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RESUMO

Um dos grandes paradigmas da engenharia de software refere-se à
expectativa e estimativa de tempo atribuída à entrega de projetos. Isso requer a
utilização de ferramentas e métodos que controlam o tempo gasto no processo
de produção de software ou que priorizam as funções e requisitos que devem
ser entregues. Os gestores e as equipes envolvidas necessitam identificar
métricas e métodos para sua interpretação. De acordo com o contexto, uma
estratégia de verificação de software é proposta com base em pontos de
função e em técnicas de priorização dos riscos nos casos de testes que
validam estes pontos de função. Para isto, foram utilizadas as ferramentas
estatísticas e o conceito FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) presente na
estratégia Seis Sigma como forma de organizar e relacionar as métricas
mencionadas. O objetivo foi apoiar a tomada de decisão sobre quais casos de
testes devem ser utilizados para verificar o software. Uma ferramenta também
foi

construída

como

apoio

na

contagem

de

pontos

de

função

e

desenvolvimento da pesquisa aqui proposta. O objetivo desta estratégia foi
avaliar se, por meio da aplicação destas ferramentas, o tempo da fase de
verificação de software foi otimizado.

Palavras-chave: Ponto de Função; Teste de Software; Métricas de Software;
FMEA; Seis Sigma.

ABSTRACT

Strategy for optimizing the time in software verification based on function
points

One of the paradigms of software engineering refers to the project
planning and deployment schedule. It requires tools, metrics and methods in
order to control the time spent on software production or to prioritize the
functions and requirements that must be delivered. According to this context, a
software verification strategy is proposed based on function points and risks
prioritization technics
points. For

this

that

purpose,

cover test
it

was

cases

which

validate

used

the statistical

this function

tools and

the

concept FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), part of Six Sigma method as
a way to organize and link all mentioned metrics. The objective of this study
was to orientate the decision of which test cases should be used to verify the
software. A tool was also built to support the function point counting and the
development of the proposed research. The goal of this strategy was to assess
whether the time of the software verification phase was optimized due to the
application of these tools.

Key words: Function Points; Software Testing; Software Metrics; FMEA; Six
Sigma
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização da pesquisa
Um dos grandes paradigmas da engenharia de software refere-se à
estimativa do tempo necessário para a entrega de projetos. Segundo
Pressman (2001), um dos motivos causadores de atrasos está no fato de que
as datas de entrega normalmente são determinadas por pessoas externas à
equipe de desenvolvimento do projeto. Este fato impõe, desde o início do
processo, condições inadequadas de trabalho tanto para os gerentes quanto
para os coordenadores e desenvolvedores envolvidos neste contexto.

Os projetos de software costumeiramente fornecem sinais tardios de que
irão sofrer eventuais atrasos devido ao fato de os gerentes não possuírem
ferramentas para detectar esse prolongamento do trabalho a tempo. Assim,
ferramentas ou métodos de priorização, sejam voltadas para requisitos ou
testes, podem ser de grande utilidade, pois permitiriam direcionar a equipe
para atuar sobre o que realmente é importante, de acordo com a expectativa
dos usuários e o tempo disponível para o término do projeto.

Uma forma de controlar incertezas ou estabelecer prioridades pode ser
programada mediante o uso do método Seis Sigma, que possui um conjunto
de ferramentas estatísticas que possibilitam estudar a execução de um
processo, esteja ele voltado para a área de engenharia ou manufatura.
Atualmente, o Software Engineering Institute (SEI) (2009) estuda sua
aplicação na área de software.

De acordo com esta abordagem, tal aplicação visa principalmente
elencar e priorizar a parte do processo que deve receber maior ação
gerencial para correção, considerando seus indicadores ou métricas
(Tayntor, 2005). Esta obra menciona, ainda, que a aplicação prática do
método pode ser direcionada pela métrica de contagem do número de
defeitos dos produtos gerados e entregues por um processo.
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O International Function Point Users Group (IFPUG) (2000) afirma que a
contagem de pontos de função apoia o processo de medição do tamanho do
software, contabilizando o número e a complexidade das funções existentes
sob o ponto de vista do usuário ou da área de negócios envolvida. A métrica
permite também denotar o esforço para o desenvolvimento e testes destas
funções existentes (Pressman, 2001).

Nessa linha, o IFPUG (2000) acrescenta que a métrica de densidade de
defeitos por ponto de função, extraída durante a fase de teste de software, se
mostra como um índice relevante para avaliar a eficácia das funcionalidades
desenvolvidas. Esse indicador também permite verificar a aderência do
software aos requisitos mais importantes do usuário e, acima de tudo, mostra
qual deles deve demandar uma ação gerencial de correção focada de acordo
com

a

densidade

de

defeitos

encontrada.

Complementando

esta

possibilidade, Caper Jones (1996, apud Naik et. al., 2008) e o IFPUG (2000)
mencionam a existência de uma relação direta entre o número de pontos de
função de um software e o número de casos de testes de validação de
requisitos.

1.2 Motivação
Após alguns anos de experiência em projetos de desenvolvimento de
software, a fase de verificação sempre se mostrou como um momento de
dúvidas, tanto pela área usuária quanto pela equipe do projeto. Isto se
justifica porque a fase de verificação é considerada o primeiro estágio no qual
se observa que um sistema é aderente às suas funcionalidades ou requisitos
(SOMMERVILLE, 2006), através da execução de seus casos de testes.

A questão do tempo de finalização de projeto, ou mesmo de alguma de
suas fases, é colocada como de grande importância para viabilizar o contexto
e a qualidade esperada para o software. Na prática, são inferidos quais
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requisitos e testes devem ser priorizados para a aceitação do produto de
software, observando o tempo disponível para esta atividade.

Assim, discussões entre a equipe de projeto e a área usuária acabam
levantando questões importantes, como as citadas a seguir:
•

Qual caso de teste valida mais funcionalidades?

•

Qual caso de teste é mais importante para o usuário?

•

Qual caso de teste deve ser priorizado na execução ou na sua
correção?

Muitas vezes, o processo de priorização, direcionado por estas
perguntas, é realizado de maneira tácita, ou seja, baseado apenas no
conhecimento técnico da equipe de desenvolvimento envolvida, ou mesmo
dos gerentes do projeto, como forma de reduzir o tempo da fase de
verificação. Entretanto, algumas premissas ficam abertas durante o processo,
relacionadas à necessidade de métricas que deveriam ser utilizadas para
priorizar tarefas e, o mais importante, quais métodos e ferramentas poderiam
ser aplicados neste contexto.

Como forma de responder à primeira pergunta colocada, pode ser citada
a literatura relacionada a pontos de função que, exemplificada pelo IFPUG
(2000) e Naik (2008), mencionam quantas funções estão sendo testadas e
validadas por caso de teste. Complementarmente, é possível inferir a
densidade de defeitos por caso de teste que, para fins de interpretação,
significa quanto do software não está adequado às especificações funcionais
demandadas pelo usuário (Pressman, 2001).

Respondendo a segunda e terceira perguntas, o método Seis Sigma
fornece técnicas para o mapeamento e melhoria de processos na área de
engenharia de software. Pan (2007) e Xiaosong (2008) focam sua aplicação
pelo uso das ferramentas estatísticas existentes no método combinadas à
métrica de número de erros gerados durante a fase de testes, como forma de
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verificar os pontos mais problemáticos do processo de desenvolvimento.
Adicionalmente, Tayntor (2005) mostra como as ferramentas do Seis Sigma e
FMEA podem auxiliar a identificar e interpretar métricas relevantes em um
projeto, o que permite priorizar testes de acordo com o impacto causado por
falhas em requisitos do usuário.

Ainda de acordo com o International Software Testing Qualifications
Board (ISTQB) (2007), os resultados da aplicação do FMEA podem ser
usados para direcionar o teste para áreas específicas ou críticas do software
e, com isto, justificar decisões de projeto.

No entanto, nas obras consultadas existem poucos relatos sobre a
diminuição do tempo de conclusão de um projeto ou de uma de suas fases.
Dessa forma, a unificação das métricas relacionadas a pontos de função e o
uso das ferramentas do Seis Sigma podem ser de grande valia para
direcionar o processo de priorização e correção de testes na fase de
verificação do produto de software.

Assim sendo, com a finalidade de contribuir para esse contexto da
engenharia de software, a presente pesquisa objetiva definir uma estratégia
que, quando aplicada na fase de verificação de software, reduza o tempo
desta fase e, consequentemente, o tempo total do projeto.

1.3 Objetivo
O objetivo do trabalho é apresentar uma estratégia para diminuir o
tempo da fase de verificação de software. Para tanto, é preciso definir um
roteiro para priorizar a correção do software, com base tanto nas métricas de
número de pontos de função testados por caso de teste, quanto no número
de defeitos encontrados.

Adicionalmente, a estratégia conduz para a obtenção de um índice de
prioridade de risco, para cada um dos casos de testes executados, que
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representa o seu grau de importância e propicia uma visão sistematizada de
todo o processo para o usuário.

Este objetivo será validado mediante o uso das ferramentas estatísticas
e de priorização existentes no método Seis Sigma, representadas pela
distribuição de Pareto e FMEA respectivamente. Tais ferramentas contribuem
para apoiar a tomada de decisão quanto ao processo de priorização e de
correção do software.

1.4 Resultados esperados e contribuições
A contribuição da presente pesquisa está na definição de uma estratégia
específica para otimizar o tempo e esforço despendidos na fase de
verificação. Assim, ao longo da aplicação desta estratégia em um contexto de
desenvolvimento, as métricas de software escolhidas para este objetivo como a contagem de pontos de função por caso de teste associadas ao
índice de densidade de defeitos, ao índice de prioridade de risco por caso de
teste, bem como a escolha de ferramentas do Seis Sigma - terão seus
aspectos positivos e negativos avaliados.

1.5 Metodologia da pesquisa
Resumidamente, o desenvolvimento do trabalho será dividido nas
etapas descritas a seguir:
•

Revisão bibliográfica: pesquisa na literatura sobre pontos de função,
mostrando como a contagem dos pontos é realizada e qual a sua
importância como métrica de medição de software. Textos sobre
testes de software e casos de testes, quando mencionam a sua
relação para a respectiva contagem, também foram considerados
nesta pesquisa.
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Adicionalmente, realizou-se um levantamento e estudo das referências
que apoiam o conceito e definição do método Seis Sigma, suas
ferramentas e sua aplicabilidade no contexto da engenharia de
software e da interpretação de métricas de processos e produtos.
•

Definição da estratégia: organização dos conceitos estudados com o
objetivo de compor uma estratégia para a especificação, extração e
medição de métricas de um projeto de software, utilizando pontos de
função e as ferramentas estatísticas e de priorização do Seis Sigma,
tendo como finalidade diminuir o tempo de da fase de verificação.

•

Definição de um protótipo: desenvolvimento de uma ferramenta de
contagem de pontos de função, com base na obra de Kusumoto
(2002), por meio da execução de casos de testes e da consolidação
das métricas escolhidas na definição da estratégia que será utilizada
como apoio no transcorrer da parte prática desta dissertação.

•

Caso prático: aplicação da estratégia proposta em um projeto real de
desenvolvimento de software, unificando os conceitos de medição de
pontos de função e contagem do índice de defeitos encontrados pela
aplicação de casos de testes na fase de verificação. Como apoio à
execução desta estratégia, o protótipo será utilizado para analisar
estatisticamente as métricas apontadas e direcionar a priorização
desejada. O contexto do estudo de caso é representado por um
projeto voltado para uma empresa de serviços bancários e solicitado
pela área de controladoria financeira.

•

Coleta e interpretação dos resultados: coleta dos resultados
obtidos, ou seja, do índice de erros por caso de teste e ponto de
função, para avaliar a aplicação da estratégia definida e os resultados
esperados, com o foco na diminuição do tempo da fase de verificação,
considerando o tempo despendido para execução e ajustes dos casos
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de testes priorizados. A interpretação e comparação dos resultados
levará em conta o tempo gasto durante a fase de verificação em um
projeto anterior envolvendo o sistema objeto do caso de estudo do
trabalho.

1.6 Organização
A Seção 2 – Revisão Bibliográfica – discorre sobre as métricas
relacionadas a ponto de função e testes, incluindo estudos sobre o Seis
Sigma e sua aplicação no desenvolvimento de software. Para um melhor
aprofundamento teórico, o Capítulo também se detém na referência
encontrada para o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie na
contagem de pontos de função por meio da execução de casos de testes.

A Seção 3 – Desenvolvimento da estratégia – detalha a estratégia
construída sobre o referencial teórico abordado no capítulo 2, porém,
executado na fase de verificação de um projeto de software. Esse ponto
caracteriza-se pela descrição do ambiente do projeto no qual a estratégia é
experimentada e validada.

A Seção 4 – Especificação da ferramenta – descreve a ferramenta
usada como apoio para a pesquisa desta dissertação, considerando sua
especificação, projeto e implementação. O capítulo também aborda a forma
de coleta das informações do sistema que possui seus pontos de função
contados e, consequentemente, como esses dados são interpretados pelo
protótipo desenvolvido.

A Seção 5 – Execução da estratégia – mostra a execução da estratégia
com base nos conceitos reunidos no capítulo 3, aferindo a contagem de
pontos de função pela ferramenta implementada, analisando estatisticamente
o índice de erros encontrados e averiguando a forma de priorização de
correções com base nesta análise.
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A Seção 6 – Análise e avaliação de resultados - apresenta as evidências
dos resultados observados durante as atividades desenvolvidas na pesquisa,
apoiados pela estratégia proposta, observando se a sua utilização pode
otimizar o tempo da fase de verificação de software comparando-se com o
histórico de um projeto.

A Seção 7 – Conclusões do estudo de caso – resume o trabalho,
apresentam-se as considerações finais, bem como as sugestões para
trabalhos futuros, sob a ótica dos resultados obtidos com o experimento.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
Esta seção elucida o contexto técnico que a pesquisa apresenta,
objetivando mostrar as referências bibliográficas e os conceitos utilizados
para a composição da estratégia, conceituando a fase de verificação de
software, o método para a contagem de pontos de função, bem como das
ferramentas de priorização do método Seis Sigma.

Resumidamente, o objetivo é apresentar onde cada fundamento teórico

Definir

citado se adequa na estruturação da estratégia, mostrada na figura 1.

Definir as métricas
de teste

Elaborar
Test Cases

Medir
Analisar
Atuar

Estratégia da fase de verificação de software

Início

Executar Test
Cases

Ínicio da
cronometragem do
tempo despendido

Definir índice
FMEA dos Test
Cases com
usuários

Extrair as métricas
definidas para os
Test Cases

Executar
priorização dos
Test Cases pelas
métricas definidas
e ferramentas
estatísticas

Término da cronometragem
do tempo despendido
Corrigir Test
Cases priorizados

Reteste após
correções
realizadas
Fim

Figura 1: Estrutura e fluxo de execução da estratégia.
Esta estrutura será abordada em maiores detalhes no capítulo 3.
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2.2 Verificação de software
De acordo com Naik (2008), dois conceitos similares estão envolvidos
nas atividades de testes de software, representados pelas fases de
verificação e validação.

As atividades de validação têm por objetivo confrontar o software com as
expectativas do usuário, enquanto as atividades de verificação confrontam a
correspondência do software com os requisitos estabelecidos antes do início
do seu desenvolvimento. A correspondência de um software com os
requisitos estabelecidos é determinada pela métrica de erros, falhas e
defeitos (IEEE 1012, 2004).

Vale ressaltar a diferença entre estas métricas, de forma a ponderar
sobre aquelas que realmente serão utilizadas na pesquisa proposta por este
trabalho, seguindo a nomenclatura definida na norma IEEE 610:
•

Defeito é um ato inconsistente cometido por um indivíduo ao
tentar entender uma determinada informação, resolver um
problema ou utilizar um método ou uma ferramenta.

•

Erro é uma manifestação concreta de um defeito num artefato de
software. A diferença entre o valor obtido e o valor esperado, ou
seja, entre qualquer estado intermediário incorreto ou resultado
inesperado na execução de um programa, constitui um erro.

•

Falha é o comportamento operacional do software realizado de
modo diferente do esperado pelo usuário. Uma falha pode ter sido
causada por diversos erros e alguns erros podem nunca causar
uma falha.

Defeitos fazem parte do universo físico, representado pelo software
propriamente dito, e são causados por programadores. Defeitos podem
ocasionar a manifestação de erros em um produto, ou seja, a construção de
um

software

de

forma

diferente

daquela

especificada.

Por

fim,
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os erros geram falhas, que são comportamentos inesperados em um software
e que afetam diretamente o usuário final da aplicação, podendo, inclusive,
inviabilizar a utilização de um software. Estes conceitos estão representados
na figura 2:

Figura 2: Significado para defeito, erro e falha.
Fonte: Adaptado da norma IEEE 610 (1990)

Desta maneira, para a execução da estratégia proposta por este
trabalho, serão contabilizadas as métricas de erro e falha por teste, tendo o
objetivo de mostrar os indicadores de não conformidade do software perante
as especificações elaboradas para o projeto.

Para o entendimento das distintas atividades envolvidas na fase de
verificação, a norma IEEE 1012, que trata da padronização dos processos de
verificação durante todo o ciclo de desenvolvimento de software, tem os seus
processos e tarefas representados de acordo com a figura 3:
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Figura 3: Processos e fases de verificação de software.
Fonte: Adaptado da norma IEEE 1012 (2004).

Entretanto, para este trabalho, o foco na norma será dado no processo
de verificação para desenvolvimento, contemplando as atividades e tarefas
que abordam a verificação do software após sua implementação. Desta
maneira, as atividades e tarefas inerentes a este processo são detalhadas na
figura 4:

25

Figura 4: Atividades e tarefas de verificação de sofware.
Fonte: Adaptado da norma IEEE 1012 (2004).

A norma IEEE 829 mostra a elaboração e uso de documentos para a
fase de verificação de software, bem como detalha e direciona as tarefas
mencionadas na norma IEEE 1012 para o processo de desenvolvimento. O
quadro 1 elenca os documentos que podem ou não ser produzidos durante
essa fase.
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Documento

Objetivo
Fornece

Master Test Plan

uma

visão

geral

do

planejamento

e

gerenciamento dos testes em diversos níveis, bem como
de componentes, funcional ou não funcional.

Test Plan

Test Design

Menciona o escopo,

recursos

e cronograma das

atividades de testes para o nível desejado.
Refinamento da abordagem do teste, identificando as
funcionalidades a serem testadas.
Define as informações necessárias, como as entradas e

Test Case

saídas que podem validar os requisitos mencionados no
documento de Test Design.
Especifica os passos que devem ser executados para

Test Procedure

permitir o teste de um conjunto de test cases. Em suma,
o que deve ser feito antes e depois da execução do teste,
como uso de ferramentas para Log ou relatório de teste.

Test Log

Anomaly Report

Registro cronológico de detalhes e evidências relevantes
após a execução dos testes.
Documento para o registro de eventos que ocorrem
durante os testes que necessitam investigação.

Interim Test Status

Consolida os resultados das atividades de teste,

Report

fornecendo recomendações baseadas nestes resultados.

Test Report

Consolida os resultados das atividades de teste,
fornecendo recomendações baseadas nestes resultados.
Consolida os resultados das atividades de teste,

Master Test Report

fornecendo recomendações baseadas nestes resultados.
Este documento se faz necessário somente se o Master
Test Plan foi utilizado no projeto

Quadro 1: Documentos referentes às atividades de testes e verificação.
Fonte: Adaptado da norma IEEE 829 (2008).
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As atividades da fase de verificação, derivadas das normas descritas
anteriormente e que serão contempladas neste trabalho, estão representadas
na figura 5. O foco da melhoria proposta está no tempo despendido na
execução de todo este processo. Estas atividades começam pela elaboração
dos casos de testes até a validação destes contra a especificação funcional
do projeto.

Figura 5: Definição das atividades e tarefas da fase de verificação.
Fonte: Adaptado da norma IEEE 1012 (2004).

As atividades de priorização, utilizando as métricas e ferramentas
necessárias, serão agregadas aos passos 2 e 3, os quais serão descritos nas
seções seguintes.

2.3 Técnicas de teste de software
Por definição, a estruturação ideal dos casos de testes para um projeto
de software pode ser um grande desafio, talvez no mesmo nível da
estruturação inicial e desenho do próprio software. Para apoiar esse
processo, existe um conjunto de métodos que direciona essa fase de
planejamento e modelagem dos casos de testes, provendo também um
mecanismo que garanta a conclusão dos testes e o mapeamento de erros da
maneira mais adequada.
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Segundo Pressman (2001) e a norma IEEE 1012, um software pode ser
testado de duas maneiras distintas, denominadas como testes “Caixa Preta”
e “Caixa Branca”.

Conhecendo as funcionalidades existentes em um software, os testes
“Caixa Preta” podem ser conduzidos de maneira a demonstrar que essas
funcionalidades estão operacionais, ao mesmo tempo em que a busca por
erros é realizada para cada uma dessas funções. Resumidamente, este teste
é conduzido através da interface do software, ou seja, que as entradas
fornecidas pelo usuário são aceitas e as saídas são corretamente
produzidas, não sendo foco a estrutura lógica interna do sistema.

Adicionalmente, conhecendo como um software trabalha internamente,
citando seus componentes, integrações ou banco de dados, os testes “Caixa
branca” podem ser conduzidos de uma maneira que todas as operações
internas e os componentes sejam adequadamente percorridos e testados.
Adicionalmente, o desenho ou a arquitetura do sistema são usados para
derivar casos de testes.

Ainda segundo Pressman (2001), um modelo de teste não substitui o
outro, mesmo porque ambos possuem focos distintos no tipo de erro que
deve ser encontrado em projetos de software.

