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1 Introdução
Qualidade é uma caracterı́stica importante na produção de software, sendo re-

querida no processo e no produto relacionado. Qualidade consiste de um conjunto de
requisitos e de um produto ou serviço que esteja em conformidade com estes requisi-
tos e, por esta razão, atenda completamente às necessidades dos clientes [9].

De acordo com [2], qualidade de software é a conformidade a:

1. requisitos funcionais e não funcionais que têm sido explicitamente declarados;

2. padrões de desenvolvimento que tenham sido claramente documentados e

3. caracterı́sticas implicitamente esperadas de todo software a ser desenvolvido.

Especificamente, teste de Software é uma das áreas da Engenharia de Software
em que se busca a garantia da qualidade do software, contribuindo continuamente
para a melhoria dos produtos desenvolvidos. Testes são atividades presentes em
todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, da concepção à
implantação.

As técnicas mais populares para teste de software são:

• Estrutural, conhecida como teste caixa-branca, ou teste baseado em programa,
devido ao fato de o testador ter acesso ao código-fonte do software, podendo,
desta forma ter conhecimento da estrutura da implementação do software [3];
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• Teste Funcional, conhecida como teste caixa-preta, ou teste baseado na especi-
ficação, devido ao fato de o testador não ter acesso ao código-fonte do software.
O testador tem acesso somente à especificação dos requisitos do software, fo-
cando o teste nas funcionalidades existentes [3];

• Técnica de Teste baseada em defeitos;

• Técnica de Teste baseada em modelos.

Cada uma destas técnicas contém um conjunto de critérios que são utilizados tanto
na geração, seleção e avaliação de um conjunto de casos de testes. Onde critério de
teste é a forma utilizada para selecionar e avaliar casos de teste de forma a aumentar
as possibilidades de provocar falhas ou, quando isso não ocorre, estabelecer um nı́vel
elevado de confiança na correção do produto [10]. Alguns exemplos de critérios de
teste:

• Para a técnica de teste funcional: particionamento em classes de equivalência,
análise do valor limite, tabela de decisão, grafo de causa e efeito, testes basea-
dos em casos de uso, etc.

• Para a técnica de teste estrutural: Todos os caminhos, todos os nós, todos os
arcos, etc.

O contexto do trabalho é a aplicação do teste funcional, com o intuito de avaliar
e evoluir especificações de teste previamente definidas. A questão central é como
avaliar especificações de teste existentes, quando não se tem acesso ao código de
programa, na ótica dos requisitos de teste funcional. Os seguintes aspectos são per-
tinentes: (i) estudar os critérios para o teste funcional, visando a compreender o seu
processo de detecção de defeitos e estabelecer as classes de defeito reveladas por
essas técnicas; (ii) investigar a aplicação de técnicas e critérios de teste funcional
na elaboração de especificações de casos de testes; (iii) propor uma abordagem de
avaliação e de evolução de especificações de teste existentes, pela composição de
várias técnicas de teste funcional; e (iv) realizar estudo de caso para a abordagem
proposta.

A aplicação dos conceitos desenvolvidos dar-se-á pela avaliação do “Roteiro de
Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal - PAF-
ECF”publicado pelo COTEPE/ICMS (Comitê Técnico Permanente - ICMS) do CON-
FAZ - Conselho Nacional de Polı́tica Fazendária [12], visando a apresentar pontos
fortes e fracos do roteiro e fornecer diretrizes para a sua evolução, na direção da
melhoria de qualidade dessa especificação de teste. Esse estudo de caso estenderá
o trabalho de Vidal [11], que representa o esforço inicial para o aperfeiçoamento do
roteiro de teste para o PAF-ECF, também no contexto da aplicação do teste funcional.
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2 Material e métodos
Para se alcançar a resposta para a questão levantada, a seguinte metodologia será

seguida:

