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: "O senhor estava em
nosso atendimento eletrônico, em que posso ajudá-lo?"”.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Fraseologia Menu
Consultas
- digitação inválida 2x
- loop 2x
- repete Menu Destino
- transferência p/
humano

Fraseologia Menu
Passageiro

Fraseologia Menu
Agente

A

A

A

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

A4

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Digitar a opção 1 (Consultas, Reservas e compre de bilhete).
Ouvir o Menu Consulta, Reserva e Compra e digitar um número de
cartão Prosperidade inválido.
Verificar se a URA passará as seguintes mensagens: “Número do
Repete menu 2x
Cartão Prosperidade inválido.
Transfere p/
Após isso, digitar novamente um cartão inválido. Verificar se a Ura
passará a msg: “Número do Cartão Prosperidade inválido” e ir para o
humano
Menu Destino.
Checar se irá abrir a tela do ATC com dado nenhum preenchido e
preparada para a criação de um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou um
cartão inválido. Confirme o número do Cartão Prosperidade.”

A5

Transfere p/
humano s/
dados no ATC

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Digitar a opção 1 (Consultas, Reservas e compre de bilhete).
Ouvir o Menu Consultas, Reservas e compra de bilhete, digitar a opção
2 (Passageiro). Ir para Menu Destino.
Checar se a tela do ATC irá abrir com nenhum dado preenchido e
preparada para criar um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Passageiro digitou a
opção Consultas, Reservas e Compra de Bilhete".

A6

Transfere p/
humano e nao
abre ATC

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Digitar a opção 1 (Consultas, Reservas e compre de bilhete).
Ouvir o Menu Consulta, Reserva, Compra digitar a opção 4 (Agente
de Viagem). Ir para Menu Destino.
A tela do ATC não deverá abrir.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Agente de Viagem”.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Fraseologia Menu
Internacional

Fraseologia Menu
Prosperidade
- ausência digitação
- digitação invalida
- loop 2x
- transferência p/
humano

A

A

A7

A8

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

Exibir
CorreFLYente
Menu
Internacional

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Digitar a opção 1 (Consultas, Reservas e compre de bilhete).
Ouvir o Menu Consulta, Reserva e Compra e digitar um número de
cartão Prosperidade inválido e verificar se a URA passará as seguintes
mensagens: “Número do Cartão Prosperidade inválido"
Verificar se o Menu Consulta,Reserva,Compra será repetido.
Após isso, digitar um cartão válido. O cliente deve ouvir as opções de
Menu Destino.
Após escolher uma opção Internacional do Menu Destino o cliente
deverá ouvir o Menu Internacional (Para Buenos Aires, Miami, Nova
York, Frankfurt, Londres, Madri, Milao e Paris, digite 1. Para Outros
destinos, digite 2)
Apos escolher qualquer uma das opções o cliente deve ser transferido
para um consultor.
Checar se a tela do ATC foi aberta com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente Prosperidade”.

Transfere p/
humano s/
dados no ATC
==> Corrigir
resultado
esperado...

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu
Cartão Prosperidade”.
Digitar Prosperidade inválido” . Deverá ouvir “Número do Cartão
Prosperidade Inválido, por favor digite novamente"
Digitar nada.
Deverá ir para o Menu Destino.
Checar se irá abrir a tela do ATC sem dado nenhum preenchido e
preparada para a criação de um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente não digitou
cartão fideliade. Confirme o número do Cartão Prosperidade.”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Fraseologia Menu
Destino
- digitação inválida 1x
- ausência de digitação
1x
- loop 2x
- transferência p/
humano

Fraseologia Menu
Destino
- digitação inválida 1x
- ausência de digitação
1x
- loop 2x
- transferência p/
humano

A

A

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

A9

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e escolher uma opção inválida.
Verificar se o Menu Principal será repetido e escolher a opção
1(Consultas, Reservas e compre de bilhete).
Ouvir o Menu Consultas, Reservas e compre de bilhete e digitar um
número de cartão Prosperidade inválido.
Verificar se a URA passará as seguintes mensagens: “Número do
Transfere p/
Cartão Prosperidade Inválido" .
Verificar se o Menu Consulta,Reserva,Compra será repetido.
humano com
dado FID exibido Após isso, digitar um cartão válido.O cliente deve ser transferido para o
Menu Destino.
Ouvir Menu Destino e escolher opção nenhuma.
Verificar se o Menu Destino será repetido e escolher opção nenhuma.
Checar se a chamada será transferida para o atendimento comum após
a mensagem “Por favor, aguarde um momento”.
Checar se a tela do ATC foi aberta com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente Prosperidade”.

A10

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Digitar a opção 1 (Consultas, Reservas e compre de bilhete).
Ouvir o Menu Consulta, Reserva e Compra e digitar um número de
cartão Prosperidade inválido e verificar se a URA passará as seguintes
mensagens: “Número do Cartão Prosperidade inválido"
Transfere p/
Verificar se o Menu Consulta,Reserva,Compra será repetido.
humano com
Após isso, digitar um cartão válido. O cliente deve ouvir as opções de
dado FID exibido
Menu Destino.
Após escolher a opção Nacional do Menu Destino o cliente deve ser
transferido para um consultor.
Checar se a tela do ATC foi aberta com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente Prosperidade”.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Fraseologia
- Inibe Menu já
escolhido
- Volta ao Menu
anterior
- Encerra a ligação
com "0"

A

A11

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1. Ouvir o Menu Principal e digitar a
opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu
Cartão Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e
Para saldo e últimos registros de pontos digite 1.
Fraseologia
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha válida. Verificar se irá
- Inibe Menu já
ouvir a mensagem : “Seu saldo é de x pontos”.
escolhido
Ouvir os lançamentos dos últimos registros de pontuação. Anotar para
- Volta ao Menu depois checar no sistema Prosperidade, na consulta de extrato, se foi ouvido
anterior
os 5 últimos lançamentos existentes no extrato do cliente.
- Encerra a
ligação com "0" Deve ouvir novamente o Menu Pontuação com todas as opções menos a 1 e
a 4 (Mudança de Categoria). Escolher opção digitando 8 “Para voltar ao
menu principal digite 8”. Verificar se irá voltar ao Menu Prosperidade.
Escolher a opção Pontuação digite 1 e verificar se não ouvirá a opção Para
saldo e últimos registros de pontos digite 1.Escolher a opção 0 "Para
encerrar a ligação". Deverá ouvir "A FLY agradece a sua ligação".Checar se
foi criado no ATC o processo “Informações de Pontuação”.

Fraseologia
Menu Assuntos Senha

A

A12

Volta ao menu
anterior

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu
Cartão Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher as opções Para assuntos de
senha digite 04 e Para voltar ao menu principal digite 8”.
Verificar se irá voltar para o Menu Prosperidade.
Escolher a opção 0 "Para encerrar a ligação". Deverá ouvir "A FLY agradece
a sua ligação".

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Valida senha p/ Saldos
e ultimos registros
- ausência digitação
- loop 2x
- transferência p/
humano

Valida senha p/ Saldos
e ultimos registros
- ausencia digitacao
- digitacao invalida
- loop 2x
- transferência p/
humano

B

B

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

B1

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu
Cartão Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e
Transfere p/
escolher a opção Para saldo e últimos registros de pontos digite 1.
humano com
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar nada.
dado FID exibido
Deverá ouvir novamente “Digite sua senha”. Digitar nada novamente.
A chamada será transferida para um consultor após ouvir a mensaem: “ Por
favor, aguarde um momento".
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente não digitou senha.
Script: "O Sr estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?”.