Considerando que o trabalho aqui proposto aplicará testes classificados
como “Caixa Preta”, existem técnicas relacionadas a este tipo de abordagem.
Assim sendo, seguindo a literatura de Beizer (1995), a técnica de elaboração
de caso de teste a ser utilizada é classificada de partições de equivalência.

O domínio de entradas, conjunto de dados que podem ser utilizados
para a execução de cada caso de teste projetado para um sistema, pode
possuir muitos valores possíveis, o que poderia tornar este trabalho muito
extenso. Com isto, a técnica mencionada demanda que o domínio de
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entradas usado para tal finalidade pode ser dividido em subdomínios,
comumente classificados de entradas válidas e entradas inválidas.

Seguindo esse conceito, a identificação das classes de equivalência
segue os passos descritos a seguir:
•

Se uma condição de entrada especifica um domínio [a,b], uma classe
ou partição de equivalência pode ser determinada por a ≤ X ≤ b ,
testando-se uma entrada válida e duas outras classes para X < a e X >
b, testando-se as entradas inválidas.

•

Se uma condição de entrada especifica um conjunto de valores, deve
ser criada uma classe de equivalência para cada elemento do conjunto
e outra para um elemento inválido, que esteja fora do conjunto
mencionado.

A técnica menciona, ainda, que um valor, pertencente a um determinado
conjunto ou classe de equivalência, reproduz, em um caso de teste, o mesmo
comportamento no sistema que todos os outros elementos pertencentes à
sua classe.

As vantagens associadas a esta técnica podem ser conferidas pelo
número reduzido de casos de testes necessários para cobrir um domínio de
entradas muito extenso e, ainda, porque aumenta a probabilidade de
descoberta de erros nos casos de testes gerados a partir das entradas
selecionadas, ao invés de se escolher dados aleatórios para a execução de
testes.

A figura 6 representa o processo de divisão e seleção das entradas, pela
técnica mencionada, no uso em casos de testes:
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Figura 6: Classes de equivalência para casos de testes.
Fonte: Adaptado de Naik (2008).

Sendo assim, mediante o uso de partições de equivalência no trabalho
aqui proposto, também será avaliada a contribuição desta técnica na fase de
verificação como forma de compor os casos de testes que serão elaborados
e discutidos durante o processo de priorização.

Este fundamento teórico se aplica ao passo da estratégia destacado na
figura 7.

Figura 7: Destaque para a técnica de teste na estratégia
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2.4 Pontos de função
Considerando que a métrica de pontos de função será usada como base
para a experimentação proposta neste trabalho, como forma de medir as
funcionalidades testadas por caso de teste, a seção a seguir discorre sobre
seus principais conceitos e, principalmente, como a sua contagem é
realizada.

Primeiramente publicado por Allan Albrecht da IBM em 1979, a técnica
de análise de ponto de função (APF) quantifica as funções contidas no
software em termos do que é significante para os usuários. A medida relata
diretamente os requisitos de negócio com os quais o software está
estabelecido a atender. Isto pode ser prontamente aplicado no ciclo de vida
de desenvolvimento de software, desde os primeiros requisitos até o seu
completo uso em ambiente produtivo. Outras medidas de negócio, como a
produtividade do processo de desenvolvimento e o custo por unidade para
manutenções do software podem ser claramente derivadas pela técnica
(IFPUG, 2000).

Basicamente, os pontos de função podem ser contados a partir dos
seguintes componentes (IFPUG,2000) (KUSUMOTO,2002):
•

Número de entradas do usuário: Cada entrada do usuário que gera
dados para a aplicação é considerada um ponto contável. Entretanto,
tais entradas devem ser distinguidas de consultas, que devem ser
contadas separadamente.

•

Número de saídas para o usuário: Cada saída que provê
informações ao usuário deve ser contada. Nesse contexto, as saídas
referem-se a relatórios, telas e mensagens de erro. Os dados que são
exibidos pelos relatórios não são contados separadamente.

•

Número de consultas: Uma consulta é definida como uma entrada
online que resulta na geração de uma resposta imediata pelo software,
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na forma de uma saída também recuperada de forma online. Cada
uma das consultas é contada individualmente.
•

Número de arquivos: Os arquivos lógicos, que armazenam um grupo
de dados pertencentes a um banco de dados ou arquivo, são contados
individualmente.

•

Número de interfaces externas: As interfaces existentes, que podem
ser representadas por arquivos de dados que são usados para
transmitir informações para outros sistemas, são contadas.

De forma complementar, o procedimento de contagem é estruturado de
acordo com a figura 8.
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Figura 8: Procedimento para contagem de pontos de função.
Fonte: IFPUG (2000).
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Segue detalhamento de algumas das componentes colocadas na figura 8:
•

Determinar o tipo de contagem: Deve-se considerar primeiramente o
tipo de contagem a ser realizada, podendo ser classificada de três
formas distintas:
1. Contagem de pontos de um sistema que está sendo
implementado pela primeira vez.
2. Contagem de pontos em um projeto de melhorias de um
sistema existente.
3. Contagem de pontos em um sistema existente, gerando o
número de pontos de função disponíveis ao usuário.

•

Identificar o escopo e as fronteiras da aplicação: o escopo define
as funcionalidades que serão incluídas em uma determinada
contagem e as fronteiras da aplicação representam o limite entre o
software a ser medido e os usuários.

Quando são mencionados os três tipos de contagem existentes, o
escopo a ser definido segue regras distintas para cada uma delas:
1. Para a contagem de pontos de um sistema que está sendo
implementado pela primeira vez, devemos incluir todas as
novas funções.
2. Para um projeto de melhorias, devem ser contadas todas as
funções incluídas, alteradas ou retiradas do software.
3. Na contagem de um sistema existente, podemos contar
todas as funções implementadas ao usuário ou apenas
aquelas que são efetivamente usadas por ele.

Adicionalmente, a fronteira da aplicação pode ser definida como a
camada do software pela qual trafegam as informações processadas
pelas transações existentes, definidas aqui como as entradas, saídas e
consultas disponíveis ao usuário.
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•

Contagem das funções de dados: as funções de dados fazem
menção às funcionalidades que atendem os requisitos de controle e
retenção de dados e informações. Elas podem ser representadas em
um sistema pelos arquivos lógicos internos (ALI) e arquivos de
interface externa (AIE).

Um arquivo lógico interno refere-se a um grupo de dados organizados
e logicamente relacionados, os quais são controlados por meio das
fronteiras da aplicação. O objetivo de um ALI é manter a persistência
das informações manipuladas pelos processos da aplicação que, por
sua vez, está sendo submetida à contagem de pontos de função.

Um arquivo de interface externa refere-se a um grupo de dados
organizados e logicamente relacionados, os quais são acessados pelo
sistema que está sendo contado, porém, manipulados pela fronteira de
outra aplicação ou sistema. Complementarmente, um AIE contado
para um sistema é um ALI de outro sistema.

Para determinar o número de pontos de função, ou complexidade
funcional, de um ALI ou de um AIE, considera-se o número de tipo de
dados ou tipo de registros que aqueles possuem. O termo tipo de dado
(TD) é definido como um campo de armazenamento de dados e, por
sua vez, o termo tipo de registro (TR) faz referência a um subgrupo de
informações contidas em um AIE ou em um ALI.

A tabela 1, que pode ser conferida a seguir, define esta complexidade
funcional de acordo com a combinação da quantidade de TDs e TRs
existentes.
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Tabela 1: Contagem de complexidade funcional em um ALI ou AIE.
Contagem de Tipo de Dados

Contagem de tipo
de registros

1 - 19

20 – 50

51 ou mais

1

Baixa

Baixa

Média

2-5

Baixa

Média

Alta

6 ou mais

Média

Alta

Alta

Fonte: IFPUG (2000).

Após determinar a complexidade funcional, na tabela 2 define-se a
contagem de pontos de função de acordo com a função de dados
existente.

Tabela 2: Contagem de PF (não ajustados) para função de dados.
Função de Dados
Complexidade Funcional

Arquivo lógico

Arquivo de interface

Interno

externa

Baixa

7

5

Média

10

7

Alta

15

10

Fonte: IFPUG (2000).

Como exemplo, considera-se que um arquivo de interface externa,
cuja complexidade funcional é alta, contribui com 10 pontos de função
para o sistema ao qual ele pertence.
•

Contagem das funções de transação: as funções de transação
fazem menção às funcionalidades que atendem os requisitos de
processamento dos dados de um sistema. Elas podem ser
representadas em um sistema pelas entradas externas (EE), saídas
externas (SE) e as consultas externas (CE).

Uma entrada externa pode processar um dado ou controla
informações que são provenientes da fronteira do sistema. Um dos
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objetivos de uma EE é realizar a manutenção de um ou mais arquivos
lógicos internos, alterando o comportamento do sistema. Uma saída
externa envia dados ou controla informações para fora da fronteira do
sistema com o objetivo de, principalmente, realizar a apresentação de
informações ao usuário. Adicionalmente, uma SE contém ao menos
um processo lógico de cálculo ao gerar essas informações, podendo
também realizar manutenções em um ou mais ALIs.

Uma consulta externa também possui como objetivo o envio e controle
de dados para fora da fronteira do sistema, apresentando estas
informações ao usuário, as quais são provenientes de um ALI ou de
um AIE. Adicionalmente, uma CE não possui nenhum tipo de cálculo
matemático para a geração destes dados e não realiza nenhuma
manutenção em ALI.

Função de transação
Objetivo

Entrada
Externa

Saída Externa

Consulta
Externa

Alterar o comportamento do

Objetivo

Objetivo

Não se

sistema

Principal

Secundário

Aplica

Realizar manutenção de um

Objetivo

Objetivo

Não se

ou mais ALIs

Principal

Secundário

Aplica

Apresentar informações ao

Objetivo

Objetivo

Objetivo

usuário

Secundário

Principal

Principal

Quadro 5: Comparativo das funções de transações e seus objetivos.
Fonte: IFPUG (2000).

Para determinar o número de pontos de função, ou complexidade
funcional, dos elementos envolvidos nas funções de transação
(entradas externas, saídas externas ou consultas externas), considerase o número de arquivos referenciados e tipo de dados que tais
elementos possuem. O termo arquivo referenciado (AR) é definido
como um ALI ou AIE lidos ou alterados por uma função de transação
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e, por sua vez, o termo tipo de dados (TD) possui o mesmo significado
da contagem de funções de dados, ou seja, é definido como um
campo de armazenamento de dados.

Entretanto, a contagem de pontos de função difere entre a função de
transação SE e as funções CE e EE. As tabelas 3 e 4 definem esta
complexidade funcional de acordo com a combinação da quantidade
de ARs e TDs existentes.
Tabela 3: Contagem de complexidade funcional de uma entrada externa.
Contagem de Tipo de Dados

Contagem de arquivos
referenciados

1-4

5 - 15

16 ou mais

0-1

Baixa

Baixa

Média

2

Baixa

Média

Alta

3 ou mais

Média

Alta

Alta

Fonte: IFPUG (2000)

Tabela 4: Contagem de complexidade funcional de uma saída externa ou
consulta externa.
Contagem de Tipo de Dados

Contagem de arquivos
referenciados

1-5

6 - 19

20 ou mais

0-1

Baixa

Baixa

Média

2-3

Baixa

Média

Alta

4 ou mais

Média

Alta

Alta

Fonte: IFPUG (2000).
Após determinar a complexidade funcional, define-se a contagem de
pontos de função de acordo com a função de transação existente,
conforme tabela 5.
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Tabela 5: Contagem de PF (não ajustados) para função de transação.
Função de transação
Complexidade Funcional

Saída Externa

Entrada Externa ou
Consulta Externa

Baixa

4

3

Média

5

4

Alta

7

6

Fonte: IFPUG (2000).

2.4.1 Contagem de pontos de função em sistemas orientados a
objetos
Para a contagem de pontos de função, a seção a seguir relaciona os
conceitos descritos na seção anterior, porém aplicados na codificação de
uma ferramenta que apoia o processo de contagem, aplicada a softwares
escritos em Java. Esta ferramenta servirá de base para a extração do
número de pontos de função testados por caso de teste.

Segundo estudos de Kusumoto, et. al. (2002), em virtude da contagem
de pontos de função ser realizada de forma manual, os resultados da
contagem podem ser distintos para um mesmo sistema, partindo da premissa
de que este processo conta com o julgamento e experiência dos
especialistas envolvidos. O autor afirma que a contagem sistematizada de
pontos de função, em sistemas orientados a objetos, pode ser plenamente
factível, mitigando eventuais variações e distorções realizadas pela contagem
manual.

Ainda de acordo com Kusumoto, et. al. (2002), esta contagem
sistematizada pode ser estabelecida a partir do próprio código fonte do
sistema. Segundo seus estudos, a maioria das classes de um sistema
orientado a objetos, excetuando-se as que representam os atores,
correspondem diretamente às funções de dados ou às funções de transação.
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Entretanto, existe uma dificuldade relacionada à identificação das
classes e suas funções, quando operada a partir do código fonte. Para evitála, o processo de identificação e associação das classes à sua respectiva
função deve fazer uso da informação coletada em tempo de execução do
sistema.

Assim, com base nos casos de testes usados para a validação e
aceitação do sistema pelo usuário, é possível realizar a correspondência com
as funções existentes no código fonte. Esta abordagem é necessária, pois,
aquelas funções ou classes que não são acessadas pela execução dos
casos de testes, não devem ser consideradas na contagem de pontos de
função.

A figura 9 mostra um diagrama de sequência, observando-se a troca de
mensagens entre as classes de um sistema, em tempo de execução.

Classe A

Classe B

Classe C

1: ClasseB.metodo()
1.1: ClasseC.metodo()

Figura 9: Exemplo de chamada dinâmica de classes e métodos.
Fonte: Kusumoto, et. al. (2002).

Considerando-se que as classes são acessadas nesta sequência pela
execução de um caso de teste, a contagem de pontos de função pode ser
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realizada analisando-se o conteúdo das mensagens e o tipo de classes
envolvidas no diagrama construído.

2.4.2 Contagem das funções de dados em sistemas orientados a
objetos
Sendo as funções de dados representadas por ALIs ou AIEs, Kusumoto
et. al. (2002) menciona a forma de identificar esses componentes para a
contagem de pontos de função a partir do código fonte em sistemas
orientados a objetos.

Considerando as classes acionadas durante a execução de um caso de
teste, são identificados como ALIs aqueles componentes cujos métodos
realizam alterações nos dados obtidos pela classe, sendo estes dados
obtidos como argumentos de chamada dos métodos. Para o estudo
mencionado, as classes que se adequam a esta classificação são aquelas
que os métodos acessam ou atualizam o banco de dados do sistema.
Adicionalmente, dentre as classes selecionadas como funções de dados,
aquelas que não sejam ALIs são consideradas AIEs.

Assim sendo, existe a necessidade de determinar a complexidade de
cada AIE e ALI encontrados, com base no número de tipo de dados e de tipo
de registros existentes.

Considerando que determinadas classes do programa correspondam a
funções de dados, são definidos os tipos de dados que se referem a variáveis
simples destas classes (do tipo inteiro, caractere ou booleano) e, os tipos de
registros que são representados pelas variáveis definidas como tipos de
classe. Com relação aos métodos, os argumentos de chamada são também
considerados tipos de dados ou tipos de registros para a contagem.

A figura 10 exibe a classificação dos elementos de um método em Java,
o qual representa uma função de dados.
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Figura 10: Função tipo de dados em classes Java.

2.4.3 Contagem

das

funções

de

transação

em

sistemas

orientados a objetos
Sendo as funções de transações representadas por EEs, SEs e CEs,
Kusumoto

(2002)

também

menciona

a

forma

de

identificar

estes

componentes, em sistemas orientados a objetos, para a contagem de pontos
de função a partir do código fonte.

As classes reconhecidas como funções de dados podem ser usadas
para identificar as funções de transação. Hipoteticamente, tendo-se uma
classe A que invoca um método de uma classe B, sendo a classe B uma
função de dados, a interação mencionada pode ser considerada uma função
de transação. Esse caso pode ser especialmente identificado quando estas
chamadas ocorrem pela fronteira da aplicação. As classes da fronteira da
aplicação são representadas por aquelas invocadas no momento em que o
usuário realiza alguma entrada de dados no sistema.
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Classe A (Classe de Fronteira)

Classe B (Função de Dados)

: Usuário
1: ClasseA.metodo()
1.1: ClasseB.metodo()

Figura 11: Exemplo de uma função de transação.
Fonte: Adaptado de Kusumoto, et. al. (2002).

Para classificar as funções de transação em EE, SE e CE, deve-se
considerar a operação acionada pelo usuário a partir da fronteira da
aplicação.

Uma EE é referenciada pelos métodos invocados pela classe fronteira,
desde que eles apresentem um argumento de chamada e que demandem
modificações em um arquivo lógico. Quando o objetivo é identificar uma SE,
esta pode ser representada por uma classe que altera um dado proveniente
de uma função de dados e, consequentemente, o envia diretamente para a
classe fronteira da aplicação. Finalmente, uma CE refere-se a uma classe
que invoca uma função de dados e o retorna para a fronteira da aplicação,
sem nenhum tipo de conversão ou processamento.
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ClasseA (Classe de Fronteira)

ClasseB

ClasseC (Função de Dados)

: Usuário
1: ClasseA.metodo()
1.1: ClasseB.metodo()
1.1.1: ClasseC.metodo( X )

Figura 12: Exemplo de uma entrada externa com um parâmetro
Fonte: Adaptado de Kusumoto, et. al. (2002)

No exemplo da figura 12, o parâmetro x é transmitido para a classe
identificada como uma função de dados, sendo persistido em um arquivo
lógico interno (ALI).

Para determinar a complexidade de uma EE, SE ou uma CE, são
considerados o número de tipo de dados e arquivos referenciados por estas
funções. A contagem dos tipos de dados é realizada pelo número de dados,
ou variáveis, que trafegam de e para a fronteira da aplicação e, por sua vez,
os ARs são contados pelo número de classes de funções de dados
atualizadas ou referenciadas. No contexto apresentado, contando-se as
classes de fronteira como sendo a fronteira da aplicação, a contagem seguirá
a seguinte regra para cada uma das funções de transação existentes:
•

Entrada externa: o número de argumentos dos métodos chamados
pela classe de fronteira representa o número de tipo de dados.

•

Saída externa/ Consulta Externa: o número de valores de retorno
dos métodos, invocados pela classe de fronteira, representam a
contagem dos tipos de dados existentes.
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Este fundamento teórico se aplica ao passo da estratégia destacado na
figura 13.

Figura 13: Destaque para a métrica de PF e sua aplicação na estratégia

2.4.4 Ferramenta para contagem de pontos de função
Esta seção descreve o conceito e arquitetura da ferramenta de
contagem sistematizada de pontos de função, implementando os conceitos
descritos nas seções 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3, resultando na ferramenta que serve
de apoio para a experimentação deste trabalho.

Kusumoto (2002) propôs uma ferramenta para colher as informações em
tempo de execução de um sistema escrito em Java e, posteriormente,
contabilizar o número de pontos de função relacionados a cada caso de teste
executado. De acordo com os seus estudos, o índice de acurácia na
contagem é de 97% em comparação com a contagem manual de um
especialista em pontos de função.
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O modelo conceitual da ferramenta proposta é representado pela figura
14.

Figura 14: Visão geral da ferramenta de contagem de pontos de função.
Fonte: Adaptado de Kusumoto et. al. (2002).

Segue a descrição de cada uma das componentes do modelo conceitual
apresentado na figura 14:
•

Analisador Sintático: permite armazenar as regras que devem ser
aplicadas ao arquivo gerado pela execução do sistema, identificando
cada método acessado como uma função de dados ou uma função de
transação e, consequentemente, o número de tipo de dados e
registros contidos em cada uma delas. A parametrização é gravada no
arquivo de informação sintática

•

Executor: representa a execução dos casos de testes pela aplicação
escrita em Java. Este processamento tem como resultado um arquivo
de log de execução, mencionando as classes e métodos acessados.
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•

Contador de pontos de função: Calcula o número de pontos de
função de cada caso de teste executado, com base no arquivo de log
gerado e nas informações cadastradas para cada método no
analisador sintático.

A figura 15 representa a forma de geração do log em tempo de
execução, a partir da injeção de código em um método Java:

public static void Example (int a,int b) {
logger.info("Begin."+logger.getName()+“2.int.int”);
System.out.println (a,b);
logger.info("End."+logger.getName());
}
Log (Após execução)

Begin.Example.2
End.Example

Figura 15: Geração de Log em tempo de execução.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Código injetado para indicar ,
em arquivo de log,
qual classe ou método foi
utilizado em um determinado
caso de teste
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A figura 16 representa a fluxo de geração de log, a partir do código
injetado, e envio de informações à ferramenta de contagem, especificamente
ao seu repositório de logs de execução:

Casodeteste1.log

Código fonte Java
public static void Example (int a,int b) {
logger.info("Begin."+logger.getName()+“2.int
.int”);

Executa
caso
de teste

System.out.println (a,b);

Begin.Example.2
End.Example
Begin.Example2.3
End.Example

1

logger.info("End."+logger.getName());

2

}

System.out.println (a,b);
logger.info("End."+logger.getName());

Entrada do Log
no protótipo

public static void Example2 (int a,int b) {
logger.info("Begin."+logger.getName()+“2.i
nt.int”);

}

Figura 16: Fluxo de informações para a ferramenta de contagem de PF.
Fonte: Adaptado de Kusumoto (2002).
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Este fundamento teórico se aplica ao passo da estratégia destacado na
figura 17.

Figura 17: Destaque para a ferramenta e execução dos testes na estratégia

2.5 Seis Sigma
Considerando que as ferramentas de priorização e análise estatística do
método Seis Sigma serão aplicadas nos casos de testes definidos na
experimentação deste trabalho, a seção a seguir relata seus principais
conceitos e abordagens.

