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1. RESUMO 

Considerando a grande popularização de aplicativos para os dispositivos 

móveis, as técnicas manuais para teste de software tornaram-se limitadas e 

insuficientes. Com base neste contexto, este trabalho propõe a análise de dois 

frameworks de automatização de testes de aplicativos para a plataforma Android. 

2. INTRODUÇÃO 

Softwares que não funcionam corretamente, não inspiram confiança no 

produto, fazendo que o mesmo seja evitado. Assim, é de extrema importância 

investir em testes de software, contribuindo para a qualidade do produto 

desenvolvido (BOEHM, 1981). Testes automatizados podem auxiliar a empresa 

na redução de custos, bem como tornar mais rápido o processo de teste, 

aumentando também a capacidade de produção (HALILI, 2008). Com base 

nesse contexto, este trabalho tem como foco analisar e comparar técnicas de 

testes manuais e automatizados (técnicas de teste black-box), verificando quais 

são mais vantajosas em cada tipo de situação, bem como se as técnicas 

manuais podem ser totalmente substituídas pelas automatizadas, levando em 

consideração sua eficiência e resultados. 

3. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho serão utilizados o Eclipse IDE, o 

plug-in ADT, Android SDK e os frameworks Robotium e Monkeyrunner. Os testes 

são escritos diretamente no Eclipse IDE, utilizando-se a biblioteca específica de 

cada um dos frameworks trabalhados. Os testes (funcionais, não funcionais, 

regressão) para ambos os frameworks envolvem ações que serão feitas de forma 

automática, simulando a utilização do mesmo por um usuário. Assim, os scripts 

de testes são desenvolvidos de acordo com casos de teste previamente criados. 

Os scripts são diferentes devido à sintaxe da biblioteca de cada framework 

utilizado, porém, as ações são idênticas. Paralelamente são executados testes 

manuais, a fim de verificar a eficiência dos métodos automáticos. 

Para os testes, está sendo utilizado o aplicativo Kekanto, um aplicativo 

brasileiro disponível para Android que permite localizar estabelecimentos 

comerciais e compartilhar experiências e opiniões sobre estes locais. Os testes 

estão sendo executados em versões beta do aplicativo, até chegar a uma versão 



final, ou seja, estável. O principal objetivo de utilizarem-se versões beta se deve 

à aplicação de testes de regressão, a fim de acompanhar a evolução do 

aplicativo, bem como se alguma nova funcionalidade ou característica afetou o 

funcionamento ou desempenho de funções previamente existentes, para, por fim, 

serem efetuados testes de usabilidade, testes de stress e testes de fatores 

externos.  

4. DESENVOLVIMENTO 

A Figura 1 demonstra um exemplo de automação de teste através do uso 

do framework Robotium para um simples teste de login do aplicativo alvo deste 

trabalho. 

 

Figura 1 – Exemplo de trecho de teste utilizando Robotium. 

 

O desenvolvimento dos scripts de automatização de testes segue 

fielmente a simulação de utilização do aplicativo por um usuário, através da 

simulação de toques na tela, inserção de dados, entre outras ações, sejam elas 

validas ou inválidas, testando, dessa forma, a resposta do aplicativo diante de 

tais ações. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Os resultados preliminares obtidos com o desenvolvimento desta pesquisa 

evidenciam prós e contras quanto à automatização de testes. Resultados estes 

que variam de acordo com o tipo de teste realizado, complexidade do aplicativo 

testado e ferramenta utilizada. 

A automatização de testes em aplicativos móveis fornece benefícios reais, 

porém, em projetos grandes, complexos e de longo termo. Tal processo reduz de 

maneira considerável a equipe de testers, reduzindo o tempo de execução de 

testes e, consequentemente, os custos do projeto. 



Quando utilizada a automatização de testes, os mesmos podem ser 

realizados paralelamente em diversos modelos de dispositivos com diferentes 

parâmetros (resolução, memória, armazenamento, etc.) o que possibilita um 

resultado mais confiável, visto que mais modelos de dispositivos terão sido 

testados. Na Figura 2 é possível observar uma comparação resumida dos 

frameworks utilizados para automatização de teste, onde se pode verificar que o 

framework Robotium oferece funcionalidades/características levemente 

superiores ao seu concorrente Monkeyrunner, além da facilidade de uso. 

 

 

           

Figura 2 – Comparativo entre Robotium e Monkeyrunner. 

 

É possível observar na Figura 3 o tempo total gasto para cada tipo de teste 

em ambos os frameworks em comparação com testes manuais para um projeto 

de médio porte. Constata-se, dessa forma, que os testes automatizados são 

viáveis para grande parte dos tipos de testes de software. 

 
Figura 3 – Comparativo de tempo gasto (em horas) por tipo de teste e ferramenta. 
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