B2

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu
Cartão Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e
Transfere p/
Para saldo e últimos registros de pontos digite 1.
humano com
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar nada.
dado FID exibido
Deverá ouvir novamente “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
Verificar se irá ouvir a mensagem: “Senha inválida" a chamada é transferida
para um consultor após ouvir a mensagem: “ Por favor, aguarde um
momento".
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou senha errada
Script: "O Sr estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?”.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Valida senha p/ Saldos
e ultimos registros
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/
humano

Valida senha p/ Saldos
e ultimos registros
(senha bloqueada)
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/
humano

Valida senha p/ Saldos
e ultimos registros
(sem senha)
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/
humano

B

B

B

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

B3

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade). Deverá
ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”. Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Não vocalizar
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher a opção Pontuação digite 1 e Para
saldo e transferir
saldo e últimos registros de pontos digite 1.
para humano
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
Deverá ouvir “Senha inválida, digite novamente”. Digitar nada.
com dados do
cliente
A chamada será transferida para um consultor após ouvir a mensaem: “ Por
favor, aguarde um momento".
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente. Checar a
mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente não digitou senha". a Script: "O Sr
estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?".

B4

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Não vocalizar
Prosperidade”.
saldo e transferir
Digitar um número de um cartão Prosperidade com senha bloqueada.
para humano
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e
com dados do
escolher a opção Para saldo e últimos registros de pontos digite 1.
cliente
A chamada é transferida para um consultor após ouvir a mensagem: “ Por favor,
aguarde um momento".
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Atenção! Senha bloqueada”.

B5

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Não vocalizar
Digitar um número de um cartão Prosperidade sem senha .
saldo e transferir
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e
para humano
Para saldo e últimos registros de pontos digite 1.
com dados do
A chamada é transferida para um consultor após ouvir a mensagem: “ Por favor,
cliente
aguarde um momento".
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente não possui senha
valida.
Confirmar informações no kit do cliente.”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Valida senha p/ Saldos
e ultimos registros
(e-mail e aceita envio
='N')
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/
humano

Valida senha p/ Saldos
e ultimos registros
(sem e-mail )
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/
humano

B

B

B6

B7

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste
Escolher um cartão que tenha e-mail e que aceita envio = ‘N’.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e
Para saldo e últimos registros de pontos digite 1.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
Deverá ouvir “Senha inválida, digite novamente”.

Não vocalizar
saldo e transferir
para humano
com dados do
cliente e
Digitar uma senha inválida novamente. Deverá ouvir “Senha inválida"
indicando e-mail
Verificar se irá transferir para o consultor após ouvir msg: "Por favor aguarde um
em bco
momento".
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou senha errada
Script: "O Sr estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?".
Checar se foi criado no ARS um processo de “Senha Incorreta” com o campo email em branco

Escolher um cartão que não tenha e-mail.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade. Deverá ouvir o Menu
Não vocalizar
Prosperidade.
saldo e transferir
Escolher a opção Pontuação digite 1.Deverá ouvir o Menu Pontuação.
para humano
Escolher opção 'Para saldo e últimos registros de pontos digite 1'.
com dados do
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
cliente e
Deverá ouvir “Senha inválida, digite novamente”. Digitar uma senha inválida
indicando e-mail
novamente.
em bco
Verificar se irá transferir para o consultor.
Checar se a tela do ARS irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou senha errada
Script: "O Sr estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?"”.
Checar se foi criado no ARS um processo de “Senha Incorreta” com o campo email em branco.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Valida Prosperidade
- FID invalido
- loop 2x
- transferência p/
humano

Valida Prosperidade
- FID cancelado
- loop 2x
- transferência p/
humano

Valida Prosperidade
- FID proposta
- loop 2x
- transferência p/
humano

C

C

C

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

C1

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Transfere p/
Digitar nada, verificar se irá ouvir a frase novamente e digitar apenas um dígito.
humano sem
Deverá ouvir “Número do Cartão Prosperidade inválido” e ir para o Menu
dado FID exibido
Destino.
Checar se irá abrir a tela do ATC com dado nenhum preenchido e preparada
para a criação de um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou um cartão
inválido. Confirme o número do Cartão Prosperidade.”

C2

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Transfere p/
Digitar um número de um cartão Prosperidade cancelado.
humano sem
Verificar se a chamada é transferida para um consultor após ouvir a mensagem:
dado FID exibido
“ Por favor, aguarde um momento"
Checar se a tela do ATC irá abrir com nenhum dado preenchido e preparada
para criar um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou um Cartão
cancelado. Confirme o número do Cartão Prosperidade.”

C3

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Transfere p/
Digitar um número de um cartão Prosperidade proposta e verificar se a chamada
humano sem
será transferida para um consultor após ouvir a mensagem: “ Por favor, aguarde
dado FID exibido
um momento".
Checar se a tela do ATC irá abrir com nenhum dado preenchido e preparada
para criar um processo.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou um Cartão
Provisório. Efetue o cadastramento no Sistema Prosperidade.”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

BINA identifica
Prosperidade
Menu Consultas

BINA identifica
Prosperidade
Menu Prosperidade

BINA identifica Agente
Menu Prosperidade

E

E

E

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

E1

Ligar de um número de telefone cadastrado na base de dados do Prosperidade.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 1 (Consultas, Reservas e compre de
- URA identifica
bilhete).
cliente pelo
A URA não deve pedir para digitar o número do cartão Prosperidade e deverá ir
BINA
para o Menu Destino .
- ATC abre com
Escolher opção 1 (Destino Nacional).
dados cliente
A Ligação deve ser transferida para o consultor.
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cartao Prosperidade”.

E2

Ligar de um número de telefone cadastrado na base de dados do Prosperidade
Ouvir o Menu Idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
- URA identifica
A URA deverá reconhecer o telefone e exibir direto todas as opções do Menu
cliente pelo
Prosperidade sem pedir para digitar o número do Cartão Prosperidade.
BINA
Escolher a opção 7 (Outros Assuntos).
- ATC abre com
Deverá ir para o Menu Destino. Escolher a opção 1 (Destino Nacional)
dados cliente
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Opção Outros Assuntos Script: "O Sr estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?".

E3

- URA identifica
agente pelo
BINA
- Nao abre ATC

Ligar de um número de telefone cadastrado na base de dados de Agência
(telefone_ura).
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ir para Menu Destino.
A tela do ATC não deverá abrir.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Agente de Viagem”. Conferir os
dados da Agência no SPOP.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

- Vocalizar Saldo
Cliente
- Gerar processo ATC

- Validar se ha Saldo
Cliente
- Repetir Menu anterior
s/ opc escolhida antes

F

F

F1

F2

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e
Saldo vocalizado
Para saldo e últimos registros de pontos digite 1.
e processo
Deverá ouvir "Digite sua senha" . Digitar uma senha inválida.
criado no ATC
Verificar se irá ouvir “Senha inválida, digite novamente”. Digitar a senha válida.
Verificar se irá ouvir a mensagem : “Seu saldo é de x pontos”.
Ouvir os lançamentos dos últimos registros de pontuação. Anotar para depois
checar no sistema Prosperidade, na consulta de extrato, se foi ouvido os 5
últimos lançamentos existentes no extrato do cliente.
Desligar a ligação.
Checar se foi criado no ATC o processo “Informações de Pontuação”.

- Saldo não
vocalizado
- Menu anterior
vocalizado sem
opcao escolhida

Escolher um cliente Prosperidade que não tenha lançamentos em nossa base
de dados.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade. Deverá ouvir o Menu
Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e Para saldo e últimos
registros de pontos digite 1.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha válida.
Escolher um cliente Prosperidade que não tenha lançamentos em nossa base
de dados.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade. Deverá ouvir o Menu
Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e Para saldo e últimos
registros de pontos digite 1.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha válida.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste
Escolher um cartão Prosperidade que não possua pontos a vencer.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
“Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1 e
Pontos á vencer digite 3.