Lembrado por Rodrigues (2006), o físico alemão Carl Frederick Gauss
denotou por volta de 1809 que eventos ocorridos na natureza tendiam a um
comportamento comum que poderia ser representado por uma curva
gaussiana. Esta curva representa o conceito de probabilidade de ocorrência
de um evento e consequentemente do conceito de variabilidade. Assim, a
variabilidade pode ser medida através do desvio padrão, representada
matematicamente pela letra grega sigma ( σ ).

50

σ

σ

σ

σ

Figura 18: Gráfico de Curva Normal e desvio padrão (sigmas).
Fonte: Adaptado de Stevenson (2001).

De acordo com Smith (1993, apud Tonini, 2005), o termo sigma também
mostra a capacidade que tem um processo de trabalhar livre de falhas, isto é,
reduzir a variação no resultado entregue aos clientes a uma taxa de defeitos
equivalente a 3,4 partes por milhão (ppm) ou 99,99966 % de perfeição.

Tabela 6: Tabela representativa da escala Sigma.
Tabela de Nível Sigma
Sigma

Defeitos por Milhão

Percentual de Acertos

3

66,807

93,31930%

4

6,21

99,37900%

5

233

99,97670%

6

3,4

99,99966%

Fonte: Tayntor (2005).

Desta forma, pode se observar que, quanto maior o índice sigma, maior
a qualidade e acurácia de um processo. Adicionalmente, o método Seis Sigma
é definido por alguns estudos como um método estatístico que visa aferir os
desvios das saídas de um determinado processo (Tonini, 2006).
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Complementarmente, o objetivo prático do Seis Sigma muitas vezes não
é atingir o respectivo índice, mas instituir uma forma sistemática de organizar
as informações e métricas de processos, bem como alcançar melhorias de
qualidade.

De acordo com Tayntor (2005), o método Seis Sigma também pode ser
descrito como um conjunto de ferramentas e técnicas. Desta forma, como todo
método, ele pode ser dividido em diversas fases, comumente mencionado
como DMAIC, anagrama composto das primeiras letras do conceito
representado no quadro 2 e, complementarmente, descrito por Chowdhury
(2001, apud Scatolin, 2005).
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Fase
Define

Descrição
Definindo o problema e identificando o que é importante

Measure

Medição do processo ao qual pretende-se observar

Analyze

Analisar o que está errado e potenciais soluções

Improve

Melhorar o processo pela implementação de soluções

Control

Controlar a melhoria deste processo , de forma a assegurar que elas
estão sendo implementadas.

Quadro 2: Descrição das fases do processo Seis Sigma.
Fonte: Adaptado de Tayntor (2005).

•

Definição: nesta fase, os dados preliminares de um projeto devem ser
estabelecidos - a missão, o escopo, as métricas, o time, o tempo e os
impactos financeiros estimados. Enfim, são definidos o projeto, os
marcos iniciais e finais, as métricas que indicarão se o projeto teve
sucesso ou não e a estimativa de retorno que a empresa terá com a
execução do projeto.

•

Medição: o passo da medição tem o objetivo de determinar a situação
do processo até o momento do início do projeto, ou seja, determinar a
situação atual ou situação corrente. Neste instante identificam-se
todas as variáveis de entrada e saída do processo bem como se o
sistema de medição adotado garante a confiabilidade dos resultados.
Por fim, neste passo coleta-se o maior número de dados para que seja
estabelecida a capacidade inicial do processo ou a linha de base,
utilizando-se de gráficos de controle.

•

Análise: neste passo encaminha-se à priorização das variáveis de
entrada através do entendimento das relações entre as causas e os
efeitos do processo e potenciais fontes de variabilidade. Normalmente,
neste passo utiliza-se a ferramenta Análise do Modo e Efeito das
Falhas, representado pelo conceito FMEA (Failure Mode and Effect
Analysis).
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•

Implementação: neste estágio, são priorizadas as ações a serem
implementadas, com prazos e responsáveis. Também neste passo,
continua-se a entender ainda mais o efeito das variáveis que são
chave de entrada sobre as variáveis de saída do processo. Com isto,
determinam-se quais são os limites inferiores e superiores que serão
atribuídos às variáveis de entrada, a fim de determinar a amplitude do
impacto nas variáveis de resposta do processo. Portanto, após a
realização dos experimentos, são definidos quais os valores
otimizados das variáveis de entrada resultarão nas melhores variáveis
de saída.

•

Controle: no último passo, com a determinação das variáveis críticas
de entrada para o processo, bem como seus valores otimizados para
se obter os valores desejados nas variáveis de saída, um plano de
controle deve ser estipulado para que o processo seja previsível e
consistente, para que os ganhos conquistados pelo projeto sejam
mantidos. O plano de controle pode ser um documento formal que
estabelece e monitora, no longo prazo, a capacidade final do
processo.
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2.5.1 Ferramentas do Seis Sigma
Uma grande variedade de ferramentas pode ser usada para extração e
entendimento de métricas de processos dentro do modelo DMAIC, incorporado
no Seis Sigma. A maioria pode ser classificada em duas categorias:
ferramentas de otimização de processo, que permitem o desenho de fluxos
de trabalho mais eficientes, e as ferramentas de análise estatística e
priorização, que permitem a análise dos dados resultantes de um processo
(Tayntor, 2005).
Como apoio, a figura 19 representa um modelo conceitual contendo o
escopo e abrangência do método Seis Sigma, relacionado às ferramentas
existentes:

Figura 19: Modelo conceitual do método Seis Sigma.
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2.5.2 FMEA (Failure Method and effect Analysis)
A seção a seguir apresenta os conceitos relacionados ao método FMEA,
uma das ferramentas do Seis Sigma que será utilizada nesta pesquisa, tendo
em vista sua aplicação na priorização de correção dos casos de testes
realizados na experimentação do trabalho.
O método FMEA (Failure Method and effect Analysis) foi criado em 1963
durante a missão Apollo, executada pela NASA (National Aeronautics and
Space Administration) mediante a necessidade de identificar, de forma
sistemática, falhas potenciais em sistemas, processos ou serviços.
Conforme Puente et. al. (2002, apud Fernandes, 2006), o método FMEA
é útil para identificar as falhas potenciais, seus efeitos e importância em
sistemas e processos, definindo ações que visem reduzir ou eliminar o risco
associado a cada falha. O FMEA avalia a severidade de cada falha
relativamente ao impacto causado aos clientes, sua probabilidade de
ocorrência e de detecção. Com base em três elementos citados como
severidade, ocorrência e detecção, o método FMEA leva à priorização dos
modos de falha que acarretam os maiores riscos e que, portanto, devem
receber uma maior atenção.
Para aplicação do método, de acordo com Fernandes et. al. (2006, apud
Chrysler et al 1998), e com base na norma QS-9000, pode ser disponibilizada
uma tabela, representada pelo quadro 3, de correlação entre as causas e
efeitos das falhas encontradas em um processo.

NPR

Detecção

Ocorrência

Severidade

Ações tomadas

Resultado das ações
Ações recomendadas

NPR (Número de prioridade de risco)

Detecção

Controles atuais

Ocorrência

Causa

Severidade

Efeito

Modo de Falha

Função / Características
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Quadro 3: Quadro de análise FMEA.
Fonte: Adaptado de Fernandes (2006).

O significado de cada uma das colunas do quadro pode ser
caracterizado de acordo com o texto em sequência:
•

Função/Características: etapa do processo ou descrição sucinta da
operação ou funcionalidade a ser estudada.

•

Modo de falha: descrição da não conformidade como percebido pelo
cliente, isto é, uma situação concreta, observável e possível de
ocorrer.

•

Efeito: É a consequência da falha para o cliente.

•

Severidade: Avaliação da gravidade do efeito do modo de falha para
o cliente. Pode ocorrer numa escala que varia de 1 (falha
imperceptível) a 10 (falha que compromete o funcionamento do
produto).

•

Causa: Identificação da causa fundamental da falha, considerando
que:
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o Uma única causa pode ser a origem de diferentes tipos de
falha.
o Um único problema pode ser gerado por diferentes causas.
o As relações de causa e efeito podem ser complexas.
•

Ocorrência: é a probabilidade de uma causa de falha vir a ocorrer e,
ocorrendo, a probabilidade que ela gere a falha em si, podendo ser
avaliada numa escala que varia entre 1 (baixa probabilidade) e 10 (alta
probabilidade).

•

Controles atuais: são as descrições dos controles que devem ser
capazes de detectar o modo de falha, a presença da causa da falha ou
prevenir a ocorrência do tipo de falha.

•

Detecção: Indica a probabilidade de os controles conseguirem filtrar
as falhas antes que estas cheguem ao cliente, podendo variar entre 1
(alta probabilidade de detecção) e 10 (baixa probabilidade de
detecção).

•

Número de prioridade de risco (NPR): composição dos indicadores
de severidade, detecção e ocorrência, de forma multiplicada, para
avaliar o risco, importância e efeito de ocorrência de uma falha em
uma determinada função ou requisito.
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Para exemplificar o conceito, consideram-se dois requisitos, o cadastro
de clientes e o cadastro de produtos de um sistema qualquer, gerando a
matriz FMEA, representada no quadro 4:
Função / Características

Cadastro de Clientes

Cadastro de Produtos

Modo de Falha

Impossibilidade de inserção de
dados importantes dos clientes

Impossibilidade de inserção de
parâmetros de produto

Prejudica a atualização de
Prejudica a atualização de cadastro
cadastro de clientes, ponto
de produtos, impactando a
inicial para outras operações
visualização em relatórios

Efeito

Severidade

8

5

Causa

Falha na comunicação do frontend com o banco de dados

Falha no código fonte

Ocorrência

4

2

Controles atuais

Nenhum, pois não existe um
monitoramento desta
comunicação

Existe o controle para identificá-lo
na fase de teste unitário

Detecção

10

5

NPR

320

50

Ações recomendadas

Monitoramento da
comunicação do front - end
com o banco de dados

Melhorar teste unitário para o
cadastro de produtos

Ações tomadas

Severidade
Resultado
das ações

Ocorrência

Detecção

NPR

Quadro 4: Exemplo de matriz FMEA com base em requisitos de software.
Fonte: Adaptado de Fernandes (2006) e preenchido pelo autor.
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Desta forma, o índice NPR=320 auxilia na priorização do teste da função
ou do processo cadastro de produto, mediante comparação com outras
funções existentes no projeto, o que exemplifica como a ferramenta será
adotada no trabalho, usando este índice para avaliar quais casos de testes
devem ser relevantes e considerados para aplicação do método no estudo de
caso.

Este fundamento teórico se aplica ao passo da estratégia destacado na
figura 20.

Figura 20: Destaque para a aplicação do FMEA na estratégia

2.5.3 Análise estatística do Seis Sigma
O Seis Sigma parte do princípio do controle e priorização de processos
por meio de suas métricas, usando ferramentas estatísticas para tal fim
(Stevenson, 2001).

O primeiro passo para trabalhar este princípio consiste em definir, com
suficiente

detalhamento,

aquilo

que

deve

ser

controlado,

mais

especificamente, quantificado e medido, inclusive com características de
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contagem. Ademais, é estritamente necessário que se adote um referencial
de comparação e especificação que possa ser utilizado para avaliar as
medidas extraídas do processo. Em suma, o referencial escolhido está
intimamente atrelado ao nível de qualidade e controle desejado.

Segundo Box (2005), quando existe um determinado número de
resultados de um processo sobre os quais é preciso inferir uma interpretação,
um diagrama de frequência, ou histograma, também pode ser elaborado para
tal finalidade. Desta forma, é possível identificar o comportamento e a
distribuição das observações (ou saídas) e, com isto, inferir a distribuição
implícita, seja ela Normal, Poisson ou qualquer outra que possa ser
identificada, permitindo analisar os limites especificados para o processo
estudado.
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Figura 21: Histograma para um exemplo de 500 observações.
Fonte: Adaptado de Box (2005).

Nota-se na figura 21 que o maior número de ocorrências, dentre as 500
observadas, possui um valor de saída igual a 60, enquanto o menor número
de ocorrências acontece entre os valores 55 e 72.

61

Segundo Tayntor (2005) e Xiaosong (2008), o gráfico de distribuição de
Pareto é um método estatístico, gerado por um histograma, que pode auxiliar
na avaliação e monitoramento de um processo de desenvolvimento de
software, no sentido de verificar quais mudanças ou requisitos podem gerar
um maior número ou frequência de erros e, desta forma, quais estão gerando
um maior impacto ao usuário final. Este método caminha em direção à
confirmação da hipótese de que 20% das causas podem explicar 80% dos
problemas de um processo.
Distribuição de Pareto

Número de Erros

50
40
30

Indice de Erros

20

Frequência Acumulada

10
0
Req 1

Req 2

Req 3

Req 4

Req 5

Req 6

Req 7

Requisitos

Figura 22: Exemplo de uma distribuição de Pareto.
Fonte: Adaptado de Tayntor (2005).

A tabela 7 mostra os dados utilizados para a construção do gráfico da figura
22.
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Tabela 7: Tabela de frequência acumulada e índice de defeitos.
Frequência

Frequência

Acumulada

Acumulada (%)

20

20

44%

Req 2

10

30

67%

Req 3

5

35

78%

Req 4

4

39

87%

Req 5

3

42

93%

Req 6

2

44

98%

Req 7

1

45

100%

Total

45

Requisito

Índice de Erros

Req 1

Fonte: Adaptado de Tayntor (2005)

Desta forma, nota-se que 87% das não conformidades, que devem
tomar o foco no processo de correção e entrega para o usuário final, têm
origem em 4 requisitos.

2.5.4 Seis Sigma em engenharia de Software
Tayntor (2005) afirma que o método Seis Sigma pode ser plenamente
utilizado no desenvolvimento de software, inclusive fazendo uso de suas
ferramentas estatísticas durante a fase de testes, servindo de apoio para a
tomada de decisão.

Considerando as métricas relacionadas a esta fase, Pan (2007)
menciona que a métrica de taxa de defeitos entregues por um software é
extremamente relevante e pode ser interpretada pelas ferramentas
estatísticas indicadas pelo Seis Sigma.

O método DMAIC é citado como o ponto de partida para a concepção e
aplicação do Seis Sigma em projetos de desenvolvimento de engenharia de
software, conforme colocado por Pan (2007) e Xiaosong (2008). Desta forma,
realizando-se uma síntese a partir da bibliografia citada, definem-se os
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seguintes passos a serem seguidos para esta aplicação, inclusive no trabalho
aqui proposto:
•

Definição: nesta fase, deve-se entender a necessidade real do
usuário e o problema que se deseja abordar. Neste ponto, deve se
considerar o conceito de VOC (Voice of Customer), identificando os
fatores

mais

importantes

e

críticos

a

serem

resolvidos.

Adicionalmente, o conceito de FMEA pode ser utilizado, definindo
quais os potenciais de falha do processo e quais terão um maior efeito
para o usuário final, ou seja, quais requisitos ou casos de testes que,
sofrendo erros, causam um maior impacto e, desta forma, sendo
prioritários para a análise e correção.
•

Medição: existe a coleta de dados para a medição do processo de
software. Neste ponto, a coleta pode ser manual ou sistematizada e,
considerando o trabalho aqui proposto, será utilizada a ferramenta de
contagem de pontos de função. Ainda seguindo os requisitos
apontados na fase de definição, estes podem ter seus índices de
defeitos medidos e a curva estatística do processo pode ser
desenhada (Xiasong, 2008).

•

Análise: Neste momento, a análise estatística dos dados é realizada,
utilizando-se Pareto, ANOVA (Analysis of Variance) ou gráfico de
linha, permitindo interpretar os dados coletados com base nas
métricas escolhidas. Considerando-se a análise de Pareto, Xiasong
(2008) apontou em suas experimentações que, com base nos defeitos
encontrados, foi possível analisar a sua origem ou a causa do maior
número de erros identificado pelo usuário.

Tayntor (2005), em suas experimentações, define a integração da
análise de Pareto e FMEA na fase de verificação e validação para os
testes especificados durante o processo, como forma de direcionar os
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trabalhos da equipe de desenvolvimento para a correção de erros.
Esta integração é realizada da seguinte forma:

1) As funções ou testes são classificados de acordo com sua
importância, considerando o resultado da matriz FMEA discutido
com os usuários e equipe de desenvolvimento.

Tabela 8: Exemplo de Índice FMEA por função e teste.
Número de Prioridade e Risco

Função

(NPR) - FMEA

Teste Funcionalidade 1

100

Teste Funcionalidade 2

200

Teste Funcionalidade 3

50

Fonte: Adaptado de Tayntor (2005)

2) São contabilizados os erros encontrados após a execução de cada
um dos testes associados a suas respectivas funcionalidades.

Tabela 9: Exemplo de índice de erros por função e teste.
Função

Frequência de Erros

Teste Funcionalidade 1

10

Teste Funcionalidade 2

3

Teste Funcionalidade 3

4

Fonte: Adaptado de Tayntor (2005).

3) Os índices de frequência de erros e o indicador de prioridade de
risco são correlacionados para determinar quais funcionalidades ou
testes devem tomar o foco da equipe de desenvolvimento, o que
fornece a importância relativa de uma determinada funcionalidade
perante

as

outras.

Esta

correlação

é

determinada

multiplicação do índice NPR pela frequência de erros.

pela
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Tabela 10: Correlação de índice de erros e NPR.
Frequência

Número de Prioridade

Índice de

de Erros

e Risco (NPR) – FMEA

Correlação

Teste Funcionalidade 1

10

100

1000

Teste Funcionalidade 2

3

200

600

Teste Funcionalidade 3

4

50

200

Função

Fonte: Adaptado de Tayntor (2005).

4)

Um gráfico de Pareto, relacionado ao percentual do índice de
correlação acumulado, é desenhado como forma de determinar esta
priorização, alinhado com a hipótese de Pareto segundo a qual 80%
dos

problemas

são

gerados

por

20%

das

causas.

Figura 23: Distribuição acumulada pelo índice de correlação.
Fonte: Adaptado de Tayntor (2005).

Desta maneira, no exemplo acima, as funcionalidades 1 e 2
seriam priorizadas pelo método mencionado.
•

Melhoria: Para cada projeto específico no qual se aplique o Seis
Sigma, devem ser encontradas as soluções para os problemas
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identificados, e que estão causando mais impacto de acordo com as
análises e medições realizadas no passo anterior. De acordo com
Tayntor (2005), esta fase pode ser representada pelo ciclo de teste de
software, quando se verifica o número de defeitos entregues,
objetivando-se um índice próximo ou igual a zero.
•

Controle: Para verificar se o método Seis Sigma gera a melhoria
esperada, todas as ferramentas já utilizadas na fase de análise e
medição podem ser novamente aplicadas. Como exemplo, a matriz
FMEA pode ser usada para ponderar os resultados encontrados após
a sua aplicação, com base nos fatores ou requisitos definidos.

Este fundamento teórico se aplica ao passo da estratégia destacado na
figura 24.

Figura 24: Destaque para a aplicação da priorização estatística na
estratégia.
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2.6 Conclusão
Este capítulo apresentou um resumo de todas as referências
bibliográficas utilizadas neste trabalho, considerando a definição da fase de
verificação de software e suas respectivas atividades, passando pelas
métricas de ponto de função, índice de erros e sua contagem, bem como as
ferramentas de priorização do Seis Sigma.

Desta maneira, este trabalho propõe-se a investigar a aplicação destas
ferramentas de priorização na fase de verificação de software e, para isto,
elaborar uma estratégia que será detalhada no capítulo a seguir.
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3 DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA
3.1 Introdução
Este seção apresentará os tópicos relacionados ao desenvolvimento do
trabalho, tendo como foco o relato e elaboração da estratégia de priorização
de testes para a experimentação no contexto apresentado.

3.2 Contexto de análise
O projeto utilizado para a experimentação do trabalho, conforme
mencionado no capítulo 1, é voltado para a área de controladoria de uma
instituição financeira. O trabalho desta área é utilizar mensalmente o sistema
envolvido no projeto, chamado CNR (Customer NetWorth Revenue – Receita
sobre patrimônio de Cliente), para apurar o volume e a receita gerada por
cada cliente pertencente ao segmento de alta renda desta instituição,
considerando cada um dos produtos existentes em suas respectivas carteiras
de investimentos. Desta forma, com o lançamento de novos produtos e,
consequentemente, com as novas regras de apuração e cálculo de receita
demandadas, o tempo gasto na entrega de novas versões que cubram estes
requisitos e a necessidade de atendimento muitas vezes mostra-se
deficitária, gerando um grande volume de processos manuais.

O projeto tem como objetivo entregar os requisitos que tratam a
apuração de receita e volume destes novos produtos que foram lançados
durante o ano anterior ao início do projeto. A aplicação da estratégia visa
priorizar, nos testes e nas respectivas correções, as funções que sejam mais
sensíveis e importantes para os usuários, com base em métricas e,
primordialmente,

dando

visibilidade

e

foco

aos

processos

mais

problemáticos.

Complementarmente, a equipe de desenvolvimento do projeto foi
formada por um gerente funcional/técnico e dois analistas programadores
sêniores em Java, totalizando uma estimativa de 2500 horas de alocação em
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um período de dez meses. Sob o ponto de vista técnico, este sistema é
escrito em Java para plataforma Web, usando como SGBD o Oracle versão
9i. A figura 25 apresenta a arquitetura do software objeto do estudo de caso.

Figura 25: Arquitetura do software objeto da experimentação do trabalho.

3.3 Situação atual
Esta seção descreve o contexto que motivou a elaboração da estratégia
de priorização de testes. Focando-se especificamente no tempo da fase de
verificação, será utilizado como base comparativa um projeto anterior,
chamado de fase 1, o qual também teve como objetivo a implantação de
regras de cálculo de receita para novos produtos. O projeto também
contemplou a mitigação de processos manuais executados pela equipe
usuária.