1. Estudo sobre as técnicas de teste de software: o entendimento dessas técnicas
fornece fundamentos para a compreensão da sua aplicação. Este estudo pas-
sará por uma análise dos critérios de teste funcionais, quanto às suas pro-
priedades e os potenciais relacionamento entre eles, seguindo os passos de
estudos anteriormente efetuados, como por exemplo: [4], [5], [6], [7]. Ao final
deste estudo pretende-se ter uma noção clara do teste funcional quanto a: ca-
sos de aplicação do teste funcional (tipo de domı́nio e tipo de teste); classes de
defeitos para revelar; forças e potenciais fraquezas;

2. Revisão sistemática: compreende o estudo das pesquisas existentes sobre teste
funcional aplicada ao software; envolve planejamento, execução e análise de
resultados, segundo Brereton et al. [1];

3. Extensão de contribuições anteriores na linha de avaliação e evolução de espe-
cificações de teste, segundo a técnica funcional, tais como [5], [6], [7] e [11];

4. Estudo do roteiro de análise funcional do Programa Aplicativo Fiscal - Emissor
de Cupom Fiscal, para conhecer o domı́nio e seus conceitos subjacentes e de-
tectar potencias problemas nos requisitos, tais como redundância, referências
cruzadas, requisitos incompletos, factibilidade dos requisitos;

5. Aplicação da abordagem proposta ao roteiro PAF-ECF;

6. Análise dados e publicação de resultados.

A aplicação da metodologia acima requer materiais; por exemplo: computador com
acesso a Internet; acesso a bases de dados de artigos cientı́ficos, tais como ACM e
IEEE; acesso ao roteiro PAC-ECF; e grupo de pesquisa para a discussão de resulta-
dos.

3 Resultados e discussões
Resultados efetivos ainda não estão disponı́veis, tendo em vista que a pesquisa

está desenvolvimento. Contudo, alguns aspectos serão avaliados, tais como:

1. Revisão sistemática na forma de artigo cientı́fico;

2. Definição de abordagem para a avaliação e evolução de especificações de teste,
segundo a técnica funcional;

3



3. Resultados pertinentes à aplicação da abordagem definida, na forma de estudo
de caso: o roteiro PAF-ECF; objetiva-se avaliar o roteiro para validar a abor-
dagem proposta, quanto à redução de custo do teste e a melhoria da habilidade
para detectar mais defeitos, além daqueles esperados pelo CONFAZ, a possibil-
idade de fraude fiscal;

4. Publicação de artigo cientı́fico relativo aos resultados obtidos;

A revisão sistemática fornecerá subsı́dios para a proposição de abordagem ded-
icada à avaliação e evolução de roteiros de teste existentes. As discussões serão
conduzidas pela apreciação das seguintes técnicas funcionais: Teste Funcional Sis-
temático (TFS) [13], Teste Funcional Sistemático Estendido (TFSE) [11], particiona-
mento em classes de equivalência, análise do valor limite, tabela de decisão, grafo de
causa e efeito, testes baseados em casos de uso.

Especificamente, quanto ao estudo de caso, resultados anteriores apontam que a
aplicação isolada do TFSE ao roteiro PAF-ECF poderia gerar um total de mais de
2000 casos de testes, valor bem superior ao originalmente esperado pelo roteiro.
Apesar da eficácia evidente do TFSE [11], o seu emprego pode ocasionar em au-
mento elevado do custo do teste. Assim, as discussões das técnicas mencionadas no
parágrafo acima serão importantes para a definição da abordagem, a qual considerará
a aplicação de técnicas isoladas ou em combinação.

Um desdobramento futuro do trabalho é a aplicação dos resultados desta análise
a outros roteiros de testes de software, para software de outras áreas de aplicação.

4 Conclusões
As conclusões apresentarão resumidamente os passos seguidos para a consoli-

dação da estratégia de avaliação, sintetizarão os resultados obtidos, de acordo ou
não com as expectativas, expressas no item anterior, apresentarão as potenciais
contribuições e ainda indicarão a direção para trabalhos futuros que poderão com-
plementá-lo, da mesma forma que este estende o trabalho de Vidal [11].
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