- Validar se ha pontos
a vencer
- Repetir Menu anterior
s/ opc escolhida antes

- Validar se ha pontos
a vencer
- Repetir Menu anterior
s/ opc escolhida antes

F

F

F3

- Saldo não
vocalizado
- Menu anterior
vocalizado sem
opcao escolhida

F4

Escolher um cliente Prosperidade que tenha pontos à vencer nos próximos 90
dias.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Pontuação e escolher a opção Pontuação digite 1 e Pontos
á vencer digite 3.
- Vocaliza
Ouvir a mensagem: “Você tem xx ponto(s) a vencer nos próximos 90 dias”.
pontos a vencer
- Menu anterior
vocalizado sem
Escolher um cliente Prosperidade que tenha pontos à vencer nos próximos 90
opcao escolhida
dias.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Pontuação e escolher a opção Pontuação digite 1 e Pontos
á vencer digite 3.
Ouvir a mensagem: “Você tem xx ponto(s) a vencer nos próximos 90 dias”.

Deverá receber a mensagem “Não há pontos à vencer nos próximos 90 dias”.
Anotar para depois checar no sistema Prosperidade na consulta de extrato os
pontos à vencer nos próximos dias.
Verificar se irá voltar para o mesmo menu sem repetir a opção Pontos á vencer
digite 3 já escolhida.
Escolher a opção 8 “Para voltar ao menu principal digite 8” e checar se irá voltar
para o Menu Principal, escolher Pontuação digite1 e verificar se não irá repetir a
opção Pontos á vencer digite 3 já escolhida.
Escolher a opção 0 "Para encerrar a ligação". Deverá ouvir "A FLY agradece a sua
ligação".
Checar se foi criado no ARS um processo de “Informações de trecho-convite e
pontos à vencer”.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Escolher um cartão Prosperidade que não tenha pontos à vencer nos próximos 90 dias,
mas tenha pontos à vencer após 90 dias.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade. Deverá ouvir o Menu Prosperidade e
escolher a opção Pontuação digite 1 e Pontos á vencer digite 3.

- Validar se ha pontos
a vencer
- Repetir Menu anterior
s/ opc escolhida antes

- Envia extrato via Email
- Exibe Menu sem
opcao ja escolhida
- Volta Menu anterior

F

G

F5

G1

- Vocaliza
Ouvir a mensagem: “Não há pontos à vencer nos próximos 90 dias.
pontos a vencer
Sua primeira pontuação à vencer será no dia dd/mm/yyyy – xx pontos”.
- Menu anterior
Anotar para depois checar no sistema Prosperidade na consulta de extrato se você
vocalizado sem
ouviu a quantidade de pontos à vencer nos próximos dias.
opcao escolhida Verificar se irá voltar para o mesmo menu sem repetir a opção Pontos á vencer digite 3
já escolhida e nem a opção 4 Mudança de Categoria.
Escolher a opção 8 “Para voltar ao menu principal digite 8” e checar se irá voltar ao
Menu Principal, escolher a opção Pontuação digite 1 e verificar se não irá repetir a
opção Pontos á vencer digite 3 já escolhida e nem a opção 4 Mudança de Categoria.
Escolher a opção 0 "Para encerrar a ligação". Deverá ouvir "A FLY agradece a sua
ligação".
Checar se foi criado no ARS um processo de “Informações de trecho-convite e pontos a
vencer”.
Escolher um cliente Prosperidade cujo e-mail esteja preenchido em nossa base de
dados e que tenha lançamentos no extrato.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”. Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1, Extratos via
e-mail digite 2 e Para dez últimos lançamentos digite 1. Escolher 1 - Dez últimos
lançamentos
- Extrato via email enviado
Escolher um cliente Prosperidade cujo e-mail esteja preenchido em nossa base de
dados e que tenha lançamentos no extrato.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”. Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1, Extratos via
e-mail digite 2 e Para dez últimos lançamentos digite 1. Escolher 1 - Dez últimos
lançamentos

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

- Envia extrato via Email
- Exibe Menu sem
opcao ja escolhida
- Volta Menu anterior

- Envia extrato via Email
- Exibe Menu sem
opcao ja escolhida
- Volta Menu anterior

G

G

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Escolher um cliente Prosperidade cujo e-mail esteja preenchido em nossa base de
dados e que tenha lançamentos no extrato. Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2
(Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.Deverá ouvir o Menu Prosperidade.
Escolher a opção Pontuação digite 1, Extratos via e-mail digite 2 e Últimos 90 dias
digite 2.
Esperar e ouvir a mensagem “Em breve, enviaremos seu extrato via e-mail”.
Voltar para o Menu Pontuação e verificar se não irá ouvir a opção Extratos via e-mail
digite 2 já escolhida e a 4 (Mudança de Categoria).
Escolher a opção 8 “Para voltar ao Menu Principal digite 8” e checar se irá voltar ao
Menu Prosperidade.
Escolher Pontuação digite 1 e verificar se não ouvirá a opção Extratos via e-mail digite 2
já escolhida e a 4 (Mudança de Categoria).
Escolher a opção 0 "Para encerrar a ligação". Deverá ouvir "A FLY agradece a sua
ligação".

G2

- Extrato via email enviado

G3

Escolher um cliente Prosperidade cujo e-mail não esteja preenchido em nossa base de
dados e que tenha lançamentos no extrato.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Pontuação digite 1, Extratos via
- Extrato nao
e-mail digite 2 e Para voltar ao menu Prosperidade, digite 8.
enviado, cliente
Checar se irá voltar ao Menu Prosperidade, escolher Pontuação digite 1 e ouvir o Menu
sem e-mail ativo
Pontuação, inclusive a opção Extratos via e-mail digite 2. Escolher qualquer uma das
opções de extrato.
Verificar se será transferido para o consultor.
Checar se irá abrir a tela do ATC com os dados preenchidos e checar se irá apresentar
uma mensagem para a atendente no SpopFLY: “Cliente solicitou extrato sem ter e-mail
ativo. Cadastre e-mail e envie extrato.”
Escolher a opção 0 "Para encerrar a ligação". Deverá ouvir "A FLY agradece a sua
ligação".

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação
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Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

- Envia extrato via Email
- Exibe Menu sem
opcao ja escolhida
- Volta Menu anterior

Segunda via com
alteração de endereço

G

H

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

G4

Escolher um cliente Prosperidade cujo e-mail esteja preenchido em nossa base de
dados e que não tenha lançamentos no extrato.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
- Extrato não
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
enviado, não há
Prosperidade”.
lançamentos
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Pontuação e escolher a opção Pontuação digite 1, Extratos via email digite 2 e Últimos 90 dias digite 2. Esperar e ouvir a mensagem “Não há
lançamentos”
Deve ouvir o Menu Pontuação exceto a opção Extrato via Email 2, e a opção 4.

H1

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
- Transfere para
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher Segunda via de cartão Prosperidade
atendente
digite 2 e Caso tenha mudado de endereço digite 1.
Checar se você vai ouvir “Por favor, aguarde um momento” e ser transferido para um
consultor com todos os dados cadastrados.
Checar se apareceu uma mensagem para a atendente no SpopFLY: “Cliente digitou a
opção Segunda via de Cartão e alteração de endereço. Confirme os dados cadastrais.”
Desligar a ligação.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

176

Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Segunda via

Segunda via sem
pontuação

H

H

H2

H3

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Segunda via de cartão
Prosperidade digite 2,
Para confirmar a solicitação de segunda-via digite 2.
Deverá ouvir “Para confirmar a solicitação de 2a. via digite 2”.
Checar se você vai ouvir “No máximo em 10 dias você receberá pelo correio a nova via
do cartão.
- Exibe msg de Verificar se irá repetir o menu Segunda Via Cartão Prosperidade sem aparecer a opção
Para confirmar a solicitação de segunda-via digite 2 já escolhida.
envio de 2 via
Cartão
Escolher a opção 8 “Para voltar ao menu principal digite 8” e checar se irá voltar ao
- Cria processo
Menu Prosperidade, escolher Segunda via de cartão Prosperidade digite 2 e verifica se
no ATC
não irá repetir a opção Para confirmar a solicitação de segunda-via digite 2 já escolhida.
Escolher a opção Caso tenha mudado de endereço digite 1.
Checar se você vai ouvir “Por favor, aguarde um momento” e ser transferido para um
consultor com
todos os dados cadastrados.
Checar se apareceu uma mensagem para a atendente no SpopTAM: “Cliente digitou a
opção
Segunda via de CF e alteração de endereço.
Confirme os dados cadastrais.”
Desligar a ligação e checar se foi criado no ATC um processo de “Pedido de 2a. via de
CF”.