A tabela 11 mostra o tempo planejado e despendido na fase de
verificação da fase 1, ocorrida no ano de 2008, quando foram elaborados 70
casos de testes, que foram executados e ajustados sem nenhum processo
de priorização, o que, ao final, resultou num atraso de 50% em relação ao
tempo inicialmente previsto.
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Tabela 11: Tempo planejado e realizado para a verificação da fase 1.
Projeto

Número de

CNR

Casos de Teste

Fase 1

70

Tempo

Tempo Previsto

4 semanas

executado

7,5 semanas

Atraso

50%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Considerando esta fase 1, na tabela 12 são exibidos os tempos médios,
planejado e realizado, gastos em cada caso de teste na fase de verificação,
considerando as atividades de execução do teste, correção, nova execução e
aprovação. Adicionalmente, é importante mencionar que tanto a fase 1 como
a fase 2 - esta última utilizada para a experimentação deste trabalho - foram
conduzidas pela mesma equipe do projeto, o que gera similaridade e
viabilidade de comparação de resultados entre as fases.

Tabela 12: Tempo médio despendido na fase 1 em cada caso de teste.
Projeto

Número de Casos

Tempo planejado

Tempo realizado em

CNR

de Teste

por caso de teste

cada caso de teste

Fase 1

70

2,28 horas

4,28 horas

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ademais, segue abaixo um gráfico que denota o esforço em horas
gasto nesta fase, no período de 7 semanas e meia, incluindo a elaboração
dos casos de testes. Este esforço considera o uso da equipe mencionada no
início desta seção.

500
450
450
400
350
300
250
200
150
100
40

50
0

Elaboração de Test Case

Execução e Correção dos Testes

Figura 26: Esforço por atividade na fase 1.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Desta maneira, este será o referencial de comparação da efetividade de
aplicação da estratégia proposta, que será descrita na seção a seguir.
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3.4 Elaboração da estratégia
Nesta seção, o objetivo será discorrer sobre a estratégia de priorização
proposta com base na bibliografia pesquisada, ambas mencionadas no
capítulo 2, sendo aplicada ao contexto descrito no item anterior. A figura 27

Definir

apresenta o fluxo de aplicação desta proposta:

Definir as métricas
de teste

Elaborar
Test Cases

Medir
Analisar
Atuar

Estratégia da fase de verificação de software

Início

Executar Test
Cases

Ínicio da
cronometragem do
tempo despendido

Definir índice
FMEA dos Test
Cases com
usuários

Extrair as métricas
definidas para os
Test Cases

Executar
priorização dos
Test Cases pelas
métricas definidas
e ferramentas
estatísticas

Término da cronometragem
do tempo despendido
Corrigir Test
Cases priorizados

Reteste após
correções
realizadas
Fim

Figura 27: Fluxo da estratégia para a fase de verificação de software.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nas seções seguintes serão detalhados os procedimentos utilizados
nas fases de verificação e, consequentemente, como cada uma delas
auxiliará na construção da estratégia proposta, bem como o referencial
teórico utilizado neste desenvolvimento.
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3.4.1 Etapa 1: Definir
Inicialmente foi preciso elucidar quais os produtos e métricas estão
relacionadas a cada uma das fases de um projeto de engenharia de software,
considerando a sua relevância para o objetivo proposto (Tayntor ,2005). Este
caminho foi escolhido tendo-se em vista o objetivo de coletar e estudar as
saídas do processo de teste, diretriz mencionada tanto por Pan (2007) como
por Biehl (2004).

Com relação a métricas, a figura 28 representa os produtos, resultantes
e medições existentes para cada uma das fases de desenvolvimento de
software, seguindo as diretrizes trazidas das normas ISO/IEC 9126
referentes a este tema.

Figura 28: Saídas e métricas do processo de engenharia de software.
Fonte: Adaptado das normas ISO/IEC 9126.
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A figura 28 auxiliou na escolha das métricas a serem adotadas para a
fase de verificação. Este caminho foi seguido devido à necessidade do
estudo de métricas quantitativas, insumo para os processos que utilizam as
ferramentas estatísticas e de priorização do Seis Sigma (Tayntor, 2005).

Desta forma, observando mais atentamente a fase de verificação,
confrontamos as duas classificações de métricas, referenciadas por externas
e internas de acordo com a norma ISO, concluindo que o processo de
experimentação deste trabalho deveria considerar os parâmetros destacados
na figura 29:

Figura 29: Métricas da fase de verificação.
Fonte: Adaptado das normas ISO/IEC 9126.
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Em um segundo momento, houve a necessidade do entendimento de
como estas métricas, tomadas em conjunto, poderiam gerar informações
relevantes para otimização do tempo da respectiva fase.

Desta forma, seguindo em linha com a unificação das métricas citadas,
a figura 30 representa este processo pelo início da derivação dos requisitos
em seus respectivos casos de testes. Consequentemente, através de suas
execuções, é possível contabilizar a quantidade de pontos de função
testados (IFPUG, 2000), bem como a densidade de erros. Esta abstração,
aplicada à fase de verificação, foi de grande utilidade para a definição do
escopo e das métricas utilizadas no desenvolvimento deste trabalho.

Figura 30: Processo de análise das saídas da fase de verificação.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Segue detalhamento do fluxo apresentado, considerando as atividades
atreladas à fase de verificação de acordo com as normas IEEE 1012 e IEEE
829, bem como a literatura do IFPUG (2000) para métricas de teste:
• Os requisitos do projeto são elencados.
• Para cada requisito, derivam-se os casos de testes relacionados.
• Consequentemente, para cada caso de teste, calcula-se a quantidade de
pontos de função testados, de acordo com Caper Jones (1996, apud
Naik et. al., 2008).
•

De acordo com o IFPUG (2000) , quando um caso de teste é executado,
como consequência, seus pontos de função também estão sendo
percorridos, tornando-se uma métrica representativa para quantificar as
funcionalidades do software em questão.

•

Através do número de erros encontrados, para cada caso de teste, é
inferida a densidade de erros por ponto de função (IFPUG, 2000).

Entretanto, o uso da ferramenta FMEA do Seis Sigma nesta estratégia
foi de grande valia para, em conjunto com os usuários do projeto, atribuir
pesos e prioridades para cada caso de teste percorrido, tendo por objetivo
compor o índice de densidade de erros por pontos de função com o NPR
(Número de Prioridade de Risco). Esta ferramenta permite ponderar os casos
de testes mais importantes e que devem ser priorizados nos ciclos de testes
e correções, seguindo a abordagem citada pelo ISTQB (2007) e pelo método
proposto por Tayntor (2005).
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Caminhando neste processo, a tabela FMEA, exemplificada pela tabela 13, relaciona um dos requisitos do projeto do estudo de
caso escolhido, bem como os seus respectivos casos de testes e pesos.

Tabela 13: Exemplo de uma linha da tabela FMEA criada no estudo de caso.
Número de
Requisito

Caso de

Modo de

teste

Falha

Efeito

Severidade

Causa

Ocorrência

Controles
Atuais

Detecção

prioridade
de risco
(NPR)

Geração de
arquivos de
receitas e
clientes

Geração do
arquivo de
clientes e
Bankers com
EM Number

Cliente
faltante
no
arquivo

A receita do

Cliente não

seu respectivo
banker não
será enviada
ao GMIC

10

possui EM
Number
associado

Controle
5

apenas

6

300

operacional

Requisito

Caso de Teste que

Índice de prioridade e risco (NPR)

do Projeto

valida o requisito

ponderado com a área usuária

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A ponderação do peso de cada caso de teste, considerando os atributos
mencionados, foi definida em reuniões realizadas com os usuários do projeto,
fórum composto pelo gerente da área de controladoria e um gerente
técnico/funcional que conduziu o projeto do sistema CNR, representado pelo
autor deste trabalho. Nestas reuniões, o processo adotado foi o colaborativo,
segundo o qual a troca de experiências, tanto funcional como técnicas,
direcionaram as atividades. O índice NPR ficou definido para atuar,
posteriormente, como multiplicador junto à densidade de erros por pontos de
função encontrada para os mesmos casos de testes, considerando-se a
fórmula a seguir:
Fatorpor caso de teste = Erros por Ponto de Função x ÍndiceNPR (FMEA).
Os parâmetros para atribuição dos pesos de cada caso de teste foram
definidos de acordo com os conceitos de Fernandes (2006), unificando as
experimentações realizadas por Tayntor (2005) e Xiaosong (2008). Desta
maneira, atribui-se a escala de 1 a 10, ponderando quais testes que, quando
falham, causam um grande impacto nos usuários envolvidos. Os parâmetros
definidos, considerando a necessidade da equipe de controladoria, são
mostrados na tabela 14.
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Tabela 14: Parâmetros para atribuição de pesos aos casos de testes.
Atributos

Pesos (escala)
Valor 1 (Um)
Erro no teste ou requisito que
não gere uma perda de receita

Severidade

de até 5% do volume total
calculado no mês ou que gere
um trabalho manual adicional de
menos de 2 horas.
Erro cuja probabilidade de

Valor 10 (Dez)
Erro que gere uma perda de receita
de mais de 20% do volume total
calculado no mês ou que gere um
trabalho manual adicional de 8
horas.
Erro cuja probabilidade de

ocorrência não seja muito grande ocorrência seja muito grande (maior
Ocorrência

Detecção

(menor que 10%), em virtude de que 60%), em virtude de um caso de
um caso de teste que não seja

teste que seja muito utilizado no

muito utilizado no dia-a-dia.

dia-a-dia.

Erro que seja facilmente

Erro que não seja facilmente

identificável (tanto do ponto de

identificável (tanto do ponto de vista

vista funcional como técnico).

funcional como técnico).

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os valores intermediários contidos nesta escala (de 2 a 9) foram
ponderados considerando os valores e parâmetros limite mencionados.

3.4.2 Etapa 2: Medir
Desta maneira, após a definição da FMEA, a segunda fase do processo,
representada pela medição, é seguida de forma a aferir e relacionar as
métricas identificadas. Neste ponto, seguindo a bibliografia referenciada no
capítulo 2, optou-se por realizar a contagem de pontos de função por cada
caso de teste por meio de uma ferramenta desenvolvida com base na obra
de Kusumoto (2002). Estes casos de teste foram elaborados seguindo o
conceito de classes de equivalência (Beizer,1995) (Naik,2008).

Entretanto, nesta ferramenta também foram reunidos os conceitos de
análise estatística e o índice FMEA mencionados no Seis Sigma, resultando
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em um software que auxilie no processo de tomada de decisão sobre as
prioridades e métricas apresentadas para cada caso de teste existente.

3.4.3 Etapa 3: Analisar
A fase de análise é apoiada por esta ferramenta, a qual realiza a
contagem de pontos de função para cada caso de teste e recebe, como
entrada, o número de erros apontados para cada um dos testes executados.
Para isto, a análise estatística de Pareto, seguindo a literatura de Tayntor
(2005) e Xiaosong (2008), é utilizada para que o protótipo aponte os casos
de testes que apresentam o índice de criticidade mais alto pelo fator
calculado, considerando o Número de Prioridade de Risco e a Densidade de
Erros por Ponto de Função. Desta forma, a ferramenta elenca os casos de
testes que devem ser priorizados para correção na fase de verificação.

3.4.4 Etapa 4: Atuar
A fase de atuar é representada pelo foco no trabalho da equipe para a
correção dos casos de testes que apresentam o maior índice crítico,
apontados pela ferramenta, tendo o objetivo de otimizar o tempo da fase de
verificação. Adicionalmente, o tempo despendido até este momento será
comparado com o tempo utilizado na verificação da fase 1 do projeto.

3.5 Conclusão
A figura 31 ilustra um exemplo do escopo de aplicação da estratégia
no projeto de implantação de novos produtos, de acordo com o contexto de
análise mencionado no item 3.2.
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Figura 31: Escopo e fluxo de experimentação do trabalho.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Desta forma, o contexto descrito exibe as métricas extraídas, o que
fornece embasamento para a tomada de decisão e permite ponderar qual
caso de teste deve ser trabalhado e ajustado, assim como qual testa mais
funções e qual apresenta uma maior densidade de erros considerando sua
respectiva prioridade.

Para isto, foram utilizados os conceitos para o estudo de processos e,
principalmente, na escolha de métricas que direcionassem a otimização
demandada. Nesta linha, o uso de pontos de função forneceu uma métrica
relevante para o cômputo da densidade de erros por caso de teste.

Adicionalmente, o índice FMEA fornece o grau de importância relativo
para cada cenário de teste, considerando seus respectivos índices de erros.
Por fim, a ferramenta de Pareto fundamentou matematicamente o processo
de

priorização

necessário,

com

base

nas

métricas

anteriormente

mencionadas, reunindo-as conjuntamente na estratégia aqui apresentada.

Por fim, o capítulo apresentou o detalhamento desta estratégia,
composta pela observação das referências bibliográficas apresentadas no
capítulo 2, tendo por objetivo direcionar o processo de priorização no ciclo de
verificação de software. O capítulo seguinte detalhará a ferramenta de apoio
para a sua aplicação, auxiliando no processo de coleta, formatação e
tabulação dos dados e métricas produzidas no projeto deste trabalho.
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4 ESPECIFICAÇÃO DA FERRAMENTA DE APOIO À
ESTRATÉGIA
4.1 Introdução
Esta seção discorrerá sobre a construção da ferramenta nomeada
Contador de Ponto de Função – Seis Sigma, a qual utiliza os conceitos de
contagem sistematizada de pontos de função por caso de teste de um
software escrito em Java (Kusumoto, 2002) - linguagem utilizada para a
codificação do software que atenderá ao projeto mencionado no contexto de
análise. A ferramenta também unifica a utilização do FMEA combinado à
densidade de erros por ponto de função, o que permite a análise estatística e
de priorização derivada do Seis Sigma, de forma a atingir o objetivo de
direcionar a priorização de testes e suas respectivas correções com base nas
métricas escolhidas.

Neste ponto, é importante mencionar que as classes e objetos, os quais
são artefatos utilizados para esta contagem de pontos de função, podem ser
representados na linguagem UML por estereótipos. (OMG, 2011)

Os estereótipos são utilizados em ferramentas CASE tendo-se o objetivo
de definir uma arquitetura de software, aqui sendo representados pelos
diagramas de classe e de sequência. Com isto, a proposta da ferramenta
poderia, em certa forma, ser aplicada na fase de desenho da solução,
antecipando a contagem de pontos de função por meio do código fonte
gerado por estes estereótipos, conforme representado na figura 32:
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Geração de Código (por ferramenta CASE)

public class CalculoReceitaTitulos extends CalculoReceita {

private int Taxa;
private int Vencimento;
public void Receita(int Taxa, int Vencimento) {

}
}
Figura 32: Geração de código por ferramenta case

Desta maneira, os códigos fontes gerados poderiam ser utilizados como
entradas na ferramenta, considerando os métodos definidos e seus
parâmetros de entrada. No exemplo, a ferramenta consideraria o método
“Receita” para a contagem de pontos de função, seguindo a proposta de
Kusumoto (2002).

Entretanto, a especificação detalhada nos próximos tópicos menciona a
aplicação deste conceito em tempo de execução, considerando o
comportamento dinâmico do software que sofre a contagem. O estudo para a
contagem de pontos de função a partir de estereótipos foi proposto como um
dos trabalhos futuros desta dissertação.

4.2 Modelo Conceitual
O modelo conceitual, representado por um diagrama de classes, mostra
a especificação da ferramenta, bem como as funções que foram
desenvolvidas para atender aos requisitos do estudo de caso proposto.
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Análise Estatística
+ ContaPFporCasodeTeste() : void
+ AnaliseDensidadeErrosxFMEA() : void
+ AnaliseNumeroErrosxFMEA() : void
+ AnalisePFporCasoTeste() : void
+ AnaliseNPRxDensidadeErrosxFMEA() : void

Cadastros

Casos de Testes
- NumerodeErros : int
- NPR_FMEA : int
- ArquivoLogJava : char

Metodos
- TipodaFuncao : char
+ AtribuiFuncaoDado() : void
+ AtribuiFuncaoTransacao() : void

+ Atribui NPR FMEA() : void
+ Atribui Numero de Erros() : void

Variaveis
- TipodeDados : int
- TipodeRegistro : int

Figura 33: Modelo conceitual Contador de Ponto de Função – Seis Sigma.

Carga de Arquivos
+ CargaArquivosdeLogJava() : void
+ CargaMatrizFMEA() : void
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Segue a descrição de cada uma das partes que compõem o modelo
conceitual descrito na figura 32:

Modelagem

Função

Casos de Testes
- NumerodeErros : int
- NPR_FMEA : int
- ArquivoLogJava : char

Abstração que resume as operações e atributos

+ Atribui NPR FMEA() : void
+ Atribui Numero de Erros() : void

carregados no protótipo.

necessários para os casos de testes a serem

Metodos
- TipodaFuncao : char
+ AtribuiFuncaoDado() : void
+ AtribuiFuncaoTransacao() : void

Relação que representa os atributos necessários
para o objetivo da contagem do número de pontos
de função de cada método Java acessado nos
testes, considerando também o número e tipo das

Variaveis

suas variáveis associadas.

- TipodeDados : int
- TipodeRegistro : int

Componente que representa as cargas necessárias
Carga de Arquivos
+ CargaArquivosdeLogJava() : void
+ CargaMatrizFMEA() : void

(da matriz FMEA e Logs da aplicação Java) para
inserção dos dados utilizados para processamento
da ferramenta.
Componente que representa o módulo central do
protótipo desenvolvido, o qual tem como objetivo
realizar a contagem dos pontos de função por caso

Análise Estatística
+ ContaPFporCasodeTeste() : void
+ AnaliseDensidadeErrosxFMEA() : void
+ AnaliseNumeroErrosxFMEA() : void
+ AnalisePFporCasoTeste() : void
+ AnaliseNPRxDensidadeErrosxFMEA() : void

de teste, considerando as regras cadastradas para
cada método e, com isto, realizar o processamento
estatístico visando o apontamento e prioridade
sobre os casos de testes existentes. As operações
representam

as

análises

e

cruzamento

de

informações contra os índices NPR (Número de
prioridade de risco) para cada teste considerado.

Quadro 5: Componentes do modelo conceitual do protótipo.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.3 Arquitetura
A arquitetura da ferramenta proposta, baseada no modelo conceitual descrito no item 4.2, é representada pela figura 33 que
contém seus respectivos componentes:

Contador de Ponto de Função - Seis Sigma (Visual Basic.NET)
Carga da Matriz FMEA

Contagem de Pontos de Função e Análise Estatística

SGBD
Banco de Dados (MS - Access)

Cadastro do analisador sintático de Log

Carga de Log Gerado pelo SW Java

Figura 34: Arquitetura do Contador de Ponto de Função – Seis Sigma.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A ferramenta foi escrita na linguagem VisualBasic.NET , usando banco de
dados Microsoft ACCESS. Cada componente da ferramenta é responsável
pelas seguintes operações:
•

Componente de carga de Log gerado pelo SW Java: responsável
pela carga de cada um dos arquivos de log gerados por cada caso de
teste executado na aplicação Java.

•

Componente de carga da matriz FMEA: responsável pela carga dos
dados da planilha FMEA, contendo as informações de cada requisito e
caso de teste associado, bem como o número de prioridade de risco
(NPR) de cada um destes.

•

Componente de cadastro do analisador sintático de Log:
responsável pela classificação de cada método carregado dos arquivos
gerados pelos casos de testes executados. Neste módulo, é possível
atribuir à classificação de consulta externa, entrada externa, saída
externa, arquivo lógico interno ou arquivo de interface externa,
elementos básicos para a contagem de pontos de função.

•

Componente de contagem de ponto de função e análise
estatística: responsável pelo contagem do número de pontos de
função de cada caso de testes com base no log da aplicação Java e no
cadastro de classificação de cada método percorrido. Adicionalmente,
a análise estatística neste módulo é realizada pela multiplicação do
índice NPR de cada caso de teste realizado pela densidade de erros
por ponto de função encontrada em cada execução, elaborando a
distribuição de Pareto.
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A ferramenta de desenvolvimento utilizada para a construção do
protótipo foi o Visual Studio. NET 2003. A figura 54 do anexo mostra o
ambiente de desenvolvimento com a respectiva segregação dos formulários
e telas.

4.4 Banco de dados
O modelo de entidade e relacionamento que armazena as informações
utilizadas pelo Contador de Ponto de Função – Seis Sigma é representado
pela figura 34:
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Figura 35: Modelo de entidade e relacionamento da ferramenta Contador de Ponto de Função – Seis Sigma.
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Cada uma das tabelas do modelo representado pela figura 34 é
utilizada para armazenar as seguintes informações:

Tabela

Função

Armazena

os

requisitos

carregados

da

planilha utilizada para elaborar a tabela FMEA.

•

Armazena

os

casos

de

testes

mencionados na planilha da matriz FMEA.

•

Armazena o número de erros, inseridos
manualmente por meio da ferramenta,
para cada caso de teste realizado.

•

Armazena o índice NPR para cada caso
de teste inserido.

Relaciona os casos de testes e cada um dos
métodos percorridos na sua execução.

Armazena

as

classes

carregadas

pelos

arquivos de Log da aplicação Java.

Armazena os métodos carregados pelos
arquivos de Log da aplicação Java.

