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1. RESUMO 

 

Este artigo apresenta a importância da união de dois conceitos na tecnologia: 

a qualidade e a agilidade. A partir da necessidade desacelerada de novos softwares 

e da dificuldade de encontrá-los finalizados com qualidade e agilidade este artigo 

objetiva a análise de métodos ágeis de teste que responde aos paradigmas desta 

importante união. O tema tem como justificativa a eficiente e indispensável ligação 

entre a constante evolução no mundo tecnológico e a conquista da excelência neste 

novo mundo repleto de inovações.  

Palavras-chave: Qualidade, Agilidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Na década de 70 os testes eram executados pelos próprios programadores 

envolvendo nível de cobertura reduzido e com baixa detecção de defeitos, que 

posteriormente eram encontrados no ambiente de produção, gerando retrabalho e 

consequentemente aumento do custo estimado do projeto. Além disso, colocando 

em risco a reputação da empresa e\ou a integridade física dos usuários em casos 

mais graves. Um exemplo grave de falha (ou bug) que resultou quase na falência da 

empresa norte-americana KCG (Knight Capital Group), que operava comprando e 

vendendo ações para movimentar o mercado, foi um erro no algoritmo do sistema 

utilizado para emitir ordens em frações de segundos que registrou uma perda de 440 

milhões de dólares proporcionando quase sua falência.  

Segundo o livro The Art of Software Testing, Myers nesta mesma época, 

elaborou o conceito da regra 10 de Myers: quanto mais cedo os defeitos forem 

descobertos e corrigidos, ou seja, quanto mais cedo se iniciam os testes, menor é 

seu custo para o projeto. Os bugs encontrados tardiamente podem ser difíceis e 

caros de corrigir conforme exemplificado na imagem abaixo, identifica-se que uma 

falha evidenciada na etapa da análise/especificação é muito menor do que fase de 

teste e produção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



 

     Regra 10 de Myers. 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste artigo é propor a integração de métodos ágeis no processo 

de teste junto aos processos ágeis de criação de códigos, incorporando uma técnica 

única entre qualidade e desenvolvimento desmistificando a separação entre 

qualidade e agilidade na entrega de softwares.   

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste artigo foi a pesquisa 

em livros e artigos relacionados à qualidade de software, a participação em palestras 

e simpósios também relacionados ao tema e o conhecimento prático na área de 

teste de software. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

   

Esta pesquisa se encontra em desenvolvimento parcial. Estão sendo 

pesquisados e discutidos processos ágeis de desenvolvimento que englobam 

criação de código e testes. 

O conceito do teste de software em métodos ágeis envolve um processo 

humano ou de uma ferramenta aliado a uma documentação concisa (clara e com 

todas as informações indispensáveis). É um conceito de processo menos 

documental do que o processo de testes tradicional e trabalha a comunicação da 

equipe no processo de teste em paralelo ao desenvolvimento. Na metodologia 

tradicional existe a necessidade de uma fase de teste ou da liberação para o teste 



na versão final, caso seja detectado um bug ou defeito na fase de teste. O sistema 

retornará para os desenvolvedores para análise e correção e após uma nova 

liberação será retornado para uma nova fase de testes. Atestada a qualidade, o 

software será liberado para o cliente. Esse processo consome tempo, retrabalho e o 

custo de horas definido no inicio do projeto estará comprometido, além da 

individualidade entre a equipe de teste e desenvolvimento. 

No processo ágil o teste faz parte do processo de desenvolvimento, além de 

ser importante para complementar a documentação e a qualidade é 

responsabilidade de todos, os testes somente provam esta qualidade já garantida. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Na metodologia ágil de teste, a documentação utilizada é reduzida, porém 

não menos importante do que nas metodologias tradicionais e deve-se envolver a 

equipe de teste desde o início do projeto, antes mesmo de haver qualquer 

codificação.  O objetivo de unir os processos de codificação e testes além de tornar 

a entrega ao cliente mais ágil é também de aumentar a qualidade desde o pedido do 

cliente até a finalização da implementação do software otimizando o processo de 

desenvolvimento e seus custos. 
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