- Transfere para
atendente

Escolher um cartão Prosperidade que ainda não tenha sido pontuado.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Segunda via de cartão
Prosperidade digite 2
Para confirmar a solicitação de segunda via digite 2.
Checar se você vai ouvir “Por favor, aguarde um momento” e ser transferido para um
consultor com todos os dados cadastrados
Checar se apareceu uma mensagem para a atendente no Spop FLY: “Cliente digitou
opção 2ª via do Cartão Fidel s/ ter pontuação. Informe as regras do Programa.”.
Desligar a ligação.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

177
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Resgate de pontos
- digitação inválida
- ausência digitação

Resgate de pontos
- senha bloqueada

Resgate de pontos
- sem senha

I

I

I

I1

I2

I3

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Resgate de pontos digite 3.
- Transfere para
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
atendente sem
Deverá ouvir “Senha inválida, digite novamente”.
senha validada
Digitar nada.
Ir para o Resgate Menu Destino.
Após escolher opção do Menu Destino verificar se irá transferir para o consultor.
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente não digitou senha. Script: "O Sr
estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?”.

- Transfere para
atendente sem
senha validada

Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Resgate de pontos digite 3.
Após escolher opção do Menu Destino verificar se irá transferir para o consultor.
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Atenção! Senha bloqueada”.

- Transfere para
atendente sem
senha validada

Escolher um cliente que não possui senha.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Resgate de pontos digite 3.
Ir para o Resgate Menu Destino.
Após escolher opção do Menu Destino verificar se irá transferir para o consultor.
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente não possui senha valida.
Confirmar informações no kit do cliente.”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

178
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Resgate de pontos

Resgate de pontos

I

I

I4

I5

Resultado
Esperado

- Emite
passagem
nacional com
pontos

- Emite
passagem
internacional
com pontos

Descrição
Ação teste

Escolher um cartão que tenha pontos para resgatar.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Resgate de pontos digite 3.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
Deverá ouvir “Senha inválida, digite novamente”. Digitar a senha válida.
Deve ir para o Menu Destino Resgate.
Escolher opção 1 Emissão Bilhete Destino Nacional.
Verificar se foi transferido para o consultor apos msg "Por favor aguarde um momento".
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente pediu Resgate de Passagem
Grátis”.
Fazer um Resgate de Passagem Grátis na aplicação Java. Desligar a ligação.
Checar se foi criado no ARS o processo “Cliente Prosperidade digitou a opção Resgate
de Pontos”.

Escolher um cartão que tenha pontos para resgatar.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Resgate de pontos digite 3.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
Deverá ouvir “Senha inválida, digite novamente”. Digitar a senha válida.
Deve ir para o Menu Destino Resgate.
Escolher qualquer uma das opções.
Verificar se foi transferido para o consultor apos msg "Por favor aguarde um momento".
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente pediu Resgate de Passagem
Grátis”.
Fazer um Resgate de Passagem Grátis na aplicação Java. Desligar a ligação. Checar
se foi criado no ARS o processo “Cliente Prosperidade digitou a opção Resgate de
Pontos”.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

179
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Assuntos Senha
(Alteração)
- senha bloqueada

Assuntos Senha
(Alteração)
- cliente sem senha

Assuntos Senha
(Alteração)
- senha bloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida

J

J

J

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

J1

Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
- Será omitida a
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
opção de
Prosperidade”.
Alteração de
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
senha
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Para assuntos de senha digite 04.
Não deverá ouvir a opção Alteração de senha digite 02.
Deverá ouvir "Desbloqueio de senha digite1" e “Para solicitar nova senha digite 3”.

J2

Escolher um cliente que não possui senha.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
- Será omitida a
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
opção de
Prosperidade”.
Desbloqueio de
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
senha
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Para assuntos de senha digite 04.
Não deverá ouvir as opções Desbloqueio de senha digite 1 e Alteração de senha digite
02.
Deverá ouvir “Para solicitar senha digite 3”.

J3

- Vocalizar
senha não
alterada
- Volta ao Menu
anterior ouvindo
opção escolhida
antes

Escolher um cartão com senha desbloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade. Deverá ouvir o Menu Prosperidade e
escolher as opções:
Para assuntos de senha digite 04 e Alteração de senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”.Digitar nada.
Deverá ouvir novamente “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
Verificar se irá ouvir a mensagem: “Senha inválida. Sua senha não foi alterada”.
Voltar para o Menu Prosperidade escolher a opção 4 Assuntos de senhas.
Deve ouvir a opção Alteração de senha digite 2.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

180
Caso de Teste
Funcionalidade

Cenário
Cód

Assuntos Senha
(Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- confirma digitação
inválida

J

J4

Resultado
Esperado

- Não altera a
senha e
transfere p/
atendente

Descrição
Ação teste
Escolher um cartão com senha desbloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu
Cartão Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de
senha digite 04 e Alteração de senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha válida.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite a nova senha de quatro números". Digite
nada.
Deverá ouvir novamente a mensagem "Digite a nova senha de quatro
números". Digite nada novamente.
A ligação deve ser transferida para o atendimento após a mensagem "Por
favor aguarde um momento".
Escolher um cartão com senha desbloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu
Cartão Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.

Assuntos Senha
(Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- confirma digitação
inválida

Assuntos Senha
(Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- confirma digitação
inválida

J

J5

- Não altera a
senha e
transfere p/
atendente

Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de
senha digite 04 e Alteração de senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha válida.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite a nova senha de quatro números".
Digitar a nova senha de quatro números.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite mais uma vez a nova senha". Digitar
uma senha diferente da senha digitada.
Deverá ouvir a mensagem: "Senha não confere, digite a nova senha de
quatro números". Digitar a nova senha de quatro números.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite mais uma vez a nova senha". Digitar
uma senha diferente da senha digitada.
A ligação deve ser transferida para o atendimento após a mensagem "Por
favor aguarde um momento".
Escolher um cartão com senha desbloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu
Cartão Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.

J

J6

- Não altera a
senha e
transfere p/
atendente

Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de
senha digite 04 e Alteração de senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha válida.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite a nova senha de quatro números".
Digitar uma senha inválida (com letras ou caracteres especiais).
Deverá ouvir a mensagem: "Digite mais uma vez a nova senha".
Digitar uma senha inválida (com letras ou caracteres especiais) = igual a
primerira senha digitada.
A ligação deve ser transferida para o atendimento após a mensagem "Por
favor aguarde um momento".

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

181

Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Assuntos Senha
(Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- confirma digitação ok

Assuntos Senha
(Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- ausencia confirma
digitação
- confirma digitação ok

J

J

J7

J8

Resultado
Esperado

- Senha
alterada com
sucesso

- Senha
alterada com
sucesso

Descrição
Ação teste
Escolher um cartão com senha desbloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04 e
Alteração de senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha válida.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite a nova senha de quatro números". Digite nada.
Deverá ouvir novamente a mensagem "Digite a nova senha de quatro números". Digite a
nova senha de quatro números.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite mais uma vez a nova senha".
Digite a nova senha de quatro números igual a primeira senha digitada.
Deverá ouvir a mensagem "Senha alterada com sucesso".
Voltar para o Menu Principal e verificar se não irá ouvir a opção Para assuntos de Senha
digite 4.
Desligar a ligação.
Checar se foi criado no ATC um processo de “Alteração de Senha”.
Ligar novamente para efetuar o login para conferir se a senha foi alterada.
Escolher um cartão com senha desbloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04 e
Alteração de senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha válida.
Escolher um cartão com senha desbloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04 e
Alteração de senha digite 2.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

182
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Assuntos Senha
(Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- ausencia confirma
digitação
- confirma digitação
inválida
- confirma digitação ok

Assuntos Senha
(Desbloqueio)
- digitação inválida
- senha bloqueada
- ausencia digitação

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Escolher um cartão com senha desbloqueada.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04 e
Alteração de senha digite 2. Verificar se irá ouvir
Digite sua senha”. Digitar a senha válida.