Armazena as variáveis pertencentes a cada
método invocado pela execução de testes.
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Tabela

Função
Armazena as funções que podem ser relacionadas
a cada método trazido dos arquivos de log da
aplicação Java:

•

Arquivo Lógico Interno

•

Arquivo de Interface Externa

•

Entrada Externa

•

Saída Externa

•

Consulta Externa

Armazena os tipos de função que podem ser
relacionados a cada método trazido dos Log da
aplicação Java:

•

Função de transação

•

Função de dados

Armazena o domínio de complexidade possível
para cada função existente, sendo ALTA, MÉDIA ou
BAIXA.
Para cada função e sua respectiva complexidade,
esta tabela armazena a contagem de tipo de dados,
tipo

de

registros

e

número

de

arquivos

referenciados que devem existir para que cada uma
dos métodos tenha a complexidade ALTA, MÉDIA
ou BAIXA. Este cadastro segue as regras de
complexidade definidas pelo IFPUG (2000).
Para cada função e sua respectiva complexidade,
esta tabela armazena o número de pontos de
função que cada método irá contribuir na contagem
total de pontos de função do sistema gerador do
arquivo de Log.

Quadro 6: Descrição do Modelo de Entidade e Relacionamento.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.5 Interfaces
As

interfaces

contidas

no

protótipo,

desenvolvidas

para

as

funcionalidades de carga de arquivos, estão contidas no anexo deste
trabalho.

4.5.1 Cadastros
O módulo de cadastros para a análise sintática dos logs é representado
pelas opções mostradas na figura 35, representando a interface principal do
protótipo.

Figura 36: Interface para o módulo de cadastro.

Para a opção “Caso de testes / NPR (FMEA)”, a figura 36 mostra a
interface acionada para parametrização dos casos de testes.
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Figura 37: Interface do cadastro Caso de Testes / NPR (FMEA).

Na tela acima, observam-se os casos de testes carregados da planilha
contendo a tabela FMEA, porém permitindo alterar as seguintes informações,
dados os campos apresentados:
•

NPR (FMEA): número do índice de prioridade e risco apontado na
tabela FMEA para cada caso de teste encontrado para o projeto.

•

Número de erros: cadastro do número de erros relevantes
encontrados em cada execução de cada caso de teste.

•

Arquivo de log: nome do arquivo de log utilizado para carregar as
funções e métodos acessados na execução do caso de teste
referenciado.

Para a opção “Métodos”, a figura 37 mostra a interface acionada para
parametrização dos métodos carregados.
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Figura 38: Interface do cadastro de métodos e funções.

Nesta tela, observam-se os nomes dos métodos e classes carregados
dos arquivos de log. Este cadastro foi desenvolvido com o objetivo de
classificar cada método dentro das funções definidas pelo IFPUG (2000), ou
seja, quando um método é definido como “consulta externa” ou “saída
externa”, por exemplo, a contagem de pontos de função será diferenciada
para os casos de testes que fizerem uso do respectivo método.

Com isto, o detalhamento do campo Função do Método permite realizar
a classificação para cada método carregado pela execução dos testes.

Figura 39: Detalhamento do campo função do método.
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O valor “NÃO DEFINIDO” é atribuído para todos os métodos carregados
pela primeira vez, cabendo ao gerente do projeto que faz uso da ferramenta
realizar a mudança da classificação para cada um dos métodos. Entretanto,
quando um método está com este valor do domínio, ele é desconsiderado na
contagem de pontos de função para cada caso de teste existente.

4.6 Módulo de análise estatística
O módulo de análise estatística da ferramenta permite realizar a
observação das métricas coletadas na experimentação com os parâmetros
cadastrados para cada método carregado, o que permite gerar informações
para a tomada de decisão sobre quais casos de testes devem ser priorizados
na execução e correção.

Figura 40: Opção de acionamento da análise estatística.

A interface representada pela figura 39, acionada pelo menu
apresentado, mostra a implementação do módulo de análise estatística e
contagem de ponto de função mencionado no modelo conceitual do item 4.2.

As análises são realizadas pelo agrupamento e contagem de pontos de
função de todos os métodos acionados nos casos de testes executados, os
quais estão contidos nos arquivos de log. Adicionalmente, considera-se o
número de erros relevantes cadastrados para cada um dos testes
executados de acordo com a funcionalidade mencionada no item 4.5.2, bem
como o índice NPR de cada um deles.
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Desta maneira, este módulo realiza a construção do gráfico de Pareto,
indicando a prioridade já mencionada. Entretanto, a ferramenta fornece
quatro análises possíveis de serem realizadas após a execução de um
primeiro ciclo de verificação do projeto.
•

Densidade de Erros por Ponto de Função
A informação gerada pela execução dos testes é mostrada pela
tabulação da densidade de erros por ponto de função para cada um
destes e, ao mesmo tempo, mostra graficamente o seu índice de
prioridade, indicado no gráfico pela linha vermelha.

Os percentuais exibidos na distribuição de Pareto mostram a
proporção da densidade de erros de cada um dos testes perante a
soma deste índice para todos os testes executados.

Figura 41: Função de análise estatística por densidade de erros.
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•

Número de Erros por Caso de Teste
A informação gerada pela execução dos testes é mostrada pela
tabulação do número de erros para cada um destes e, ao mesmo
tempo, tem o seu índice de prioridade (NPR) desenhado no gráfico
pela linha vermelha.

Os percentuais exibidos na distribuição de Pareto mostram a
proporção do número de erros de cada um dos testes perante a soma
deste índice para todos os testes executados.

Figura 42: Função de análise estatística para o número de erros por caso de
teste.
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•

Pontos de Função testados por caso de teste
A informação gerada pela execução dos testes é mostrada pela
tabulação do número de pontos de função relacionados a cada um
destes e, ao mesmo tempo, mostrando graficamente o seu índice de
prioridade (NPR), indicado no gráfico pela linha vermelha.

Os percentuais exibidos na distribuição de Pareto mostram a
proporção do número de pontos de função para cada um dos testes
perante a soma deste índice para todos os testes executados.

Figura 43: Função de análise estatística para o número de pontos de função
por caso de teste.
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•

Índice NPR x Densidade de Erros por caso de teste
O gráfico construído é ordenado pelo índice NPR multiplicado pela
densidade de erros por ponto de função para cada teste executado da
tabela FMEA. Desta forma, ele permite ponderar visualmente os casos
de teste que apresentam uma grande prioridade e, ao mesmo tempo,
um grande índice de erros por este índice computado de forma
conjunta, executando o método proposto por Tayntor (2005).

Figura 44: Função de análise estatística pelo Índice NPR x Densidade de
Erros.

Os percentuais exibidos na distribuição de Pareto calculada mostram a
proporção do índice NPR x Densidade de Erros de cada um dos testes
perante a soma deste índice para todos os testes executados.

A tabela 15 mostra um exemplo do cálculo deste percentual,
representado pela coluna Peso.
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Tabela 15: Tabela exemplo para a elaboração do gráfico de Pareto.
Teste

Número de
Erros

Contagem de

Densidade de

Pontos de

Erros por Ponto

Função

de Função

Índice

NPR x

NPR

Densidade

Peso

Cálculo Receita

20

20

1,00

90

90,00

65%

Cadastro Fundo

10

30

0,33

80

26,67

19%

5

35

0,14

160

22,86

16%

Total

139,52

Extração
Relatório
Mensal

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.7 Conclusão
Este capítulo apresentou o detalhamento da ferramenta que servirá de
apoio para o entendimento e análise das métricas extraídas durante o ciclo
de verificação da experimentação proposta. O capítulo seguinte apresentará
a forma como a estratégia foi executada, unificando as métricas e conceitos
apresentados.
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5 EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA
5.1 Introdução
Esta seção elucida o fluxo de execução operacional da estratégia
elaborada. A figura 44 apresenta cada etapa desta execução, detalhando as
atividades de coleta das métricas e de priorização, bem como o uso da
ferramenta de apoio.

Figura 45: Fluxo operacional de execução da estratégia proposta.
Nas seções a seguir, serão detalhados os passos contidos no fluxo
elaborado.
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5.2 Reunião de definição da FMEA
Nesta seção, será descrita a forma como foram conduzidas as reuniões
de priorização com base nos requisitos definidos para o projeto do sistema
CNR.

Conforme mencionado no item 3.3, o fórum destas reuniões foi
composto pelo gerente da área de controladoria financeira, membro que
exerce esta função na instituição por aproximadamente dois anos, possuindo
o conhecimento necessário para contribuir com o objetivo dos encontros
agendados. Ademais, o gerente técnico/funcional, outro membro que compõe
este fórum, possui conhecimentos adquiridos ao longo de três anos por meio
da condução de projetos no sistema CNR, também contribuindo com o fórum
proposto. Este último representado pelo próprio autor deste trabalho

Inicialmente, o projeto foi programado de acordo com o cronograma da
figura 45, o qual indica o agendamento das reuniões de priorização FMEA ao
longo de três semanas, considerando a última semana de junho/2010 e as
duas primeiras semanas de julho/2010, sendo executadas em uma reunião
por semana de uma hora e meia cada, totalizando 6 horas nesta atividade.
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2010

Fase

5

Especificação funcional

6

7

8

2011
9

10

11

12

1

2

1
1

2

Desenvolvimento

2

Verificação

3

Validação

4

Produção
1
2

Elaboração da Planilha FMEA
Reuniões de Priorização (Definição do NPR)

Figura 46: Cronograma do projeto e das reuniões de priorização.

Para esta fase 2, o tempo planejado para a fase de verificação seria de 9
semanas e meia, tomando-se por base o tempo de 4,28 horas despendido
por caso de teste na fase 1.

Tabela 16: Tempo planejado e realizado para a fase de verificação do CNR.
Projeto

Número de Casos

Tempo

Tempo

CNR

de Teste

Previsto

executado

Fase 1

70

4 semanas

7,5 semanas

Fase 2

90

9,5 semanas

Não mensurado

Atraso

50%
Não
mensurado

Fonte: Elaborado pelo autor.

No início da primeira reunião de priorização, foi salientado para o
gerente da área de controladoria o objetivo do fórum e as ferramentas que
seriam utilizadas, mostrando o mapeamento e priorização estatística voltada
para processos e a tabela FMEA, bem como os testes derivados da
especificação funcional do projeto. O conceito de pontos de função também
foi exposto, tendo o autor afirmado que a métrica seria importante para
determinar o caso de teste que, além de ter uma grande severidade, testaria
um maior número de funcionalidades.
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O gerente da área de controladoria mostrou-se inicialmente reticente
sobre o processo, inseguro de que ele pudesse garantir a diminuição do
tempo da fase de verificação, reduzindo, consequentemente, o tempo de
entrega do projeto. O seu argumento foi justificado em razão do uso de
ferramentas pouco utilizadas em projetos de software.

Desta forma, uma maneira de justificar o processo de categorização dos
testes pelo índice NPR foi apresentar e discutir primeiramente os processos
manuais que demandam um maior volume de horas, considerando as
métricas apresentadas na tabela 17, trazida da definição da estratégia deste
trabalho.
Tabela 17: Parâmetros para discussão FMEA.

Atributos

Pesos (escala)
Valor 1 (Um)
Erro no teste ou requisito que
não gere uma perda de receita

Severidade

de até 5% do volume total
calculado no mês ou que gere
um trabalho manual adicional de
menos de 2 horas.
Erro cuja probabilidade de

Valor 10 (Dez)
Erro que gere uma perda de receita
de mais de 20% do volume total
calculado no mês ou que gere um
trabalho manual adicional de 8
horas.
Erro cuja probabilidade de

ocorrência não seja muito grande ocorrência seja muito grande (maior
Ocorrência

Detecção

(menor que 10%), em virtude de que 60%), em virtude de um caso de
um caso de teste que não seja

teste que seja muito utilizado no

muito utilizado no dia-a-dia.

dia-a-dia.

Erro que seja facilmente

Erro que não seja facilmente

identificável (tanto do ponto de

identificável (tanto do ponto de vista

vista funcional como técnico).

funcional como técnico).
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O gráfico da figura 46 apresenta o volume de horas gastas para a
execução de alguns dos processos mencionados, os quais se mostram mais
críticos, medidos durante a fase de especificação e, consequentemente, a
previsão do volume de horas que seriam gastas nestes mesmos processos
após a implantação do projeto.
300
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Horas
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24
6
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1,2
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Trading de
títulos (3os)

Processo Off
Balance

Antes

Geração de
arquivo de
clientes

Zeramento
Juros CDBs

Arquivo de
corretagem

Depois

Figura 47: Volume anual em horas gastas em processos manuais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Consolidando os valores apresentados, temos um volume de 426 horas
gastas ao ano que, após a implantação do projeto, podem ser diminuídas
para 43 horas ao ano, representando uma expectativa de redução em 90%
do esforço para estes processos manuais, gerando uma economia
operacional prevista de 383 horas em valores absolutos. Desta forma,
considerando-se o volume de horas mensais trabalhadas por recurso ser de
168 horas, a equipe usuária teria uma economia operacional anual de 16%
em valores proporcionais.
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Desta maneira, este argumento foi discutido e apresentado em reunião
para que pudesse ser atribuído o valor máximo de severidade para os testes
relacionados a estes processos, salientando-se a importância do processo de
definição FMEA. Esta argumentação inicial tornou o usuário mais propenso à
discussão, diminuindo a sua impressão de que este seria apenas mais um
processo burocrático.

A

planilha

FMEA

foi

inicialmente

preenchida

pelo

gerente

técnico/funcional em conjunto com a equipe de desenvolvedores Java,
mencionando todos os requisitos bem como os casos de testes associados.
O preenchimento da planilha foi realizado ao longo das duas semanas
anteriores ao início das reuniões de priorização.

Durante a elaboração dos testes na planilha FMEA, seguindo os padrões
de partição de equivalência, foi notada a importância do entendimento do
negócio ao que o projeto se propõe, pois esta técnica foi aplicada quando
possível e pertinente aos cenários de testes derivados do documento
funcional elaborado.

Tomando como exemplo o requisito de cadastramento de taxas de
fundos no sistema CNR, fundamentalmente, são necessários o percentual da
taxa de administração do produto e a base de cálculo de receita,
representada por exponencial ou linear. Neste cenário específico, foram
elaborados 3 casos de testes distintos, seguindo o conceito de partições de
equivalência:
•

Cenário 1: Cadastro de uma taxa negativa
Exemplo: -1 % ao ano

•

Cenário 2: Cadastro de uma taxa padrão do mercado brasileiro
Exemplo: 2 % ao ano

•

Cenário 3: Cadastro de uma taxa fora dos padrões do mercado
brasileiro
Exemplo: 80 % ao ano
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Desta forma, o requisito “Cadastro de taxa de fundos” gera 3 linhas
distintas na planilha FMEA, os quais foram priorizados durante a reunião com
os usuários, cobrindo todas as possibilidades de uso da funcionalidade
mencionada.

Após a elaboração da planilha FMEA pela equipe do projeto, foram
iniciadas as discussões de priorização com os usuários. Nestas reuniões,
cada caso de teste de cada linha da planilha FMEA foi abordado e discutido,
seguindo os parâmetros apresentados no início desta seção. Para cada
cenário de testes discutido, as perguntas a seguir foram realizadas:

1) O teste, caso incorra em erros, gera uma grande perda financeira
relacionada à receita?
2) O teste, caso incorra em erros, gera um grande volume de trabalho
manual?

Este processo auxiliou na definição do índice de severidade atribuído
para cada caso de teste.

Ao término desta primeira reunião, que ocorreu por aproximadamente 4
horas, os seguintes pontos puderam ser observados:
•

O usuário encontrou dificuldades em ponderar valores intermediários de
severidade para cada caso de teste apresentado, sendo este mais
sensível àqueles que, caso falhassem, o impactavam mais seriamente
ou não o impactavam.

•

O usuário também encontrou dificuldades no entendimento da
priorização, se ela estava ocorrendo sobre o requisito ou sobre o teste.
Desta maneira, foi explicado pelo autor, o qual estava desempenhando o
papel de gerente técnico/funcional, que a priorização estava ocorrendo
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sobre o teste e que nenhum requisito seria eliminado das entregas
previstas pelo projeto.
•

A coluna de “Controles Atuais” da planilha FMEA, sob o ponto de vista
do usuário, não se mostrou inteligível para o objetivo da priorização.
Desta forma, seu preenchimento foi abortado das discussões.

•

Face às dificuldades inicialmente encontradas na ponderação dos
índices pelo usuário, apenas 20 casos de testes puderam ser
classificados neste primeiro fórum.

Com os resultados da primeira reunião, as informações foram
preenchidas na matriz FMEA, cuja versão completa será encontrada no
apêndice A deste trabalho.

Ao término da primeira reunião, o autor mencionou como o processo de
priorização iria ocorrer: por meio da utilização de ferramenta estatística.
Considerando a análise de Pareto, a correção dos testes seria focada
naqueles que, somados os respectivos índices NPR e a densidade de erros
por Pontos de Função, representassem 80% da soma total de todos os
testes, classificados por importância.

Nesse momento, o protótipo da ferramenta Contador de Ponto de
Função – Seis Sigma foi mostrada ao usuário, exibindo a sistematização do
processo de seleção e priorização dos casos de testes elencados com base
nas métricas já apresentadas, o que, por fim, o deixou mais confiante no
método, considerando que o processo estava adequado e, a partir deste
ponto, passou a mostrar-se mais colaborativo e até ansioso pelo resultado
final do processo.

A segunda e terceira reuniões ocorreram de forma mais natural,
permitindo classificar a criticidade dos 70 casos de testes adicionais.
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Desta forma, após toda a classificação ser realizada na planilha FMEA,
elaborada em Excel, o arquivo contendo todas as classificações de índice
NPR foi gerado e carregado na ferramenta.

5.3 Injeção de código para gerar Log
Paralelamente ao processo de priorização FMEA, para a geração dos
arquivos de logs e contagem de pontos de função, a equipe de
desenvolvimento do projeto, representada por dois programadores sêniores
em Java, foi designada para a inserção de trechos de código, seguindo os
padrões descritos por Kusumoto (2002).

A figura 48 mostra uma classe em Java do sistema do estudo de caso, a
qual teve a inserção de código para a geração dos logs mencionados:

Figura 48: Exemplo de injeção de código (em destaque).
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A estrutura dos arquivos gerados é exemplificada na figura 49:

20100930-201823.680|INFO|.begin.FundosDao.selectByName.1.String.

Dia e Hora de

Início da

Execução

execução

Classe

Método

Número e tipo dos

Executado

parâmetros de

do método

entrada do método

20100930-201823.751|INFO|.end.FundosDao.selectByName.

Fim da execução
do método

Figura 49: Estrutura do arquivo de log gerado.

Uma vez que os códigos tenham sido inseridos nas classes em Java,
todos os arquivos gerados pela execução dos casos de testes da planilha
FMEA foram movimentados manualmente para uma pasta, para serem
carregados em lote para a ferramenta, cujo conteúdo relaciona os métodos e
a contagem de suas variáveis de entrada.

A forma de organização dos arquivos em uma pasta está mencionada
no anexo deste trabalho.

5.4 Configuração da ferramenta
Após o término das reuniões de definição da FMEA e, antes do início dos
testes de verificação, período compreendido entre a segunda semana de julho
de 2010 e a primeira semana de agosto de 2010, foi dado início à atividade de
configuração da ferramenta.

Para que esta pudesse contabilizar e ponderar corretamente o número de
pontos de função pelos métodos acionados em cada teste, as tabelas que
armazenam as informações de função e seus parâmetros de contagem foram
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preenchidas manualmente. A figura 50 representa a consulta envolvendo as
tabelas preenchidas no processo de configuração:

Figura 50: Consulta executada no SGBD da ferramenta para contagem de
pontos de função.

A modelagem da consulta contida na figura 49 traduz a matriz de regras
de contagem de ponto de função, tanto para funções de dados como para
funções de transação, mencionadas de acordo com a literatura do IFPUG
(2000). Em parte, este resultado é representado pela tabela 18:

Tabela 18: Resultado da consulta da matriz de contagem de pontos de função
TIPO_FUNCAO

DESCRICAO_FUNCAO

DOMINIO
COMPLEXIDADE

PONTOS
DE
FUNÇÃO

InicioNumero
Tipo de Dado

FimNumero
Tipo de Dado

Inicio NumeroTipo
de Registro ou
Arquivo
Referenciado

Fim Numero Tipo
de Registro ou
Arquivo
referenciado

Função Tipo de Dado

Arquivo Logico Interno

BAIXA

7

1

50

1

1

Função Tipo de Dado

Arquivo Logico Interno

BAIXA

7

1

19

2

5

Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa

BAIXA

5

1

50

1

1

Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa

BAIXA

5

1

19

2

5

Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa

MEDIA

7

20

50

2

5

Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa

MEDIA

7

1

19

6

10000000

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado completo desta consulta encontra-se no apêndice B deste
trabalho.

Desta maneira, de acordo com a classificação atribuída na ferramenta a
cada método acessado pelos testes do sistema CNR, e com o número e tipo
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dos parâmetros de suas chamadas, a matriz acima é consultada pela
ferramenta para determinar a contribuição destes métodos na contagem de
pontos de função do teste executado.

O preenchimento dos dados foi realizado manualmente nas tabelas
existentes no MS-ACCESS criado como SGBD para a ferramenta descrita.

5.5 Execução dos testes da tabela FMEA
Após a elaboração da planilha dos testes FMEA e da configuração da
ferramenta, a execução dos testes foi planejada levando-se em consideração a
ordem e prioridade dos índices NPR definidos. Este trabalho foi iniciado na
segunda semana de agosto / 2010.

Adicionalmente, é importante salientar que todos os casos de teste foram
executados para que a análise fosse realizada, comparando-se o índice NPR e
a densidade de erros por ponto de função entre todos os testes contidos na
planilha FMEA.

A equipe de projeto não possuía uma área de testes ou de qualidade
dedicada ao processo de verificação. Desta forma, esta fase foi executada pelo
próprio gerente técnico/funcional que participou da especificação de requisitos
do sistema CNR.

