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Agenda
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» Enquadramento

» Natureza dos testes

» Ferramentas utilizadas

» Desafios

» Sumarização de Resultados



1.
ENQUADRAMENTO
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Sistema/Produto
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» Serviço tem como foco a elaboração e o envio automático de emails 

e mensagens para os clientes da empresa.

» Garantir também o processamento e integração de informação 

associado aos vários tipos de envio.
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SISTEMAS 

COMERCIAIS(CRM)
SERVIÇO BASE

SERVIÇO DE 

ARQUIVAMENTO
CLIENTE

Envio do Pedido

OK/NOK

Arquivo

Envio de email

Notificação com arquivo

Erro



Metodologia
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Iteração

Sprint
2 – 4 Semanas

Daily

Product Owner

Scrum Master

Dev Team

Product Backlog

Sprint Backlog

Equipa:
• 6 Developers
• 1 Tester
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Tecnologia Adotada

» Back-End:

⋄ PHP

⋄ Google Cloud

⋄ MySql

» Front-End:

⋄ Angular



2.
NATUREZA DOS TESTES
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Agile 
Testing

Análise

Desenho

Implementação

Teste

PROCESSO TESTER 
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Desenvolvimento do Produto

Ready User Stories que estão Prontas.

In Progress User Stories que estão em desenvolvimento

In Testing Assegurar que a User Story está de acordo com os critérios de aceitação.

In Acceptance User Story foi testada e o PO valida a mesma.

Blocked Ocorreu alguma coisa inesperada e a User Story não pode ser acabada.

Done
User Story está de acordo com “Definition of Done” e está pronta para ser 
colocada em produção.



Ciclo de Vida dos Defeitos
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In ProgressOpen

Product Owner
Dev Team

In Testing In Acceptance Done

Canceled Tester

Blocked

Defeitos são definidos pela sua 
prioridade:
• Baixa
• Média
• Alta
• Crítica
Podem ser reportados por qualquer 
membro da equipa.
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NOT TESTED

PASSED

IN TESTING

FAILED

CANCELED

TO RETEST

CICLO DE VIDA TEST CASE



Testes Funcionais
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» Desenhados de acordo com os requisitos.

» Testes manuais são realizados para testar os serviços como o 

Front-End da aplicação.

⋄ Exemplos:

⋄ Fazer pedidos de envio de SMS/EMAIL.

⋄ Verificação do arquivamento de mensagens.



Testes Funcionais
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Testes Automatizados
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» Não estava definido no roadmap.

» Realizados de forma a aumentar a produtividade .

⋄ Constantes deploys para pré produção fazem com que seja 

necessário testar as mesmas coisas vezes sem conta.

⋄ Testes automatizados são a primeira camada de deteção de 

erros.

⋄ Nem todas as funcionalidades/pedidos podem ser 

automatizados.
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Testes Automatizados Serviços

Envia Pedido

Verifica resposta do serviço

Confirma se mensagem foi enviada para o provider
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Testes Automatizados ServiçosTestes Automatizados Front-End



3.
FERRAMENTAS UTILIZADAS
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PHP e Codeception
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» PHP: Linguagem utilizada no projeto

» Codeception: framework escrita em php para testar aplicações.

⋄ Suporta:

⋄ Testes Unitários

⋄ Testes de Aceitação

⋄ Testes Funcionais
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PHP-Webdriver – Selenium
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» Desenvolvido pelo facebook

» Permite controlar o browser com o PHP.

» Utilizado para automação de testes do Front-End. 



Postman
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» Aplicação que permite testar serviços web.



JIRA
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» Aplicação para gerenciamento de projetos ágeis, que permite 

o rastreamento de bugs. 



4.
DESAFIOS
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Garantir que os testes 
contemplam todos os casos.
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» É possível? Existem milhões de combinações de testes. Não é 

possível testar cada combinação tanto com testes manuais como 

automáticos. 

» Solução: Selecionar os testes que achamos prioritários de forma a 

diminuir o risco. Comunicar sempre com a equipa de 

desenvolvimento para definir essas prioridades.



Mudança de Requisitos
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» Alteração de requisitos no meio do sprint não é incomum em 

projetos ágeis. Este tipo de desafios pode ser bastante 

complicado para a equipa, pois significa que o trabalho realizado 

pode ser completamente descartado.



Continuação: Mudança de Requisitos
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» Solução:

⋄ Quando os requisitos mudam, especialmente no fim do 

sprint e não existe tempo suficiente para testar 

adequadamente, os testers devem fornecer o máximo de 

informação sobre quais testes foram executados e quais as 

funcionalidades que não foram bem testadas para a equipa 

tomar uma decisão informada.



Pouca Documentação
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» Por vezes o Product Owner (quem escreve User Stories) tem 

ideias sobre uma nova funcionalidade mas desconhece todos os 

detalhes para escrever um bom conjunto de critérios de aceitação 

que definam bem o comportamento da nova funcionalidade. 

» Isto cria um desafio para o tester porque não existe informação 

suficiente sobre os requisitos, que acaba por não conseguir 

desenhar casos de teste bem definidos.



Continuação: Pouca Documentação
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» Solução: 

⋄ Inicialmente não são necessários casos de teste muito 

detalhados. Começar por pensar em testes de alto nível que 

testam o conceito da US em vez de esperar por requisitos 

mais detalhados.



4.
SUMARIZAÇÃO DE 
RESULTADOS
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55
User Stories Concluídas

31
Média de Defeitos Por Sprint

32 USER STORIES TESTADAS

31

47
Sugestões de Melhorias



8
Sprints

124

32

Defeitos detetados manualmente

71
Defeitos detetados por testes automatizados
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344

72

43

Testes

Funcionais Serviços Automatizados Serviços Automatizados Front-End

Todos os testes são executados em cada sprint



Obrigado!
Alguma questão?
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