J

J

J9

J10

- Senha
alterada com
sucesso

- Senha não
desbloqueada
- Transfere p/ o
humano

Deverá ouvir a mensagem: Digite a nova senha de quatro números". Digitar a nova senha
de quatro números igual a senha atual.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite mais uma vez a nova senha". Digite a senha igual a
primeira senha digitada.
Deverá ouvir a mensagem: "Nova senha não pode ser igual a senha atual, digite a nova
senha de quatro números.
Digitar a nova senha válida de quatro números diferente da senha atual.
Deverá ouvir a mensagem: "Digite mais uma vez a nova senha". Digite a nova senha de
quatro números igual a anterior.
Deverá ouvir a mensagem "Senha alterada com sucesso". Voltar para o Menu Principal e
verificar se não irá ouvir a opção Para assuntos de Senha digite 4. Desligar a ligação.
Checar se foi criado no ATC um processo de “Alteração de Senha”. Ligar novamente para
efetuar o login para conferir se a senha foi alterada.
Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!! ou
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher as opções Para assuntos de senha digite
04 e Desbloqueio de Senha digite 1. Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar
nada.
Deverá ouvir novamente “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
A ligação deve ser transferida para o atendimento após a mensagem "Por favor aguarde
um momento".
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou opção Desbloqueio e a
senha está incorreta. Oriente e transfira-o para URA.”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

183
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Assuntos Senha
(Desbloqueio)
- senha bloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida

Assuntos Senha
(Desbloqueio)
- senha bloqueada
- digitação inválida
- digitação válida
- confirmação CPF
válida

J

J

J11

J12

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!! ou
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada .
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
- Senha não
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
desbloqueada
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher as opções Para assuntos de senha digite
- Transfere p/ o
04 e Desbloqueio de Senha digite 1.
humano
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
Deverá ouvir “Senha inválida, digite novamente”. Digitar nada.
A ligação deve ser transferida para o atendimento após a mensagem "Por favor aguarde
um momento".
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou opção Desbloqueio e não
digitou a senha. Oriente e transfira o cliente para URA.”

- Senha
desbloqueada

Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!! ou
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04 e
Desbloqueio de Senha digite 1.
Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar uma senha inválida.
Deverá ouvir “Senha inválida, digite novamente”. Digitar a senha válida.
Verificar se irá ouvir “Digite o numero do seu CPF”. Digitar o CPF válido.
Deverá ouvir a mensagem “Sua senha foi desbloqueada com sucesso”.
Voltar para o Menu Prosperidade e verificar se não irá ouvir a opção Para assuntos de
Senha digite 4.
Checar se foi criado no ATC um processo de “Desbloqueio de Senha”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

184

Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Assuntos Senha
(Desbloqueio)
- senha bloqueada
- ausencia digitação
- ausencia digitação

J

J13

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!! ou
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04 e
- Senha não
Desbloqueio de Senha digite 1. Verificar se irá ouvir “Digite sua senha”. Digitar a senha
desbloqueada
válida.
- Transfere p/ o
humano
Verificar se irá ouvir “Digite o numero do seu CPF”. Digitar nada.
Deverá ouvir novamente “Digite o numero do seu CPF”. Digitar nada novamente.
A ligação deve ser transferida para o atendimento após a mensagem "Por favor aguarde
um momento".
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou CPF inválido.
Oriente e transfira o cliente para URA.”
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou opção Desbloqueio e não
digitou CPF. Oriente e transfira o cliente para URA.”

Assuntos Senha
(Desbloqueio)
- senha bloqueada
- sem CPF

J

J14

- Desvia para
humano

Escolher um cliente que está com a senha bloqueada e que não possua CPF cadastrado.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher as opções Para assuntos de senha digite
04 e Desbloqueio de Senha digite 1.
Verificar se irá transferir para o consultor.
Checar se a tela do ARS irá abrir com os processos do cliente. Checar a mensagem no
SpopFLY do consultor: “Cliente digitou opção Desbloqueio s/ CPF cadastrado.
Desbloquear senha após RR dos dados.”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

185
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Assuntos Senha
(Desbloqueio)
- senha bloqueada
- voltar ao menu
anterior
- encerrar ligação

Outros Assuntos
- escolha destino
nacional
- senha bloqueada

J

J15

K

K1

Resultado
Esperado

- desligar
ligação

Transferência
para humano

Descrição
Ação teste
Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!! ou
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04 e
Para voltar ao Menu Principal digite 8.
Verificar se irá voltar para o Menu Prosperidade repetindo a opção Para assuntos de
senha digite 4.
Escolher a opção 0 "Para encerrar a ligação". Deverá ouvir "A FLY agradece a sua
ligação".
Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!! ou
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Fideldiade e escolher a opção Outros Assuntos digite 7.
Deverá ir para o Menu Destino.
Escolher opção 1 Destino Nacional.
Deverá ser transferido para o consultor como opção Nacional após ouvir mensagem "por
favor, aguarde um momento".
Verificar se a ligação foi transferida para um operador que esteja na ilha de atendimento
nacional.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: "Opção Outros Assuntos - Script: "O Sr
estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?".
Verificar se o botão Desbloqueio estará habilitado na tela do Spop FLY. Fazer o
desbloqueio do Cliente pelo ARS
Clicar no botão Desbloqueio e verificar se irá aparecer a mensagem:
“Senha já está desbloqueada”, não transferindo o cliente para a URA.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

186
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Outros Assuntos
- senha bloqueada
- ausência de escolha

Outros Assuntos
- escolha destino
internacional
- senha bloqueada

K

K

K2

K3

Resultado
Esperado

Transferência
para humano

Transferência
para humano

Descrição
Ação teste
Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!! ou
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Outros Assuntos digite 7.
Deverá ir para o Menu Destino. Não escolher nada.
Deverá repetir o Menu Destino. Não escolher nada novamente.
Deverá ser transferido para o consultor como opção Nacional após ouvir mensagem "por
favor, aguarde um momento".
Verificar se a ligação foi transferida para um operador que esteja na ilha de atendimento
nacional.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: "Opção Outros Assuntos - Script: "O Sr
estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?".
Fazer o desbloqueio do Cliente pelo ARS
Clicar no botão Desbloqueio e verificar se irá aparecer a mensagem:
“Senha já está desbloqueada”, não transferindo o cliente para a URA.
Ouvir todos os menus anteriores, deixando de escolher as opções.
Os menus deverão se repetir 2x até chegar no Menu Idioma.
Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!!
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Prosperidade e escolher a opção Outros Assuntos digite 7.
Deverá ir para o Menu Destino.
Escolher opção 2 Destino Internacional.
Após escolher qualquer uma das opções deverá ser transferido para o consultor como
opção Internacional após ouvir mensagem "por favor, aguarde um momento".
Verificar se a ligação foi transferida para um operador que esteja na ilha de atendimento
internacionall.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: "Opção Outros Assuntos - Script: "O Sr
estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?"