Após a execução de cada um dos testes, o seu resultado era comparado
às regras dos requisitos definidos, relacionando-se, quando oportuno, às regras
de cálculo descritas ao resultado obtido. Desta maneira, a contabilização de
erros foi determinada da seguinte forma:
•

Erro de cálculo em relatórios
Para os campos que apresentassem inconsistência em valores, era
computado um erro para cada um deles. Desta forma, se um teste
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comtemplasse a extração de um relatório e este possuísse 3 campos
com valores errados, 3 erros eram ponderados para o teste.
•

Erro de cadastro em tela
Para os campos que apresentassem problemas de cadastro,
envolvendo formatações ou impossibilidade de inserção de dados, foi
computado um erro para cada um destes campos.

•

Erro de geração de arquivos
Para os campos que apresentassem problemas no arquivo, foi
computado um erro para cada um deles, ou seja, se um teste
comtemplasse a geração de um arquivo e este possuísse 3 campos
com valores errados, 3 erros eram anotados para o teste.

•

Erros impeditivos, que não permitiam o prosseguimento do teste
Para este caso específico, apenas um erro foi computado.

Como atividade adicional para cada um dos testes, além da ponderação
de erros, foi necessário capturar o arquivo de execução do teste, atividade que
será detalhada na próxima seção.

A atividade de execução e cômputo dos erros para os 90 casos de
testes, considerando-se uma dedicação diária de 8 horas, apenas em dias
úteis, levou em torno de 2 semanas e meia, mais precisamente, 110 horas,
ponderando-se um gasto médio de 1,22 horas, ou 73 minutos, por caso de
teste até este ponto do estudo de caso.
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5.6 Captura dos arquivos de log
Para cada um dos testes executados na planilha FMEA, o seguinte
procedimento foi adotado para a coleta dos arquivos de log:
•

A hora, minuto e segundo eram marcados quando o teste era iniciado.

•

O teste era executado conforme descrito na planilha FMEA

•

A hora, minuto e segundo eram marcados quando a execução do teste
era encerrada ou quando houvesse um erro impeditivo de continuidade
do teste.

•

Nesse momento, realizava-se o download do arquivo de log para a
máquina local, contendo a impressão dos métodos acionados para o
caso de teste executado.

•

O arquivo era salvo em uma pasta com o nome mencionado na planilha
FMEA para o respectivo teste.

•

O número de erros para cada caso de teste, de acordo com a
especificação funcional, era inserido na ferramenta.

É importante mencionar que o processo de cronometragem, captura do
arquivo de log e digitação de erros para cada caso de teste na ferramenta
demandou inicialmente 1 minuto e 30 segundos. Porém, de acordo com o
prosseguimento dos testes, o tempo médio de execução deste processo
passou a ser de aproximadamente 1 minuto, considerando uma média
ponderada.

Desta forma, para os 90 casos de testes inicialmente previstos para a
fase de verificação, foram demandados 90 minutos adicionais apenas para a
coleta das informações para carga na ferramenta.

5.7 Classificação dos métodos no protótipo
Após a coleta dos arquivos de log ser realizada para todos os casos de
testes definidos na planilha FMEA, o gerente técnico/funcional iniciou o
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processo de carga destes arquivos na ferramenta. A classificação dos métodos
acessados pelo software CNR foi realizada utilizando-se as funcionalidades e
telas mencionadas na especificação do protótipo, seguindo as características
das operações executadas durante os testes.

O quadro 7 representa estas características existentes no sistema CNR, o
que ajudou a definir a classificação dos métodos acessados por cada um dos
testes executados, seguindo os conceitos do IFPUG (2000).
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Modelo de Interação

Objetivo

Representa a interação para manipulação de
dados, contemplando a inserção, alteração e
eliminação de informações.
Os métodos acessados por estas operações
foram classificados como Entradas Externas e
Arquivos Lógicos Internos na ferramenta.

Representa a interação para consulta de
informações.
Os métodos acessados por estas operações
foram classificados como Consulta Externa na
ferramenta.

Representa a interação do usuário para a
geração de arquivos para fora da fronteira do
sistema.
Os métodos acessados por este tipo de
interação foram classificados como Saída
Externa na ferramenta.

Representa a interação do usuário para
geração de relatórios de cálculo de receita.
Os métodos acessados por este tipo de
interação também foram classificados como
Saída Externa na ferramenta.

Quadro 7: Interações do sistema para contagem de ponto de função.
Fonte: Elaborado pelo autor.

118

Ao término da carga dos arquivos e da classificação dos métodos, que
consumiram aproximadamente 40 horas da fase de verificação, os seguintes
pontos puderam ser observados:
•

Alguns métodos se repetiam por diversas vezes entre os casos de teste
executados. Este ponto se denotou tanto para funções de dados ou
funções de transação, em virtude da modelagem e do fluxo de
chamadas dos métodos das classes e métodos Java.

•

Algumas análises foram realizadas e, em alguns casos, a equipe de
desenvolvimento, com base na modelagem de classes do sistema CNR,
denotou que, grande parte dos métodos que se repetiam representavam
os métodos das classes de fronteira, ou seja, que eram utilizadas para
acionamento dos métodos.

•

As classes abstratas, contidas no código fonte, não foram classificadas
em virtude de sua inutilidade para a contagem de pontos de função.

•

As classes invocadas por relatórios foram classificadas de consultas
externas.

•

Ao todo, foram classificados 96 métodos contidos em 40 classes
acessadas pelo sistema CNR.

•

De acordo com os experimentos de Kusumoto, o número e o tipo dos
parâmetros de entrada dos métodos foram classificados e contados
como tipo de dado ou tipo de registro. Nesta contagem, foram
computados como tipo de dado as variáveis primitivas do Java, sendo
String para texto, int e double para números e boolean para variáveis
lógicas . As demais variáveis de entrada que não se adequaram a estas
classificações, foram identificadas como tipo de registro.
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5.8 Priorização e correção dos testes
O processo de priorização estatística foi executado após a carga de todos
os arquivos de log de cada caso de teste executado, incluindo também a
digitação dos erros encontrados para cada um deles.

Na primeira execução da funcionalidade de classificação estatística dos
testes, foram extraídas as seguintes informações que direcionaram o processo
de priorização, determinados pela análise de Pareto.

100

90

90
80
70

63

60
50
40
25

30
20
10
0
Total de Casos de Testes

Com Erros

Priorizados para correção

Figura 51: Resultado da priorização dos casos de testes.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Desta forma, considerando-se o índice NPR e o índice de erros por ponto
de função, apenas 25 casos de testes forneceram representatividade para a
correção, gerando pouco mais de 80% do volume de erros observados pela
execução dos 90 casos de testes.

Os 25 casos de testes priorizados, os quais forneceram cenários para
ajuste do sistema CNR, consumiram mais 130 horas da equipe de
desenvolvimento do projeto durante a fase de verificação, considerando as
atividades de correção.
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A lista final dos cenários de testes priorizados para correção encontra-se
no apêndice C deste trabalho

Desta forma, em um segundo ciclo de teste, apenas os 25 casos
corrigidos foram utilizados para revalidação e, consequentemente, confirmando
que o sistema pudesse ser disponibilizado para validação da área usuária. O
processo de verificação dos 25 cenários de testes adicionais consumiu
adicionalmente 30 horas e meia.

Após a ponderação do número de casos de testes priorizados, o resultado
da lista foi apresentado ao usuário, que mostrou mais confiança no processo
em virtude de grande parte da lista comtemplar os processos manuais
discutidos durante as reuniões de priorização. É importante mencionar que os
25 casos de testes representaram aproximadamente 28% do número de pontos
de função testados durante a fase de verificação.

5.9 Teste dos cenários ajustados
O processo de um novo ciclo de teste seguiu os padrões determinados
para a primeira rodada, confrontando-se os resultados de cálculo de receita
com os requisitos dos produtos relacionados. Após o término deste ciclo, a
cronometragem foi encerrada e os valores foram tabulados para estudo da
efetividade de aplicação da estratégia.
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6 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
6.1 Introdução
Esta seção tem como objetivo avaliar a execução da estratégia
proposta, considerando também a percepção dos envolvidos com relação à
sua aplicação no projeto utilizado como experimentação do trabalho.

6.2 Experimentação do trabalho
6.2.1

Fase Definir

Considerando o passo de definição da estratégia proposta, foi
percebido que a utilização do conceito de partições de equivalência para
elaborar os casos de testes demandou um nível de conhecimento de negócio
próximo ao do usuário. Por outro lado, esta definição mostrou-se eficaz
durante as reuniões de priorização FMEA, quando as discussões foram
limitadas aos testes que realmente cobriam todas as necessidades reais dos
usuários.

Com relação ao processo de injeção de log no sistema, tendo-se o
objetivo da contagem de pontos de função, inicialmente, o direcionamento
desta atividade para os desenvolvedores envolvidos não foi considerada
complexa. Entretanto, com o início da codificação, a equipe apresentou
dúvidas relacionadas a quais métodos escolher para esta injeção de código,
argumentando que seria difícil rastrear visualmente os métodos que eram
acionados ou não pela execução dos testes. Nesse momento, a escolha se
deu pela inserção do código em todos os métodos e, na ferramenta, caso
algum método fosse apontado como irrelevante, este não seria classificado,
não sendo incluído na contagem. Esta decisão foi tomada com o objetivo de
não impactar o prazo de desenvolvimento do projeto.

Partindo-se

para

a

reunião

FMEA,

os

usuários

mostraram-se

inicialmente receosos quanto à utilidade prática do processo, considerando-o
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mais uma reunião burocrática e sem finalidade. Desta forma, foi preciso
mostrar métricas baseadas em processos manuais executados por estes
para mostrar onde o FMEA seria aplicado, priorizando o que lhes causava
mais problemas, tendo-se também o foco na implementação das regras de
receita de novos produtos. Esta quebra de paradigma foi considerada uma
das partes mais difíceis da experimentação do trabalho.

6.2.2

Fase Medir

Considerando a execução dos testes baseados na planilha FMEA, o
tempo despendido na fase começou a ser cronometrado como forma de
extrair o indicador de efetividade de aplicação da estratégia. As atividades
relacionadas às reuniões FMEA e de configuração de ferramenta não tiveram
seu tempo cronometrado, pois foram executadas paralelamente ao
desenvolvimento do software, não influenciando no tempo final de execução
da estratégia. Entretanto, estas atividades demandaram um esforço
homem/hora maior na fase de verificação, o que será discutido mais adiante.

Nessa

fase,

houve

um

grande

envolvimento

da

equipe

de

desenvolvedores, em virtude da classificação dos métodos carregados na
ferramenta. O conhecimento técnico na linguagem Java foi um diferencial,
pois foram identificadas as classes abstratas, por estas não terem
representatividade na contagem de ponto de função. O tempo que seria
despendido nesta atividade foi subestimado pelo autor, entretanto não houve
comprometimento do tempo total para aplicação da estratégia.

6.2.3

Fase Analisar

Após a execução do processo de priorização com os valores das
métricas inseridas na ferramenta, foi observado que a dependência entre os
testes poderia ser mais discutida durante as reuniões FMEA com o usuário,
ou mesmo da classificação e do tipo de erros. Como exemplo, notou-se que
o teste “Cadastro de Taxa de Fundos de Terceiros” teve um índice FMEA
distinto do teste “Cálculo receita Fundos de terceiros”, sendo que o primeiro,
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caso apresentasse erros, influenciaria diretamente o sucesso do segundo
teste. Desta forma, o autor ponderou que a planilha FMEA poderia ter alguma
métrica indicando a rastreabilidade entre os casos de testes.

A lista de casos de testes priorizados para correção foi apresentada aos
usuários, mostrando o resultado das reuniões e dos testes executados, o
que, ao final, foi considerado satisfatório, inclusive pela equipe de tecnologia.
O usuário sentiu-se mais confortável com o resultado em virtude de grande
parte dos casos priorizados se relacionarem aos processos manuais
mencionados na execução da estratégia.

6.2.4

Fase Atuar

Após compartilhar o resultado com os usuários, dando a aceitação da
lista priorizada, o processo de ajuste dos casos de testes foi iniciado pela
equipe de desenvolvimento. Seguindo-se ao início das correções, 3 casos de
testes tiveram de ser adicionados à lista priorizada, em razão da
rastreabilidade mencionada no item anterior, pois influenciariam no resultado
final. Esta mudança também foi comunicada ao usuário, como forma de
compartilhar as decisões tomadas pela aplicação da estratégia e gerar
confiança no processo adotado.
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6.3 Considerações sobre a estratégia
Com relação à execução da estratégia, pode-se observar que os
seguintes cômputos de tempo foram extraídos do contexto de aplicação:
•

Foi possível consolidar o tempo gasto em cada uma das
atividades de sua execução a partir do início da cronometragem
do tempo, de acordo com a figura 52.

Figura 52: Tempo consumido por atividade na fase de verificação (em
horas).

Desta maneira, de acordo com a figura 53, foi possível comparar
o tempo total previsto, estimado pelo histórico do tempo gasto por caso
de teste na fase 1, e o tempo total realizado. Neste contexto, o tempo de
4,28 horas por caso de teste da fase 1 foi considerado para estimar o
tempo que seria gasto na fase 2.
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Figura 53: Comparativo do tempo previsto e realizado para a fase 2 (em
semanas).

Desta forma, houve uma economia de 18,75 % para o tempo de
conclusão da fase, possibilitada pela forma de execução da estratégia
adotada.
•

A figura 54 denota o esforço, em horas, gasto para cada passo de
execução da estratégia, contemplando o desenvolvimento da
ferramenta de apoio a esta tarefa.
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100
50
0

429

400

60

42
6

Construção Elabração de
Setup
da
Test Case Ferramenta
Ferramenta

Reunão
FMEA

Execução/
Priorização/
Correção dos
Testes

Figura 54: Esforço por tarefa de execução da estratégia (em horas).

O comparativo de esforço, em horas, gastos na verificação da
fase 1 e da fase 2, denota-se pelo gráfico da figura 55:
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Figura 55: Esforço da fase 1 e fase 2

Devido ao uso da estratégia elaborada, a fase 2 demandou um
esforço 91,2 % maior do que a fase 1 do projeto, incluindo-se as horas
direcionadas para a implementação da ferramenta.

Entretanto, se o esforço despendido na especificação e
codificação da ferramenta for omitido e, com isto, for considerado o
esforço médio por caso de teste entre as fases, temos o gráfico
representado pela figura 56:
7,2

7

7
6,8
6,6
6,4
6,2
6

5,96

5,8
5,6
5,4
Esforço por caso de Teste Esforço por caso de Teste
(Fase 1)
(Fase 2)

Figura 56: Esforço por caso de teste na fase 1 e na fase 2
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Desta forma, a fase 2 demandou um esforço médio 14,85 %
menor por caso de teste do que a fase 1 do projeto, desde que se omita
o esforço de desenvolvimento da ferramenta.
•

À primeira vista, o uso da ferramenta pode ter consumido um
tempo e esforço muito grandes da fase de verificação, porém, a
contagem manual de pontos de função por caso de teste poderia
demandar um tempo e esforço muito maiores, incluindo a
tabulação manual dos índices e a análise estatística, o que
poderia gerar pouca confiabilidade na aplicação do processo.

•

Inicialmente, o uso de intervalo de valores de 1 a 10 para
atribuição do índice FMEA gerou dificuldade para os usuários,
pois estes notaram que a classificação de cenários críticos como
10 e não relevantes como 1 são fáceis de ser classificados,
diferentemente dos fatores intermediários.

•

O índice de detecção foi preenchido com o valor padrão 1 para
todos os cenários de testes, devido ao fato do usuário
desconsiderar o preenchimento da coluna de controles atuais da
planilha FMEA durante as reuniões.

•

O fator de erros por ponto de função foi importante para provocar
o desempate entre testes de índice FMEA semelhantes,
priorizando aqueles que apresentassem um maior número de
erros. Porém, observa-se que este resultado pode ser mais
relevante

se

aplicado

a

projetos

com

um

número

significativamente maior de casos de testes.
•

Foi notada uma relação inversamente proporcional do tempo de
correção do software para um cenário de teste e seu índice de
erros por ponto de função. Quanto menor o valor deste índice,
maior foi o tempo despendido para encontrar e ajustar o trecho do
código fonte que gerava o problema.
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•

Do ponto de vista de aplicação, o resultado obtido foi considerado
satisfatório. Um dos objetivos do trabalho era de que o tempo
consumido fosse aceitável e isto foi alcançado, considerando o
retorno dos usuários.

6.3.1 Ganhos qualitativos
Evidentemente, estes foram dados coletados por meio da execução da
estratégia em um projeto específico, considerado para a experimentação aqui
proposta.
Entretanto, de forma mais significante, podem ser apontados os seguintes
ganhos qualitativos advindos deste processo, comparando-se com o cenário de
projeto sem a aplicação da estratégia:

Cenário de Projeto sem a estratégia

Cenário de Projeto com a Estratégia

A otimização do tempo de projeto é

A priorização e otimização do tempo são

baseada no conhecimento de analistas

embasados em processo sequenciado

(tecnologia e usuários) e “achismos”

e teoricamente fundamentado

A priorização poderia ser definida como um Considera métricas relevantes e tangíveis
processo “empírico”

Se a priorização ocorre, o critério não fica
claro para a equipe de tecnologia.

da área de testes e qualidade

Estabelece foco e parâmetros para as
reuniões de priorização com usuários e
tecnologia

Quadro 8: Comparativo de projeto com e sem o uso da estratégia
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ademais, notou-se uma integração importante da estratégia com a
gestão do projeto, fazendo com que o usuário pudesse quantificar, por métricas
definidas, o conceito de importância nos testes, direcionando a condução do
projeto e, principalmente, fazendo com que aquele tivesse a percepção de que
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esta fase de verificação ocorresse de forma mais rápida, o que realmente
aconteceu.
Por fim, a estratégia contempla a implementação de uma ferramenta de
apoio à sua execução, o que gera confiabilidade e reprodutibilidade ao
processo aqui proposto em outros projetos de mesma característica.
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7 CONCLUSÃO
7.1 Introdução
Nesta seção será apresentado um resumo, contribuições e sugestões
para futuras pesquisas que complementem a teoria abordada neste trabalho.

7.2 Resumo
O paradigma mais influente na execução e entrega de projetos de
software resume-se no direcionamento e foco de trabalho que deve ser dado à
equipe, de maneira a atuar no desenvolvimento e em correções que realmente
façam sentido e apresentem relevância para o resultado final e atendam o
usuário de maneira satisfatória.
A partir desta preocupação central, esta dissertação propôs uma
estratégia aplicada na fase de verificação de software, segundo a qual os
cenários de testes que apresentem erros ou inconsistências sejam priorizados
na sua correção, considerando os fatores de importância ao usuário.
Para tanto, o trabalho se propôs a utilizar métodos de priorização
largamente experimentados na área industrial, derivados do método Seis
Sigma, representados aqui pela ferramenta FMEA e por ferramentas de análise
estatística para a interpretação das resultantes e saídas de um processo. Este
contexto tem como objetivo finalizar a etapa de verificação no menor tempo
possível.
Desta forma, a estratégia foi composta de 4 fases distintas:
1) Fase Definir: nesta fase, são elencadas as métricas que serão usadas
no processo de priorização, representadas pela densidade de erros
por ponto de função e pelo índice FMEA por caso de teste. Esta etapa
prevê reuniões interativas com os usuários, com o objetivo de definir a
prioridade para cada um deles de acordo com premissas de
atendimento ao negócio. Ademais, a construção dos casos de testes
seguiu o conceito de partições de equivalência, colocando foco na
discussão sobre os cenários realmente relevantes.
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2) Fase Medir: após a classificação de cada um destes casos de teste,
partiu-se para as suas execuções, o que permitiu a coleta das
métricas mencionadas na fase de definição e, consequentemente, a
utilização de uma ferramenta para o agrupamento e consolidação
destes dados.
3) Fase Analisar: por meio do uso da ferramenta mencionada, é possível
analisar as métricas de maneira conjunta. Com isto, pela utilização do
conceito de Pareto e também do método citado por Tayntor, permitese priorizar de maneira sistematizada os casos de testes que
apresentem os maiores índices apontados pela relação Erros por
Ponto de Função x Índice FMEA.
4) Fase Atuar: após selecionar os casos de testes que foram priorizados,
estes são utilizados para direcionar a correção do software de acordo
com estes cenários identificados.
Como forma de realizar a experimentação prática da estratégia, foi
selecionado um projeto voltado para a área de controladoria de uma instituição
financeira, o que permitiu comparar os resultados obtidos na experimentação
com o histórico de um projeto já entregue para este grupo de usuários.
Considerando-se o objetivo principal do trabalho, a aplicação da
estratégia mostrou-se bem sucedida, pois proporcionou uma economia de
18,75% no tempo despendido durante a fase de verificação, considerando o
tempo planejado com base no histórico da fase 1. Entretanto, a aplicação desta
forma de trabalho mostrou-se mais cara, considerando-se um esforço 91,2%
maior, em horas, quando comparado ao projeto da fase 1.
Este esforço adicional pode ser atribuído a dois fatores muito importantes.
O primeiro, ao fato da equipe do projeto ter aplicado esta estratégia pela
primeira vez, gerando algumas dúvidas e ponderações ao longo de sua
experimentação. O segundo fato, não menos importante, relaciona-se à
inclusão do esforço de implementação da ferramenta de apoio à execução da
estratégia. Seguramente, a aplicação em um segundo projeto poderia
desconsiderar este esforço adicional.
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O cenário de omissão deste trabalho relacionado à ferramenta foi
exercitado no item 6.3, constatando-se que o esforço por caso de teste foi
14,85% menor do que na fase 1.
Resumidamente, conclui-se que, apesar do incremento do custo e
diminuição do tempo da fase de verificação, a estratégia permite equalizar,
entre todos os componentes do projeto, representados pela área de tecnologia
e usuários, o que efetivamente deve tomar foco da equipe, considerando os
aspectos mais problemáticos que o projeto se propõe a resolver.

