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Estudo de Caso Prático entre Teste Manual e Teste Automatizado de Software 

1. RESUMO 

Com a preocupação em reduzir custos relacionados a softwares mal desenvolvidos, 

as empresas estão se preocupando e investindo na área de teste de software. Além 

de garantir uma maior eficiência no processo de desenvolvimento de um software, a 

área de teste também contribui para uma maior qualidade do produto a ser entregue 

ao cliente. O teste manual é o mais utilizado pelas empresas de softwares, porém o 

teste automatizado vem ganhando espaço e provando ser tão eficiente quanto.  

2. INTRODUÇÃO 

Por trás da construção de um software bem planejado e desenvolvido existe toda 

uma estrutura que demanda muita análise, desenvolvimento e teste. Toda essa 

estrutura é baseada nos conhecimentos da Engenharia de Software que segundo o 

IEEE (1992) “é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e 

quantificável no desenvolvimento, na operação e na manutenção de software, isto é, 

a aplicação de engenharia ao software”. A Engenharia de Software surgiu visando 

melhorar a qualidade dos produtos de software e aumentar a produtividade no 

processo de desenvolvimento. As principais etapas para a construção de um 

software são Requisitos, Desenvolvimento e Teste.  

Requisitos é uma etapa composta por quatro principais atividades – identificação, 

análise e negociação, especificação e documentação, e validação –, é todo o 

levantamento realizado para obter uma diretriz de como será desenvolvido o 

software baseado nas expectativas do cliente. O Desenvolvimento é a etapa que 

envolve todo o processo de construção do software. A etapa de Teste corresponde 

aos testes realizados em todos os componentes do software desenvolvidos (código-

fonte, transferência de dados, intercomunicação, funcionalidades, etc.) a fim de 

encontrar defeitos que terão que ser corrigidos antes de o sistema ser entregue ao 

cliente.   

A etapa de Teste de Software possui duas formas de ser realizada, manual e 

automatizada. O teste manual é o teste realizado por uma pessoa, já o teste 

automatizado é o teste realizado por uma ferramenta que auxilia na execução de um 

teste.  



3. OBJETIVO 

O trabalho tem como principal objetivo apresentar um estudo, dentro da atividade de 

Teste de Software, sobre o Teste Manual e o Teste Automatizado, utilizando 

algumas ferramentas e formas manuais de teste que possa atingir os tipos de testes 

citados neste trabalho. Será apresentada a realização dos testes para cada tipo de 

teste (Unidade, Integração e Regressão) de forma manual e automatizada, a fim de 

apresentar como é feito um teste em um software. Será feita uma análise 

comparativa ao final de cada teste realizado, indicando qual foi o melhor e em qual 

aspecto. Porém, o objetivo não é focar na comparação dos testes, mas sim 

apresentá-los de forma correta e concreta para que todos passam entender a 

importância de um teste bem feito e a qualidade que o mesmo pode trazer ao longo 

do desenvolvimento de um software. 

4. METODOLOGIA 

Serão realizados três estudos de caso envolvendo os testes de Unidade, Integração 

e Regressão. Para a análise dos mesmos serão apresentados os testes e seus 

resultados a fim de explicar o funcionamento de um teste bem desenvolvido nas três 

áreas de maior importância no desenvolvimento de um software. O Teste de 

Unidade é o teste feito na menor unidade do sistema, ou seja, em métodos, classes; 

serve para descobrir erros no código-fonte do sistema. O Teste de Integração é o 

teste feito na integração das classes e métodos do sistema, serve para verificar se 

tudo está funcionando corretamente em conjunto. O Teste de Regressão é o teste 

feito na mesma funcionalidade do sistema sempre que esse sofrer uma atualização, 

serve para verificar se essa atualização danificou algo que já estava funcionando. 

Para este trabalho serão utilizadas algumas ferramentas que auxiliaram a 

automatização do teste, a saber: Selenium IDE, IDE Eclipse, JUnit, NetBeans e 

TestLink. Será apresentada uma análise comparativa para cada tipo de teste nas 

suas duas formas (manual e automatizada), essa análise levará em conta uma 

pesquisa qualitativa, relacionada a eficiência e qualidade dos testes, e uma pesquisa 

quantitativa levando em conta tempo de execução de cada tipo de teste. A ideia não 

é apenas compará-los como se um fosse melhor que o outro, mas sim apresentá-los 

de forma explicativa para que seja compreendida a ideia de como é feito um teste de 

software manual e automatizado. A ferramenta TestLink será utilizada para gerar os 

gráficos dos testes que passaram e dos que falharam na sua execução. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento deste trabalho serão utilizados livros e artigos a respeito do 

assunto Engenharia de Software e suas subáreas Qualidade de Software e Teste de 

Software. Será, também, utilizada uma aplicação de cadastro já existente, com o 

intuito de aplicação de Teste de Software (Manual e Automatizado) a ela, visando 

obter os resultados esperados no trabalho.  

A realização dos experimentos partirá da execução de três tipos de teste, Teste de 

Unidade, Teste de Integração e Teste de Regressão, numa aplicação WEB de 

cadastros. A partir dessa aplicação serão elaborados seus testes, e esses testes 

serão executados tanto manual quanto automaticamente (através das ferramentas 

de teste). Para que o teste tenha algum propósito, a aplicação foi desenvolvida para 

este trabalho em especifico, de forma a ser possível realizar os testes propostos 

neste projeto.  

Os Testes a serem executados serão criados a partir da análise da aplicação WEB 

de cadastros. O objetivo principal estará na execução e análise dos testes como 

forma de demonstrar sua realização utilizando ferramentas de teste Open Source.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir da realização dos Testes (manuais e automatizados) de Software sobre a 

aplicação WEB de cadastros, os resultados obtidos serão apresentados em forma 

de análise, visando explicar o funcionamento correto de um teste de software bem 

desenvolvido, analisando rapidamente a execução do teste manual com a execução 

do teste automatizado de software. Nesses aspectos, é esperado que o projeto 

demonstre na prática como é realizado um conjunto de testes em sua forma manual 

e em sua forma automatizada utilizando ferramentas como auxílio. 
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