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

187
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Outros Assuntos
- senha bloqueada
- escolha destino
internacional
- ausência de escolha

Nova Senha
- com mudança de
endereço

K

K4

Resultado
Esperado

Transferência
para humano

Descrição
Ação teste
Bloquear a senha do cliente executando o update do quadro ao lado antes de fazer o
teste!!! ou
Escolher um cliente que está com a senha bloqueada.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade. Deverá ouvir o Menu Prosperidade e
escolher a opção Outros Assuntos digite 7.
Deverá ir para o Menu Destino.
Escolher opção 2 Destino Internacional.
Deverá ouvir o Menu Destino Internacional. Não sigitar nada.
Deverá ouvir o Menu Destino Internacional novamente. Não digitar nada novamente.
Deverá ser transferido para o consultor como opção Internacional após ouvir mensagem
"por favor, aguarde um momento".
Verificar se a ligação foi transferida para um operador que esteja na ilha de atendimento
internacionall.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: "Opção Outros Assuntos - Script: "O Sr
estava em nosso atend eletrônico, em que posso ajudá-lo?".
Ouvir todos os menus anteriores, deixando de escolher as opções.
Os menus deverão se repetir 2x até chegar no Menu Idioma.

L

L1

- desvia para o
humano sem
solicitar nova
senha

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04,
Para solicitar nova senha digite 3 e Caso tenha mudado de endereço, digite 1.
Verificar se será transferido para o consultor após ouvir mensagem "Por favor auarde um
momento".
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou opção Nova Senha c/
alteração d endereço.Atualize cadastro e solicite Nova Senha.”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

188
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Nova Senha
- ausência digitação
CPF
- digitação CPF
inválido 2x

Nova Senha
- digitação CPF
inválido 2x

Nova Senha
- sem CPF cadasrado

L

L

L

L2

L3

L4

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

- desvia para o
humano sem
solicitar nova
senha

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade. Deverá ouvir o Menu Principal e escolher
as opções Para assuntos de senha digite 04, Para solicitar nova senha digite 3 e Para
confirmar a solicitação de nova senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite o numero do seu CPF”. Digitar nada.
Deverá ouvir novamente “Digite o numero do seu CPF”. Digitar um CPF inválido.
Verificar se irá ouvir a mensagem: “CPF inválido, digite novamente”. Digitar o CPF
inválido.
A ligação deve ser transferida para o atendimento após a mensagem "Por favor aguarde
um momento".
Checar se a tela do ARS irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou opção Nova Senha
digitando CPF inválido. Confirme CPF e transfira-o para URA.”

- desvia para o
humano sem
solicitar nova
senha

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade. Deverá ouvir o Menu Principal e escolher
as opções Para assuntos de senha digite 04, Para solicitar nova senha digite 3 e Para
confirmar a solicitação de nova senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite o numero do seu CPF”. Digitar um CPF inválido.
Deverá ouvir “CPF inválido, digite novamente”. Digitar nada.
Verificar se irá transferir para o consultor.
Checar se a tela do ATC irá abrir com os processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou opção Nova Senha e não
digitou CPF.
Oriente e transfira o cliente para URA.”

- desvia para o
humano sem
solicitar nova
senha

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade sem CPF cadastrado.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04,
Para solicitar nova senha digite 3 e Para confirmar a solicitação de nova senha digite 2.
Verificar se irá transferir para o consultor. Checar se a tela do ATC irá abrir com os
processos do cliente.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Cliente digitou opção Nova Senha s/
CPF cadastrado.
Solicite Nova Senha após RR dos dados.”

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

189
Caso de Teste (continuação)
Funcionalidade

Cenário
Cód

Nova Senha

Nova Senha

L

L

L5

L6

Resultado
Esperado

Descrição
Ação teste

Nova senha
solicitada

Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04,
Para solicitar nova senha digite 3 e Para confirmar a solicitação de nova senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite o numero do seu CPF”. Digitar o CPF válido.
Deverá ouvir a mensagem “Sua sua solicitação foi efetuada com sucesso”.
Checar se foi criado no ATC um processo de “Pedido de Nova Senha”.
Escolher a opção 0 "Para encerrar a ligação". Deverá ouvir "A FLY agradece a sua
ligação".
Ligar novamente e digitar as mesmas opções. A ligação deverá ser transferida para o
consultor.
Checar a mensagem no SpopFLY do consultor: “Pedido de Nova Senha não atendido na
URA. Informe que há um pedido em confecção.”

Nova senha
solicitada

Escolher um cliente que não possui senha.
Ouvir o Menu idioma e escolher opção 1.
Ouvir o Menu Principal e digitar a opção 2 (Programa Prosperidade).
Deverá ouvir: “Para atendimento personalizado digite o número do seu Cartão
Prosperidade”.
Digitar um número de um cartão Prosperidade.
Deverá ouvir o Menu Principal e escolher as opções Para assuntos de senha digite 04,
Para solicitar senha digite 3 e Para confirmar a solicitação de senha digite 2.
Verificar se irá ouvir “Digite o numero do seu CPF”. Digitar o CPF válido.
Deverá ouvir a mensagem “Sua solicitação foi efetuada com sucesso”.
Checar se foi criado no ATC um processo de “Pedido de Nova Senha”.

Resultado
Obtido
(OK / NOK)

Tempo
Execução
( s')

Complexidade
A-Alta / M-Média
B-Baixa

Observação

2 - Formulário FMEA
FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha
Objetivo do
Negócio
Venda
Bilhete

TMA

Efeitos
- o q acontece qdo

Causas
- razões
provocaram falha

Ocorrência

Modo de Falha

Severidade

Descrição

Severidade

Cód

Cenario

Funcionalidade

Fraseologia Menu Idioma
- ausência digitação
- loop 2x
- transferência p/ humano

A

A1

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

2

1

Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

Fraseologia Menu Idioma (inglês)
- ausência digitação
- loop 2x
- transferência p/ humano

A

A2

Repete menu 2x em
inglês
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

2

1

Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

A

A3

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

2

1

Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

A

A4

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

2

1

Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

Fraseologia Menu Passageiro

A

A5

Vocaliza Menu
Passageiro

Não vocaliza Menu
Passageiro

1

2

1

Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

Fraseologia Menu Agente

A

A6

Identificar agente

Não identifica agente

1

2

1

Transfere p/
humano e nao abre
ATC

Problema
programação

A

A7

Vocaliza Menu
Internacional

Não vocaliza Menu
Internacional

1

2

1

Vocaliza com erro
ou
Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

A

A8

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menus e
não vocaliza Menu
Fidelidade

1

1

1

Vocaliza com erro

Problema
programação

A9

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

Vocaliza com erro
ou
Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

A A10

Repete menu 2x
Transfere p/ humano
com dado FID exibido

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

Vocaliza com erro
ou
Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

Fraseologia
- Inibe Menu já escolhido
- Volta ao Menu anterior
- Encerra a ligação com "0"

A A11

Fraseologia
- Inibe Menu já
escolhido
- Volta ao Menu
anterior
- Encerra a ligação
com "0"

Mostra novamente o
Menu anteriormante
escolhido

1

Vocaliza com erro
ou
Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

Fraseologia
Menu Assuntos Senha

A A12

Volta ao menu anterior

Não volta ao Menu
anterior

1

1

1

Vocaliza com erro
ou
Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Problema
programação

Valida senha p/ Saldos e ultimos
registros
- ausência digitação
- loop 2x
- transferência p/ humano

B

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

1

1

Vocalizar saldo para
qq senha

Problema
programação

Fraseologia Menu Destino
- digitação inválida 1x
- ausência de digitação 1x
- loop 2x
- transferência p/ humano
Fraseologia Menu Consultas
- digitação inválida 2x
- loop 2x
- repete Menu Destino
- transferência p/ humano

Fraseologia Menu Internacional

Fraseologia Menu Fidelidade
- ausência digitação
- digitação invalida
- loop 2x
- transferência p/ humano
Fraseologia Menu Destino
- digitação inválida 1x
- ausência de digitação 1x
- loop 2x
- transferência p/ humano
Fraseologia Menu Destino
- digitação inválida
- ausência de digitação
- loop 2x
- transferência p/ humano

A

B1

1

1

1

2

2

1

falha

191

FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio
Venda
Bilhete

TMA

Efeitos
- o q acontece qdo

Causas

falha

- razões
provocaram falha

Ocorrência

Modo de Falha

Severidade

Descrição

Severidade

Cód

Cenario

Funcionalidade

Valida senha p/ Saldos e ultimos
registros
- ausencia digitacao
- digitacao invalida
- loop 2x
- transferência p/ humano

B

B2

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

1

1

Vocalizar saldo para
qq senha

Problema
programação

Valida senha p/ Saldos e ultimos
registros
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/ humano

B

B3

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

1

1

Vocalizar saldo
mesmo com senha
inválida

Problema
programação

Valida senha p/ Saldos e ultimos
registros
(senha bloqueada)
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/ humano

B

B4

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

1

1

Vocalizar saldo
mesmo com senha
inválida

Problema
programação

Valida senha p/ Saldos e ultimos
registros
(sem senha)
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/ humano

B

B5

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não repete Menu e
transfere para
humano.