7.3 Contribuições
Uma das contribuições deste trabalho pode ser notada pela aplicabilidade
de processos utilizados em áreas tão distintas como a engenharia industrial em
engenharia de software. Entretanto, para isto, devem ser considerados
parâmetros de entrada adequados para o contexto de aplicação, observado
pelo número de erros por pontos de função e o índice FMEA, definidos como
métricas relevantes neste trabalho.

Desta forma, foi possível quantificar o conceito de importância para o
usuário, estabelecendo uma métrica que permite comparar, dentre um
determinado conjunto de cenários de testes, aqueles que são realmente
relevantes para atendimento ao negócio, considerando os requisitos e
necessidades apresentadas.

Por fim, a dissertação contribui com uma maneira diferente de conduzir
projetos na área de engenharia de software pelo uso de técnicas de
priorização, especialmente na fase de teste. Este fato foi notado pela adoção
do processo colaborativo na equipe do projeto, gerado pelo envolvimento de
desenvolvedores, analistas e usuários durante toda a fase de verificação. Isto
permitiu compartilhar responsabilidades e decisões de projeto, o que
notadamente melhorou o processo de comunicação e expectativas de entrega,
principalmente dos usuários.
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7.4 Sugestões para futuras pesquisas
Para a produção de trabalhos futuros, sugere-se:
•

Estudar a viabilidade de aplicação da estratégia em projetos que tenham
como foco metodologias ágeis de desenvolvimento, como XP ou Scrum.

•

Usar o conceito da ferramenta proposta no trabalho para a contagem do
tamanho de um software, tendo-se o objetivo de mensurar projetos de
manutenção e melhorias com base em pontos de função.

•

Realizar a aplicação da estratégia para projetos em softwares
embarcados.

•

Aplicar a estratégia, de forma adaptada, em fases anteriores do
desenvolvimento do software, como priorização de requisitos.

•

Aplicar a estratégia considerando métricas derivadas de Use Case Point
e adaptação da ferramenta para este contexto.

•

Aplicar a ferramenta de contagem de pontos de função nas saídas de
uma ferramenta CASE, considerando os métodos e classes de sua
modelagem, antecipando este processo de contagem.
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Apêndice

1

Abertura do
sistema

2

Abertura do
sistema

3

Abertura do
sistema

4

Abertura do
sistema

5

Abertura do
sistema

6

Abertura do
sistema

7

Fundos de
Terceiros

8

Fundos de
Terceiros

9

Fundos de
Terceiros

10

Fundos de
Terceiros

Pressionar o botão de "Abrir
" para o mês seguinte na
tela de abertura
CNR deve criticar a
ausência de taxa de fundos
de terceiros
CNR deve criticar a
ausência de taxa de
carteiras
CNR deve criticar a
ausência da taxa de
empréstimos
CNR deve criticar a
ausência do produto na
associação de produtos
(GMIC x Local Product)
Pressionar o botão de "Abrir
" para o mês seguinte na
tela de abertura
Cadastro de parâmetros de
fundos de terceiros com
percentuais positivos
Cadastro de parâmetros de
fundos de terceiros com
percentuais negativos

Sistema não permite abrir
devido à falta de saldo de
produtos
Sistema não critica a
ausência da taxa de
fundos de terceiros
Sistema não critica a
ausência da taxa de
carteiras
Sistema não critica a
ausência da taxa de
empréstimos
Sistema não critica a
ausência de um produto
no de-para de produto
Local com OffShore
Sistema não permite abrir
devido à falta de saldo de
produtos
Tela não permite entrar
com parâmetros

Deteccao

(Valor Default 1)

Modo de Falha

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade

Apêndice A – Planilha FMEA com índices NPR

Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Arquivo de Log

Efeito

Causa

Controle atuais

Não permite abrir o sistema para o
mês corrente

Falha de carga da base ODS

Não aplicável

5 10 1

50

Processo_Abertura_1.log

Receita do fundo com cadastro
faltante é igual a zero

Falha de crítica de fundos de terceiros no módulo de
abertura do CNR

Não aplicável

5 5

1

25

Processo_Abertura_2.log

Receita de carteiras com cadastro
faltante é igual a zero

Falha de crítica de carteiras no módulo de abertura do
CNR

Não aplicável

7 5

1

35

Processo_Abertura_3.log

Receita de empréstimos com
cadastro faltante é igual a zero

Falha de crítica de empréstimos no módulo de abertura
do CNR

Não aplicável

2 4

1

8

Processo_Abertura_4.log

Produto não é impresso no arquivo Falha de crítica de produto Local X OffShore no módulo
de receitas
de abertura do CNR

Não aplicável

8 2

1

16

Processo_Abertura_5.log

Não permite abrir o sistema para o
mês corrente

Falha de carga da ODS

Não aplicável

10 1

1

10

Processo_Abertura_6.log

Não permite efetuar o cálculo de
receita para fundos de terceiros

Falha na crítica do módulo Java para a tela específica

Não aplicável

9 1

1

9

Cad_FundosTerceiros_1.log

Falta de crítica no módulo Java para impedir a entrada
de percentuais negativos

Não aplicável

1 4

1

4

Cad_FundosTerceiros_2.log

> Memória de Cálculo não codificada
> Base Exponencial não codificada
> Algoritmo mal implementado

Não aplicável

7 3

1

21

Calc_FundosTerceiros_3.log

> Definição incorreta da precisão numérica
> Algoritmo mal implementado

Não aplicável

2 2

1

4

Calc_FundosTerceiros_4.log

Tela permitir efetuar o
O relatório de receitas aponta que
cadastro com percentuais
o fundo apresentou um prejuízo
negativos
para o mês corrente
Cálculo incorreto na
Calculo da receita de fundos
Rateio incorreto da receita de
receita de acordo com a
de terceiros para
fundos entre os clientes do
fórmula contida no
percentuais entre 1 e 10%
segmento
documento funcional
Calculo da receita de fundos
Rateio incorreto da receita de
Valores causam um
de terceiros para
"overflow" no sistema pelo
fundos entre os clientes do
percentuais maiores que
número calculado
segmento
100%

Cadastrar taxa de
administracao de carteira
controlada

(Valor Default 1)

Deteccao

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade
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Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Arquivo de Log

Modo de Falha

Efeito

Causa

Controle atuais

Falha na tela de cadastro
da taxa de administracao

Impossibilidade de parametrizar o
cadastro da carteira

> Campo da tela não possui a crítica correta para o
valor inserido
> Consistência do Java para valor da taxa está incorreto

Não aplicável

8 2

1

16

PMA_Cad_Tax_Adm.log

Impossibilidade de parametrizar o
cadastro de rebate

Consistência física das tabelas para o cadastro do
Nome x código da carteira

Não aplicável

8 2

1

16

PMA_Cad_Faixa.log

Impossibilidade de parametrizar o
cadastro da carteira

Falha na crítica do módulo Java para a tela específica

Não aplicável

8 2

1

16

PMA_Cad_Rebate_1.log

O relatório de receitas aponta que
o produto carteira apresentou um
prejuízo para o mês corrente

Falta de crítica no módulo Java para impedir a entrada
de percentuais negativos

Não aplicável

1 2

1

2

PMA_Cad_Rebate_2.log

Rateio incorreto da receita final de
carteira entre os clientes do
segmento

> Definição incorreta da precisão numérica
> Algoritmo mal implementado

Não aplicável

2 2

1

4

PMA_Calc_Rebate_3.log

Rateio incorreto da receita final de
carteira entre os clientes do
segmento

> Memória de Cálculo não codificada
> Algoritmo mal implementado
> Base exponencial não considerada

Não aplicável

9 5

1

45

PMA_Calc_Rebate_4.log

Rateio incorreto da receita final de
carteira entre os clientes do
segmento

> Memória de Cálculo não codificada
> Algoritmo mal implementado (Tx Adm - Rebate)

Não aplicável

9 2

1

18

PMA_Calc_Receita.log

11

Carteira

12

Carteira

13

Carteira (PMA)

14

Carteira (PMA)

15

Carteira (PMA)

16

Carteira (PMA)

17

Carteira (PMA)

Calculo da receita de
carteira controlada (PMA)

Valor de taxa de
administracao incorreto

18

Carteira (PMA)

Extracao do relatorio de
receita de carteira
controlada (PMA)

Receita de carteira esta
menor do que esperada
em vista dos parâmetros
cadastrados

> Memória de cálculo incorreta para os rebates
Valor incorreto de receita total no
> Taxa de Administração cadastrada incorretamente
relatorio
> Valor de posição carregado da base ODS encontra-se
incorreto

Não aplicável

4 2

1

8

PMA_Relatorio.log

19

Carteira (PEA)

Falha na tela de cadastro
de rebate de PMA

Impossibilidade de parametrizar o
Falha na crítica do módulo Java para a tela específica
cadastro da carteira

Não aplicável

8 2

1

16

PEA_Cad_Rebate_1.log

20

Carteira (PEA)

Tela permitir efetuar o
O relatório de receitas aponta que
Falta de crítica no módulo Java para impedir a entrada
cadastro com percentuais o produto carteira apresentou um
de percentuais negativos
negativos
prejuízo para o mês corrente

Não aplicável

1 2

1

2

PEA_Cad_Rebate_2.log

Cadastro do nome das
Falha na tela de cadastro
faixas de rebate das
da faixa de rebate
carteiras controladas
Cadastro de rebate de
Falha na tela de cadastro
carteira controlada (PMA)
de rebate de PMA
com valores positivos
Cadastro de rebate de
Tela permitir efetuar o
carteira controlada (PMA) cadastro com percentuais
com valores negativos
negativos
Calculo do rebate de carteira
Valores causam um
controlada (PMA) com
"overflow" no sistema pelo
valores maiores que 50% ao
número calculado
ano
Calculo do rebate de carteira Cálculo incorreto do rebate
controlada (PMA) com
de acordo com a fórmula
valores menores que 2% ao
contida no documento
ano
funcional

Cadastro de rebate de
carteira controlada (PEA)
com valores positivos
Cadastro de rebate de
carteira controlada (PEA)
com valores negativos

22

Carteira

23

Carteira

24

Carteira

25

Carteira

26

Carteira

27

Carteira

28

Carteira

29

Carteira

30

Carteira

Calculo do rebate de carteira
Valores causam um
Rateio incorreto da receita final de
controlada (PEA) com
"overflow" no sistema pelo
carteira entre os clientes do
percentual de rebate maior
número calculado
segmento
que 50% ao ano
Calculo do rebate de carteira Cálculo incorreto do rebate
Rateio incorreto da receita final de
controlada (PEA) com
de acordo com a fórmula
(PEA)
carteira entre os clientes do
percentual de rebate menor
contida no documento
segmento
que 2% ao ano
funcional
Rateio incorreto da receita final de
Calculo da receita de
Valor de taxa de
(PEA)
carteira entre os clientes do
carteira controlada (PEA)
administracao incorreto
segmento
Receita de carteira esta
Extração do relatorio de
menor do que esperada
Valor incorreto de receita total no
(PEA)
receita de carteira
em vista dos parâmetros
relatorio
controlada (PEA)
cadastrados
Cadastro de rebate de
Falha na tela de cadastro Impossibilidade de parametrizar o
(PxA)
carteira controlada (PxA)
de rebate de PMA
cadastro da carteira
com valores positivos
Cadastro de rebate de
Tela permitir efetuar o
O relatório de receitas aponta que
(PxA)
carteira controlada (PxA) cadastro com percentuais o produto carteira apresentou um
com valores negativos
negativos
prejuízo para o mês corrente
Calculo do rebate de carteira
Valores causam um
Rateio incorreto da receita final de
controlada (PxA) com
(PxA)
"overflow" no sistema pelo
carteira entre os clientes do
percentual de rebate maior
número calculado
segmento
que 50% ao ano
Calculo do rebate de carteira Cálculo incorreto do rebate
Rateio incorreto da receita final de
controlada (PxA) com
de acordo com a fórmula
(PxA)
carteira entre os clientes do
percentual de rebate menor
contida no documento
segmento
que 2% ao ano
funcional
Rateio incorreto da receita final de
Calculo da receita de
Valor de taxa de
(PxA)
carteira entre os clientes do
carteira controlada (PxA)
administracao incorreto
segmento
Receita de carteira esta
Extracao do relatorio de
menor do que esperada
Valor incorreto de receita total no
(PxA)
receita de carteira
em vista dos parâmetros
relatorio
controlada (PxA)
cadastrados

(Valor Default 1)

Carteira (PEA)

Efeito

Deteccao

21

Modo de Falha

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade

140

Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Arquivo de Log

Causa

Controle atuais

> Definição incorreta da precisão numérica
> Algoritmo mal implementado

Não aplicável

2 2

1

4

PEA_Calc_Rebate_3.log

> Memória de Cálculo não codificada
> Algoritmo mal implementado
> Base exponencial não considerada

Não aplicável

9 5

1

45

PEA_Calc_Rebate_4.log

> Memória de Cálculo não codificada
> Algoritmo mal implementado (Tx Adm - Rebate)

Não aplicável

9 2

1

18

PEA_Calc_Receita.log

> Memória de cálculo incorreta para os rebates
> Taxa de Administração cadastrada incorretamente
> Valor de posição carregado da base ODS encontra-se
incorreto

Não aplicável

4 2

1

8

PEA_Relatorio.log

Falha na crítica do módulo Java para a tela específica

Não aplicável

8 2

1

16

PxA_Cad_Rebate_1.log

Falta de crítica no módulo Java para impedir a entrada
de percentuais negativos

Não aplicável

1 2

1

2

PxA_Cad_Rebate_2.log

> Definição incorreta da precisão numérica
> Algoritmo mal implementado

Não aplicável

2 2

1

4

PxA_Calc_Rebate_3.log

> Memória de Cálculo não codificada
> Algoritmo mal implementado
> Base exponencial não considerada

Não aplicável

9 5

1

45

PxA_Calc_Rebate_4.log

> Memória de Cálculo não codificada
> Algoritmo mal implementado (Tx Adm - Rebate)

Não aplicável

9 2

1

18

PxA_Calc_Receita.log

> Memória de cálculo incorreta para os rebates
> Taxa de Administração cadastrada incorretamente
> Valor de posição carregado da base ODS encontra-se
incorreto

Não aplicável

4 2

1

8

PxA_Relatorio.log

31

Empréstimos
Consumer

32

Empréstimos
Consumer

33

Empréstimos
Consumer

34

Empréstimos
Corporate

35

Cofre de Aluguel

36

Ouro

37

Trading de Títulos

38

Trading de Títulos

39

Trading de Títulos

40

Trading de Títulos

Cadastro de parâmetros de
A tela permite cadastrar o
empréstimos (Consumer
spred com números
Banking) com valores
negativos
negativos
Cadastro do spread de
A tela não permite
empréstimos (Consumer cadastrar por consistência
Banking) com valores
incorreta do banco de
positivos
dados
Calculo de receita de
empréstimos (Consumer
Valor incorreto de receita
Banking)
Calculo de receita de
empréstimos (Corporate
Valor incorreto de receita
Banking)
Calculo de receita do
produto Cofre de Aluguel

Causa

Controle atuais

Deteccao

Efeito

(Valor Default 1)

Modo de Falha

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade

141

Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Arquivo de Log

Para o produto de cheque especial, Falta de crítica no módulo Java para impedir a entrada
o valor de receita será negativo
de percentuais negativos

Não aplicável

2 2

1

4

Revolving_Cadastro.log

Para este produto, não será
possível calcular o valor de receita

Não aplicável

2 2

1

4

Revolving_Cadastro_1.log

Não aplicável

3 2

1

6

Revolving_Calculo.log

Não aplicável

4 2

1

8

Corporate_Calculo.log

Não aplicável

2 2

1

4

Cofre_Calculo.log

Não aplicável

2 2

1

4

Ouro_Calculo.log

Não aplicável

10 7

1

70

Trading_Upload.log

Produto não existente cadastrado na planilha de títulos

Não aplicável

10 7

1

70

Trading_Upload_1.log

A base que alimenta o CNR não está com todos os
códigos associados a todos os clientes

Não aplicável

8 6

1

48

Trading_Upload_2.log

Falta de crítica no módulo Java, que realiza a carga da
planilha, para impedir a entrada de contas de outros
segmentos

Não aplicável

4 7

1

28

Trading_Upload_3.log

> Falta de crítica no módulo Java
> Consistência no Banco de Dados

Rateio incorreto da receita final de
> Taxa de spread cadastrada com um valor incorreto
carteira entre os clientes do
> Memória de Cálculo codificada de maneira incorreta
segmento
Rateio incorreto da receita final de
carteira entre os clientes do
Carga do índice de calculo esta incorreta na base ODS
segmento
Rateio incorreto da receita final de
Valor das transacões de débito e crédito estao
Valor incorreto de receita
carteira entre os clientes do
incorretas
segmento
Valor incorreto de receita total no Valor das transacões de débito e crédito de custódia de
Valor incorreto de receita
relatorio
outro estão incorretas
Soma dos valores de
Valor incorreto de receita total no
receita incorretos no
Conta de cliente incorreta na planilha
relatorio
arquivo

Calculo da receita do
produto Custodia de Ouro
Consolidacao pela Macro
dos arquivos de receita de
trading de Renda Fixa
Upload do arquivo
Não é possível associar a Rateio incorreto da receita final de
consolidado de receitas de
receita ao cliente e
carteira entre os clientes do
Renda Fixa com código de
produto correto
segmento
produto não existente
Upload do arquivo
consolidado de receitas de Não é possível associar a
Valor incorreto de receita total no
Renda Fixa com todos os
receita ao cliente e
relatorio
códigos de produtos
produto correto
existentes
Upload do arquivo com
Permite que clientes não
Valor a maior de trading de títulos
contas que não pertençam Private sejam carregados
nos relatórios de receita
ao segmento Private Bank
no CNR

41

Trading de Títulos

42

Corretagem

43

Corretagem

44

Corretagem

45

Cadastro
produtos

46

Cadastro
produtos

47

48

49

50

Cadastro
produtos

Verificar tributação da
receita (PIS/Cofins)
Consolidacao pela Macro
dos arquivos de receita de
corretagem
Upload do arquivo
consolidado de receitas de
Corretagem com todas as
contas correntes do
segmento Private
Upload do arquivo
consolidado de receitas de
Corretagem com contas que
não sejam do segmento
Private
Operacões de cadastro do
de-para de produtos
Extracao do relatorio de
receitas historico de
produtos

Tributação de PIS/Cofins
não está considerando a Cálculo incorreto da receita líquida
taxa da associação de
por produto
produtos
Soma dos valores de
Valor incorreto de receita total no
receita incorretos no
relatorio
arquivo

Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Arquivo de Log

Causa

Controle atuais

> Valor incorreto no cadastro de associação
> Erro no algoritmo Java

Não aplicável

4 4

1

16

Trading_Upload_4.log

Conta cadastrada incorreta na arquivo de corretagem

Não aplicável

6 3

1

18

Corretagem_Consolida.log

Impossibilidade de
importar o arquivo no
sistema

Valor incorreto de receita total no
relatorio

> Impossibilidade de encontrar a conta do cliente na
base do CNR
> Problemas na carga da conta da ODS

Não aplicável

10 1

1

10

Corretagem_Upload_1.log

Permite que clientes não
Private sejam carregados
no CNR

Valor a maior de corretagem nos
relatórios de receita

Falta de crítica no módulo Java, que realiza a carga do
arquivo de corretagem, para impedir a entrada de
contas de outros segmentos

Não aplicável

10 1

1

10

Corretagem_Upload_2.log

Tela apresenta problemas ao se inserir os produtos

Não aplicável

10 5

1

50

Produtos_Cadastro.log

Cadastro da data de corte incorreta ou De-para de
produtos foi cadastrado de forma incorreta

Não aplicável

4 2

1

8

Produtos_Relatorio.log

> Impossibilidade de se cadastrar Emissor
> Impossibilidade de buscar produto na ODS
> Impossibilidade de se cadastrar On e Off Balance

Não aplicável

10 6

1

60

Produtos_GMIC.log

Não aplicável

10 8

1

80

Arquivo_Receita_Manual.log

Não aplicável

10 2

1

20

Arquivo_Receita_Manual_1.log

Não aplicável

1 2

1

2

Consulta_tela.log

Cadastro incorreto do deCadastro de de-para incorreto
para de produtos
Impossibilidade de extrair
Usuario nao pode ver o historio de
o relatorio historico de
receita de produto
receitas

Cadastro de produtos
Impossibilidade de se
Offshore e Onshore (GMIC) cadastrar um novo produto

Sistema nao abre

Upload da planilha de
Produto nao é aceito pelo
receitas manuais com novo
Receita manual nao sera inserida
Cadastro de produto inexistente
sistema
codigo de produto
Upload da planilha de
Carga de
Produto é aceito pelo
Receita manual é inserida sem
receitas manuais com
Falha na crítica do cadastro de EM Number
Arquivos
sistema
nenhum cliente
clientes de EM Inexistente
Codigo de produto nao
Consulta a tela de saldo de
Impossibilidade de se pesquisar o Tabela de produtos (de-para) com vigência ainda esta
Consulta Posição
aparece na tela de
clientes por PBNumber
saldo do cliente em tela
sendo lida pela tela
consulta
Carga de
Arquivos

(Valor Default 1)

Efeito

Deteccao

Modo de Falha

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade

142

51

Consulta Posição

52

Ajuste manual de
receita

53

54

55

56

57

58

59

60

Consulta a tela de saldo de
clientes por EMNumber

Codigo de cliente nao
aparece na tela de
consulta
Codigo de produto nao
aparece na tela de
consulta
Código de EM do cliente
não aparece na tela de
busca