1

1

1

Vocalizar saldo
mesmo com senha
inválida

Problema
programação

B6

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não vocalizar saldo
e transferir para
humano com dados
do cliente e
indicando e-mail em
bco

1

1

1

Vocalizar saldo
mesmo com senha
inválida

Problema
programação

B

B7

Repete menu 2x
Transfere p/ humano

Não vocalizar saldo
e transferir para
humano com dados
do cliente e
indicando e-mail em
bco

1

1

1

Vocalizar saldo
mesmo com senha
inválida

Problema
programação

C

C1

Validar cartão FID

Não validar cartão
FID

1

2

1

C

C2

Validar cartão FID

Não validar cartão
FID

1

2

1

C

C3

Validar cartão FID

Não validar cartão
FID

1

2

1

BINA identifica Fidelidade
Menu Consultas

E

E1

URA identifica cliente
pelo BINA
ATC abre com dados
cliente

URA não identifica o
cliente pelo tel
origem

1

2

1

Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

- problema pabx
- tel não cadastrado
- problema
programação

BINA identifica Fidelidade
Menu Fidelidade

E

E2

URA identifica cliente
pelo BINA
ATC abre com dados
cliente

URA não identifica o
cliente pelo tel
origem

1

2

1

Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

- problema pabx
- tel não cadastrado
- problema
programação

BINA identifica Agente
Menu Fidelidade

E

E3

URA identifica agente
pelo BINA
Nao abre ATC

URA não passa
parâmetros para o
ATC

1

2

1

Cliente transferido
para humano sem
informacao alguma

Vocalizar Saldo Cliente
- Gerar processo ATC

F

F1

Não vocaliza o saldo
Saldo vocalizado e
Não cria processo
processo criado no ATC
no ATC

1

1

1

Saldo não
vocalizado

Valida senha p/ Saldos e ultimos
registros
(e-mail e aceita envio ='N')
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/ humano
Valida senha p/ Saldos e ultimos
registros
(sem e-mail )
- digitacao invalida
- ausencia digitacao
- loop 2x
- transferência p/ humano
Valida Fidelidade
- FID invalido
- loop 2x
- transferência p/ humano
Valida Fidelidade
- FID cancelado
- loop 2x
- transferência p/ humano
Valida Fidelidade
- FID proposta
- loop 2x
- transferência p/ humano

B

Transfere p/
humano sem dado
FID ou com FID
inválido
Transfere p/
humano sem dado
FID ou com FID
inválido
Transfere p/
humano sem dado
FID ou com FID
inválido

Problema
programação

Problema
programação

Problema
programação

Problema
programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio

Ocorrência

F

TMA

Severidade

Validar se ha pontos a vencer
- sem ptos a vencer
- Repetir Menu anterior s/ opc escolhida
antes

F

Venda
Bilhete

Descrição

Severidade

Validar se ha Saldo Cliente
- sem lançamentos
- Repetir Menu anterior s/ opc escolhida
antes

Cód

Cenario

Funcionalidade

F2

Saldo não vocalizado
Menu anterior
vocalizado sem opcao
escolhida

URA vocaliza saldo
incorretamente e
exibe novamente
opção já escolhida

1

1

1

Vocalizar saldo
mesmo com senha
inválida

Problema
programação

F3

Saldo não vocalizado
Menu anterior
vocalizado sem opcao
escolhida

Ura vocaliza pontos
a vencer
incorretamente e
exibe opção já
escolhida.

1

1

1

Informação de
vencimento ineficaz

Problema
programação

Não vocaliza os
pontos a vencer e
exibe opção já
escolhida.

1

1

1

Informação de
vencimento ineficaz

Problema
programação

Não vocaliza os
pontos a vencer e
não exibe opção já
escolhida.

1

1

1

Informação de
vencimento ineficaz

Problema
programação

Vocaliza pontos a
vencer
Menu anterior
vocalizado sem opcao
escolhida
Vocaliza pontos a
vencer
Menu anterior
vocalizado com opcao
escolhida

Modo de Falha

Efeitos
- o q acontece qdo
falha

Causas
- razões
provocaram falha

Validar se ha pontos a vencer
- Repetir Menu anterior s/ opc escolhida
antes

F

F4

Validar se ha pontos a vencer
- Repetir Menu anterior c/ opc escolhida
antes

F

F5

Extrato via E-mail
- Exibe Menu sem opcao ja escolhida
- Volta Menu anterior

G

G1

Extrato via e-mail
enviado

Extrato não enviado
Volta ao menu
anterior sem opção
já escolhida

1

1

1

Diz que enviou e
não enviou

Problema
programação

Extrato via E-mail
- Exibe Menu sem opcao ja escolhida
- Volta Menu anterior

G

G2

Extrato via e-mail
enviado

Extrato não enviado
Volta ao menu
anterior com opção
já escolhida

1

1

1

Diz que enviou e
não enviou

Problema
programação

Extrato via E-mail
- Exibe Menu sem opcao ja escolhida
- Volta Menu anterior

G

G3

URA diz que enviou
Extrato nao enviado,
extrato, mas não
cliente sem e-mail ativo
envia

1

1

1

Diz que enviou e
não enviou

Problema
programação

Extrato via E-mail
- Exibe Menu sem opcao ja escolhida
- Volta Menu anterior

G

G4

Extrato não enviado,
não há lançamentos

URA diz que enviou
extrato, mas não
envia

1

1

1

Enviar e-mail vazio

Problema
programação

Segunda via
- com alteração de endereço

H

H1

Transfere para
atendente

Não transfere para
humano e envia para
endereço errado.

3

1

1

Fraude - Envia para
endereço errado

Problema
programação

Segunda via

H

H2

Exibe msg de envio de
Diz que enviou Seg
2 via CF
Via e não envia.
Cria processo no ATC

1

1

1

Diz que enviou e
não enviou

Problema
programação

Segunda via
- sem pontuação

H

H3

Não consegue emitir

1

1

1

Não consegue
emitir

Problema
programação

Resgate de pontos
- digitação inválida
- ausência digitação

I

I1

Não consegue emitir

3

1

1

Não consegue
emitir

Problema
programação

Resgate de pontos
- senha bloqueada

I

I2

Não consegue emitir

3

1

1

Não consegue
emitir

Problema
programação

Resgate de pontos
- sem senha

I

I3

Não consegue emitir

3

1

1

Não consegue
emitir

Problema
programação

Resgate de pontos

I

I4

Não consegue emitir

3

3

2

Não consegue
emitir

Problema
programação

Resgate de pontos

I

I5

Não consegue emitir

3

3

2

Não consegue
emitir

Problema
programação

Assuntos Senha (Alteração)
- senha bloqueada

J

J1

Será omitida a opção
de Alteração de senha

Mostra opção de
alteração

3

3

1

Fraude - Altera
senha bloqueada

Problema
programação

Assuntos Senha (Alteração)
- cliente sem senha

J

J2

Será omitida a opção
de alteração de senha

Mostra opção de
alteração

1

3

1

Dizer que alterou e
não alterou

Problema
programação

Transfere para
atendente sem senha
validada
Transfere para
atendente sem senha
validada
Transfere para
atendente sem senha
validada
Transfere para
atendente sem senha
validada
Emite passagem
nacional com pontos
Emite passagem
internacional com
pontos
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio
TMA