(Valor Default 1)

Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Arquivo de Log

Efeito

Causa

Controle atuais

Impossibilidade de se pesquisar o
saldo do cliente em tela

Código EM Number não está sendo trazido da base
ODS para o CNR

Não aplicável

1 2

1

2

Consulta_tela_1.log

Não aplicável

6 5

1

30

Cadastro_consulta_tela.log

Não aplicável

6 5

1

30

Ajuste_Manual_Produto.log

Não aplicável

10 8

1

80

Arquivo_Cli_Contas.log

Não aplicável

10 8

1

80

Arquivo_Cli_Banker.log

Não aplicável

10 8

1

80

Arquivo_Cli_Banker_2.log

Não aplicável

10 8

1

80

Arquivo_Receita_GMIC.log

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_On_Off_Balance.log

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_2.log

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_3.log

Cadastramento de ajuste
Impossibilidade de se inserir o
Tabela de produtos (de-para) com vigência ainda esta
manual de produtos (com
ajuste com os novos codigos de
sendo lida pela tela
novos codigos de produtos)
produto
Cadastramento de ajuste
Ajuste manual de
Impossibilidade de se pesquisar o
Código EM Number não está sendo trazido da base
manual de produtos (com
receita
saldo do cliente em tela
ODS para o CNR
novos codigos de produtos)
Geracao de
A receita para um determinado
Geração do arquivo de
arquivos de
Cliente Faltante no arquivo cliente e banker nao sera enviada
Cliente nao possui EM Number associado
clientes e contas
clientes
ao GMIC
Geracao de
Geracao do arquivo de
A receita para um determinado
Cliente nao possui EM Number associado na base do
arquivos de
clientes e Bankers com EM Cliente Faltante no arquivo cliente e banker nao sera enviada
CNR
clientes
Number
ao GMIC pelo CNR
Geracao de
Trocar classificação de
Tipo do banker não é refletido no
O módulo Java que realiza a geração do arquivo não
Tipo do banker não é
arquivos de
Banker e gerar arquivo de
sistema GMIC de acordo com o
está capturando a classificação do Banker. Está
refletido no arquivo
clientes
cliente
cadastro do CNR
HardCoded
Geracao de
Geracao do arquivo de
Identificacao de cliente
Relacionamento receita e cliente
Cadastro errado do número EM na ODS e que está
arquivos de
receitas para o GMIC
EM nao esta correta
do arquivo esta incorreta
refletido na ODS
receitas
Geracao de
Validacao de produtos On e
Produto ausente do
> Cadastro da classificacao do produto incorreta
arquivos de
Off Balance no arquivo
Valor de receita incorreta no GMIC
arquivo
> Falha na busca do produto no módulo do Java
receitas
gerado
Geracao de
Seleção de produtos
Produtos Off Balance são
> Cadastro da classificacao do produto incorreta
arquivos de
Valor de receita incorreta no GMIC
OnBalance
impressos do arquivo
> Falha na busca do produto no módulo do Java
receitas
Geracao de
arquivos de
receitas

Deteccao

Modo de Falha

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade

143

> Cadastro da classificacao do produto incorreta
Seleção de produtos
Produtos Off Balance são
Valor de receita incorreta no GMIC > Falha na busca do produto com a junção de Volume e
OnBalance + Volume Médio
impressos do arquivo
flag On Balance no módulo do Java

61

62

63

64

65

66

Geracao de
arquivos de
receitas
Geracao de
arquivos de
receitas
Geracao de
arquivos de
receitas
Geracao de
arquivos de
receitas
Geracao de
arquivos de
receitas
Geracao de
arquivos de
receitas

Seleção de produtos
OnBalance + Receita

Produtos Off Balance são
Valor de receita incorreta no GMIC
impressos do arquivo

> Cadastro da classificacao do produto incorreta
> Falha na busca do produto com a junção de
OnBalance e Receita no módulo do Java
> Cadastro da classificacao do produto incorreta
> Falha na busca do produto com a junção de
OnBalance e Receita no módulo do Java
> Cadastro da classificacao do produto incorreta
> Falha na busca do produto com a junção de
OffBalance módulo do Java
> Cadastro da classificacao do produto incorreta
> Falha na busca do produto com a junção de
OffBalance e Volume Médio no módulo do Java
> Cadastro da classificacao do produto incorreta
> Falha na busca do produto com a junção de
OffBalance e Receita no módulo do Java

Controle atuais

Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Arquivo de Log

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_4.log

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_5.log

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_6.log

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_7.log

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_8.log

Consistência incorreta no módulo Java

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_9.log

> Os flag de On e Off Balance do cadastro de produtos
não está sendo considerado pelo módulo em Java
> Verificar consistência de produtos de emissão própria
ou terceiros

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_10.log

> Os flag de On e Off Balance do cadastro de produtos
Valor de volume médio incorreto no
não está sendo considerado pelo módulo em Java
arquivo de saída e no GMIC
> Verificar consistência de produtos de emissão própria
ou terceiros

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_11.log

Seleção de produtos
Produtos Off Balance são
OnBalance + Volume Final
Valor de receita incorreta no GMIC
impressos do arquivo
de Mês
Seleção de produtos
OffBalance

Causa

(Valor Default 1)

Efeito

Deteccao

Modo de Falha

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade

144

Produtos On Balance são
Valor de receita incorreta no GMIC
impressos do arquivo

Seleção de produtos
Produtos Off Balance não
Valor de receita incorreta no GMIC
OffBalance + Volume Médio são impressos do arquivo
Seleção de produtos
OffBalance + Receita

Produtos Off Balance não
Valor de receita incorreta no GMIC
são impressos do arquivo

Seleção de produtos
OffBalance + Volume Final
de Mês

Produtos Off Balance não
Valor de receita incorreta no GMIC
são impressos do arquivo

67

Geracao de
arquivos de
receitas

Seleção de produtos
OffBalance + On Balance +
Volume Final de Mês

Duplicidade de saldo de
volume de final de mês

Valor de volume de final de mês
incorreto nos arquivos de saída e
no GMIC

68

Geracao de
arquivos de
receitas

Seleção de produtos
OffBalance + On Balance +
Volume Médio

Duplicidade de saldo de
volume médio

69

Geracao de
arquivos de
receitas

Seleção de produtos
OffBalance + On Balance +
Receita

Duplicidade de valor de
receita

Valor de receita incorreto no
arquivo de saída e no GMIC

> Os flag de On e Off Balance do cadastro de produtos
não está sendo considerado pelo módulo em Java
> Verificar consistência de produtos de emissão própria
ou terceiros

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_12.log

70

Geracao de
arquivos de
receitas

Consultar produto de
emissão de terceiros e
extrair arquivo OffBalance

Produtos de emissão de
terceiros não são
impressos no arquivo

Os produtos de emissão de
terceiros não são enviados no
arquivo de receitas

> Os flag de On e Off Balance do cadastro de produtos
não está sendo considerado pelo módulo em Java
> Verificar consistência de produtos de emissão própria
ou terceiros

Não aplicável

8 6

1

48

Arquivo_Cli_Banker_13.log

> Os flag de On e Off Balance do cadastro de produtos
não está sendo considerado pelo módulo em Java
> Verificar consistência de produtos de emissão própria
ou terceiros

Não aplicável

10 2

1

20

Arquivo_Cli_Banker_14.log

Não aplicável

10 10 1

100

Arquivo_Cli_Banker_15.log

Os produtos de emissão de
terceiros não são enviados no
arquivo de receitas (30% das
receitas)

72

Geracao de
arquivos de
receitas

Geracao do arquivo de
clientes e Bankers com EM
Number

Associação incorreta de
Banker e Cliente

A alocação de receita entre
bankers é gerada de forma
incorreta

76

77

78

79

80

(Valor Default 1)

Controle atuais

Produtos de emissão
própria não são impressos
no arquivo

75

Deteccao

Causa

Consultar produto de
emissão própria e extrair
arquivo OnBalance

74

Arquivo de Log

Efeito

Geracao de
arquivos de
receitas

A alocação de receita entre
Geracao do arquivo de
Associação incorreta de
bankers é gerada de forma
clientes e Bankers com PB Banker e Cliente, com PB
incorreta, tendo-se a ausência de
Number
Number não cadastrado
clientes e PBNumbers
O demonstrativo de receita está
Relatório de
Relatório de receita do mês
Produto duplicado no
inconsistente com a informação a
Receita
corrente
relatório
ser apurada
Relatório de
Relatório de receita de um
A receita de um determinado
Produto duplicado
Receita
mês retroativo
produto não está sendo apurada
Gerar relatório de rebates de
O demonstrativo de rebate não
Relatório de
Fundos com código
Fundos de Fundos com o
pode ser conciliado com os
Rebate de FOF
Trocado
mês corrente
controle da área
Gerar relatório de rebates de
O demonstrativo de rebate não
Relatório de
Fundos com código
Fundos de Fundos com o
pode ser conciliado com os
Rebate de FOF
Trocado
mês retroativo
controle da área
Relatório de
Gerar relatório de rebates de
Falha no valor de receita
Impossibilidade de conciliar os
Rebate Legg
Fundos Legg Mason para o
calculada e rebate
valores de receita dos fundos
Mason
mês corrente
Relatório de
Gerar relatório de rebates de
Falha no valor de receita
Impossibilidade de conciliar os
Rebate Legg
Fundos Legg Mason para o
calculada e rebate
valores de receita dos fundos
Mason
mês retroativo
Relatório de
Gerar relatório de fundos de
Falha no valor de receita
Impossibilidade de conciliar os
Rebate Fundos
terceiros para o mês
calculada e rebate
valores de receita dos fundos
de Terceiros
corrente
Geracao de
arquivos de
receitas

Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Modo de Falha

71

73

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade
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> Cadastro do EM Number na ODS
> Cadastro de relacionamento e Cliente
> Consistência do módulo Java para a captura do
relacionamento e cliente
> Cadastro do PB Number na ODS
> Cadastro de relacionamento e Cliente
> Consistência do módulo Java para a captura do
relacionamento e cliente
> Join entre a o cadastro de produto e a tabela de
receitas está incorreto no módulo Java
> A base de receitas do CNR está incorreta

Não aplicável

2 2

1

4

Arquivo_Cli_Banker_16.log

Não aplicável

5 5

1

25

Relatório_Receita.log

Cliente nao possui EM Number associado

Não aplicável

5 5

1

25

Relatório_Receita_2.log

Tabela de produtos (de-para) com vigência ainda esta
sendo lida pelo relatório

Não aplicável

9 5

1

45

Relatorio_Rebate_FOF.log

Tabela de produtos (de-para) com vigência ainda esta
sendo lida pelo relatório

Não aplicável

9 5

1

45

Relatorio_Rebate_FOF_2.log

Cadastro errado de taxa de administracao ou valor
financeiro errado na base de dados

Não aplicável

3 5

1

15

Relatorio_Rebate_LeggMason.log

Cadastro errado de taxa de administracao ou valor
financeiro errado na base de dados

Não aplicável

3 5

1

15

Relatorio_Rebate_LeggMason_2.log

Cadastro errado de taxa de administracao ou valor
financeiro errado na base de dados

Não aplicável

5 4

1

20

Rel_FundosTerceiros.log

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Relatório de
Mudar taxa de rebate de um
Falha no valor de receita
Rebate Fundos fundo e extrair relatório para
calculada e rebate
de Terceiros
o mês corrente
Relatório de
Gerar relatório de fundos de
Falha no valor de receita
Rebate Fundos
terceiros para um mês
calculada e rebate
de Terceiros
retroativo
Perfil All bloqueado de ver
Entitlement
Acessar tela de cálculo de
a tela de ativação do
(Perfil "All")
receita
cálculo de receita
Perfil All bloqueado de ver
Entitlement
Acessar tela de cadastro de
a tela de cadastro de
(Perfil "All")
produtos
produtos
Perfil All bloqueado de ver
Entitlement
Acessar tela de cadastro de
a tela de cadastro de
(Perfil "All")
carteiras
carteiras
Perfil Fincon bloqueado de
Entitlement
Acessar tela de cálculo de
ver a tela de cálculo de
(Perfil "Fincon")
receita
receitas
Perfil Fincon bloqueado de
Entitlement
Acessar tela de cadastro de
ver a tela de cadastro de
(Perfil "Fincon")
produtos
produtos
Perfil Fincon bloqueado de
Entitlement
Acessar tela de cadastro de
ver a tela de cadastro de
(Perfil "Fincon")
carteiras
carteiras
Perfil Gold consegue
Entitlement
Acessar tela de cálculo de
acionar o cálculo de
(Perfil "Gold")
receita
receitas
Perfil Gold consegue
Entitlement
Acessar tela de cadastro de
acessar a tela de cadastro
(Perfil "Gold")
produtos
de produtos

Deteccao

(Valor Default 1)

Modo de Falha

Ocorrência

#

Descricao
Funcao do
do
Produto /
Produto / Características /
Requisito Casos de Teste

Severidade
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Número de
prioridade
de risco
(NPR)

Arquivo de Log

Efeito

Causa

Controle atuais

Impossibilidade de conciliar os
valores de receita dos fundos

Cadastro errado de taxa de administracao ou valor
financeiro errado na base de dados

Não aplicável

5

4

1

20

Rel_FundosTerceiros_2.log

Impossibilidade de conciliar os
valores de receita dos fundos

Cadastro errado de taxa de administracao ou valor
financeiro errado na base de dados

Não aplicável

5

4

1

20

Rel_FundosTerceiros_3.log

Impossibilidade de iniciar o cálculo
de receita de todos os produtos

Cadastro de perfil incorreto no módulo SG do CNR

Não aplicável

10 10 1

100

Perfil_All_1.log

Impossibilidade de iniciar o cálculo
de receita de todos os produtos

Cadastro de perfil incorreto no módulo SG do CNR

Não aplicável

10 10 1

100

Perfil_All_2.log

Impossibilidade de iniciar o cálculo
de receita de todos os produtos

Cadastro de perfil incorreto no módulo SG do CNR

Não aplicável

10 10 1

100

Perfil_All_3.log

Impossibilidade de iniciar o cálculo
de receita de todos os produtos

Cadastro de perfil incorreto no módulo SG do CNR

Não aplicável

5

6

1

30

Perfil_Fincon_1.log

Impossibilidade de iniciar o cálculo
de receita de todos os produtos

Cadastro de perfil incorreto no módulo SG do CNR

Não aplicável

5

6

1

30

Perfil_Fincon_2.log

Impossibilidade de iniciar o cálculo
de receita de todos os produtos

Cadastro de perfil incorreto no módulo SG do CNR

Não aplicável

5

6

1

30

Perfil_Fincon_3.log

Permite que usuários sem alçada
Cadastro de perfil incorreto no módulo SG do CNR
efetuem o cálculo de receita

Não aplicável

10 10 1

100

Perfil_Gold_1.log

Permite que usuários sem alçada
Cadastro de perfil incorreto no módulo SG do CNR
efetuem o cadastro de produtos

Não aplicável

10 10 1

100

Perfil_Gold_2.log

147

Apêndice B – Matriz para contagem de pontos de função por método Java

TIPO FUNÇÃO

DESCRIÇÃO_FUNÇÃO

DOMINIO
COMPLEXIDADE

PONTOS
DE
FUNÇÃO

Inicio
Número
Tipo de
Dado

Fim
Número
Tipo de
Dado

Inicio Número
Tipo de Registro
ou Arquivo
Referenciado

Fim Número
Tipo de
Registro ou
Arquivo
referenciado

Função Tipo de Dado

Arquivo Logico Interno

BAIXA

7

1

50

1

1

Função Tipo de Dado

Arquivo Logico Interno

BAIXA

7

1

19

2

5

Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa

BAIXA

5

1

50

1

1

Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa

BAIXA

5

1

19

2

5

Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa

MEDIA

7

20

50

2

5

Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa

MEDIA

7

1

19

6

10000000

Função Tipo de Dado
Função Tipo de Dado
Função Tipo de Dado
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo de Dado
Função Tipo de Dado
Função Tipo de Dado
Função Tipo de Dado

Arquivo de Interface Externa
Arquivo de Interface Externa
Arquivo de Interface Externa
Entrada Externa
Entrada Externa
Arquivo Logico Interno
Arquivo Logico Interno
Arquivo Logico Interno
Arquivo Logico Interno

MEDIA
ALTA
ALTA
BAIXA
BAIXA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA

7
10
10
7
7
10
10
10
15

51
20
51
1
1
51
1
20
20

10000000
10000000
10000000
4
15
10000000
19
50
10000000

1
6
2
2
0
1
6
2
6

1
10000000
5
2
1
1
10000000
5
10000000
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TIPO FUNÇÃO

Função Tipo de Dado
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
Função Tipo Transação
NÃO DEFINIDO

DESCRIÇÃO_FUNÇÃO

Arquivo Logico Interno
Entrada Externa
Entrada Externa
Entrada Externa
Entrada Externa
Entrada Externa
Saida Externa
Saida Externa
Saida Externa
Saida Externa
Saida Externa
Saida Externa
Saida Externa
Consulta Externa
Consulta Externa
Consulta Externa
Consulta Externa
Consulta Externa
Consulta Externa
Consulta Externa
NÃO DEFINIDO

DOMINIO
COMPLEXIDADE

PONTOS
DE
FUNÇÃO

Inicio
Número
Tipo de
Dado

Fim
Número
Tipo de
Dado

Inicio Número
Tipo de Registro
ou Arquivo
Referenciado

ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
BAIXA
BAIXA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

15
10
10
10
15
15
5
5
7
7
7
10
10
10
10
7
7
7
5
5
0

51
1
5
16
5
16
1
1
1
6
20
6
20
20
6
20
6
1
1
1
0

10000000
4
15
10000000
10000000
10000000
19
5
5
19
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
19
5
19
5
99999999

2
3
2
0
3
2
0
2
4
2
0
4
2
2
4
0
2
4
0
2
0

Fim Número
Tipo de
Registro ou
Arquivo
referenciado
5
10000000
2
1
10000000
2
1
3
10000000
3
1
10000000
3
3
10000000
1
3
10000000
1
3
999999999
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Apêndice C – Lista dos Cenários de Teste priorizados pela ferramenta
A linha destacada em vermelho representa o corte da planilha FMEA para priorização

# Test Case Número de prioridade de risco (NPR) Número de Erros Pontos de Função Erros/PF

Multiplicador
Densidade Acumulada
(ErrosPF x NPR)

55

80

4

15

0,26667

21,3333

11%

90

100

1

5

0,20000

20,0000

21%

89

100

1

6

0,16667

16,6667

29%

57

80

3

15

0,20000

16,0000

37%

56

80

2

15

0,13333

10,6667

42%

70

48

5

30

0,16667

8,0000

46%

47

60

2

17

0,11765

7,0588

50%

63

48

4

30

0,13333

6,4000

53%

38

70

2

24

0,08333

5,8333

56%

54

80

1

15

0,06667

5,3333

59%

74

25

4

20

0,20000

5,0000

61%
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# Test Case Número de prioridade de risco (NPR) Número de Erros Pontos de Função Erros/PF

Multiplicador
Densidade Acumulada
(ErrosPF x NPR)

62

48

3

32

0,09375

4,5000

63%

66

48

3

32

0,09375

4,5000

66%

16

45

2

21

0,09524

4,2857

68%

52

30

1

7

0,14286

4,2857

70%

53

30

1

7

0,14286

4,2857

72%

28

45

2

23

0,08696

3,9130

74%

72

100

1

27

0,03704

3,7037

76%

37

70

1

23

0,04348

3,0435

77%

67

48

2

33

0,06061

2,9091

79%

17

18

2

15

0,13333

2,4000

80%

3

35

2

30

0,06667

2,3333

81%

80

20

2

19

0,10526

2,1053

82%

22

45

1

22

0,04545

2,0455

83%

71

20

3

30

0,10000

2,0000

84%
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Apêndice D – Telas e funcionalidades da ferramenta
•

Ambiente de desenvolvimento do protótipo

Figura 57: Tela da ferramenta de desenvolvimento do protótipo
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•

Funcionalidade de carga dos arquivos de Log gerados pela aplicação Java

Figura 58: Tela de execução de um caso de teste e arquivo de log gerado

Figura 59: Tela de acesso para carga dos Logs
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•

Funcionalidade de carga de informações da tabela FMEA

Abertura do
sistema

2

Abertura do
sistema

3

Abertura do
sistema

Modo de Falha

Efeito

Pressionar o botão de "Abrir Sistema não permite abrir
Não permite abrir o sistema para o
" para o mês seguinte na devido à falta de saldo de
mês corrente
tela de abertura
produtos
CNR deve criticar a
Sistema não critica a
Receita do fundo com cadastro
ausência de taxa de fundos
ausência da taxa de
faltante é igual a zero
de terceiros
fundos de terceiros
CNR deve criticar a
Sistema não critica a
Receita de carteiras com cadastro
ausência de taxa de
ausência da taxa de
faltante é igual a zero
carteiras
carteiras

Causa

Controle atuais

Deteccao

1

Funcao do Produto /
Características / Casos de
Teste

(Valor Default 1)

Descricao do
Produto /
Requisito

Ocorrência

#

Severidade

Gerar Arquivo (Caso de testes)

Número de
prioridade de
risco (NPR)

Falha de carga da base ODS

Não aplicável

5 10 1

50

Falha de crítica de fundos de terceiros no módulo de
abertura do CNR

Não aplicável

5 5

1

25

Falha de crítica de carteiras no módulo de abertura do
CNR

Não aplicável

7 5

1

35

Figura 60: Geração do arquivo de dados da planilha FMEA

Figura 61: Tela de acesso para carga do arquivo da planilha FMEA
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•

Agrupamento dos arquivos de Log gerados pelo CNR

Figura 62: Arquivos de log gerados pela execução dos testes da tabela
FMEA