Cenario

Venda
Bilhete

Descrição

J

J3

Vocalizar senha não
alterada
Volta ao Menu anterior
ouvindo opção
escolhida antes

J

J4

Não altera a senha e
transfere p/ atendente

Altera senha sem
confirmação e
transfere para
humano

3

3

1

Alterar senha sem
confirmação

Problema
programação

J

J5

Não altera a senha e
transfere p/ atendente

Altera senha sem
confirmação e
transfere para
humano

3

3

1

Alterar senha sem
confirmação

Problema
programação

J

J6

Não altera a senha e
transfere p/ atendente

Altera senha sem
confirmação e
transfere para
humano

3

3

1

Fraude - Alterar
senha sem
confirmação

Problema
programação

J

J7

Senha alterada com
sucesso

Senha não alterada

2

3

1

Diz que alterou e
não alterou

Problema
programação

J

J8

Senha alterada com
sucesso

Senha não alterada

2

3

1

Diz que alterou e
não alterou

Problema
programação

J

J9

Senha alterada com
sucesso

Senha não alterada

2

3

1

Diz que alterou e
não alterou

Problema
programação

J J10 desbloqueada

3

1

1

Fraude Desbloqueia senha
sem confirmação

Problema
programação

J J11

3

1

1

Fraude Desbloqueia senha
sem confirmação

Problema
programação

2

3

1

Diz que
desbloqueou e não
desbloqueou

Problema
programação

J J13 desbloqueada

3

1

1

Fraude Desbloqueia senha
sem confirmação

Problema
programação

Assuntos Senha (Desbloqueio)
- senha bloqueada
- sem CPF

J J14

3

1

1

Fraude Desbloqueia senha
sem confirmação

Problema
programação

Assuntos Senha (Desbloqueio)
- senha bloqueada
- voltar ao menu anterior
- encerrar ligação

J J15 Desligar ligação

A ligação continua
ativa

1

1

1

Ligação cai por
timeout

Problema
programação

Outros Assuntos
- escolha destino nacional
- senha bloqueada
Outros Assuntos
- senha bloqueada
- ausência de escolha

- razões
provocaram falha

3

1

1

Não consegue
emitir

Problema
programação

Senha
desbloqueada e
transferência para
Transfere p/ o humano
humano
Senha
Senha não
desbloqueada e
desbloqueada
transferência para
Transfere p/ o humano
humano
Senha desbloqueada

Causas

Não vocaliza algo e
volta ao menu
anterior sem opção
escolhida antes

Senha não

J J12 Transfere p/ o humano

Efeitos
- o q acontece qdo

Ocorrência

Assuntos Senha (Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- confirma digitação inválida
Assuntos Senha (Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- confirma digitação inválida
Assuntos Senha (Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- confirma digitação inválida
Assuntos Senha (Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- confirma digitação ok
Assuntos Senha (Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- ausencia confirma digitação
- confirma digitação ok
Assuntos Senha (Alteração)
- senha desbloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
- ausencia confirma digitação
- confirma digitação inválida
- confirma digitação ok
Assuntos Senha (Desbloqueio)
- digitação inválida
- senha bloqueada
- ausencia digitação
Assuntos Senha (Desbloqueio)
- senha bloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida
Assuntos Senha (Desbloqueio)
- senha bloqueada
- digitação inválida
- digitação válida
- confirmação CPF válida
Assuntos Senha (Desbloqueio)
- senha bloqueada
- ausencia digitação
- ausencia digitação

Modo de Falha

Severidade

Assuntos Senha (Alteração)
- senha bloqueada
- ausencia digitação
- digitação inválida

Cód

Severidade

Funcionalidade

Senha não
desbloqueada e
transferência para
humano

Senha
desbloqueada e
transferência para
Transfere p/ o humano
humano
Senha
Senha não
desbloqueada e
desbloqueada
transferência para
Transfere p/ o humano
humano
Senha não

falha

K

K1

Transferência para
humano

Não transfere para
humano

1

1

1

Não transfere para
humano

Problema
programação

K

K2

Transferência para
humano

Não transfere para
humano

1

1

1

Não transfere para
humano

Problema
programação
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FMEA - Análise de Efeitos e Modos de Falha (continuação)
Objetivo do
Negócio
Venda
Bilhete

TMA

Efeitos
- o q acontece qdo

Causas
- razões
provocaram falha

Ocorrência

Modo de Falha

Severidade

Descrição

Severidade

Cód

Cenario

Funcionalidade

K

K3

Transferência para
humano

Não transfere para
humano

1

1

1

Não transfere para
humano

Problema
programação

K

K4

Transferência para
humano

Não transfere para
humano

1

1

1

Não transfere para
humano

Problema
programação

Nova Senha
- com mudança de endereço

L

L1

Desvia para o humano
Nova senha sem
sem providenciar nova
confirmação
senha

3

1

1

Fraude - Nova
senha sem
confirmação

Problema
programação

Nova Senha
- ausência digitação CPF
- digitação CPF inválido 2x

L

L2

Desvia para o humano
Nova senha sem
sem providenciar nova
confirmação
senha

3

1

1

Fraude - Nova
senha sem
confirmação

Problema
programação

Nova Senha
- digitação CPF inválido 2x

L

L3

Desvia para o humano
Nova senha sem
sem providenciar nova
confirmação
senha

3

1

1

Fraude - Nova
senha sem
confirmação

Problema
programação

Nova Senha
- sem CPF cadasrado

L

L4

Desvia para o humano
Nova senha sem
sem providenciar nova
confirmação
senha

3

1

1

Fraude - Nova
senha sem
confirmação

Problema
programação

Nova Senha

L

L5

Nova senha solicitada

2

2

1

Diz que enviou e
não enviou

Problema
programação

Nova Senha

L

L6

Nova senha solicitada

2

2

1

Diz que enviou e
não enviou

Problema
programação

Outros Assuntos
- escolha destino internacional
- senha bloqueada
Outros Assuntos
- senha bloqueada
- escolha destino internacional
- ausência de escolha

URA diz que
solicitou senha, mas
não solicitou.
Nova senha não
solicitada

falha
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3 - Escalas de Avaliação de Severidade e Ocorrência da Falha

Escala de Avaliação de Severidade da Falha

Grau

Irrelevante

1

Consegue conviver

2

Impossiível conviver

3

Escala de Avaliação de Ocorrência da Falha

Grau

Extremamente remoto, altamente improvável

1

Ocorre de vez em quando

2

Sempre Ocorre

3
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4 - Combinação valores de Ocorrência versus valores com Severidade máxima

Todos cenários com Severidade 3 têm que ser testados

Objetivo Negócio
Venda
Bilhete
TMA
Severidade
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3

Ocorrência
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Total
10
9
8
8
6
11
10
9
9
7
12
11
10
10
8

Decresc
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
6

Cenários entre 12 e 6, acima da linha de corte
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5 - Resultado final priorizado com Linha de Corte

Cód

Cenário

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I4
I5
J4
J5
J6
J1
H1
I1
I2
I3
J3
J10
J11
J13
J14
L1
L2
L3
L4
J7
J8
J9
J12
L5
L6
J2

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

C1
C2
C3
E1
E2
E3
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9
A10
A8
A11
A12
B1
B2

Venda Bilhete
TMA
Severidade
Total
Severidade
Total
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
3
1
6
1
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
2
4
2
2
2
4
2
2
1
3
3
Linha de Corte
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
Geral
11
11
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4

Ocorrência

