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RESUMO 
 

 

O objeto de estudo central desta monografia é a prática de Test Driven Development 

(TDD). Tal prática parte do princípio de implementar um sistema começando pelos casos de 

teste de um objeto. A ideia básica é a inversão da sequência tradicional de escrever o código 

da implementação, para em seguida, testá-lo. O TDD traz os testes para o primeiro passo 

dividindo o ciclo em várias pequenas iterações.  

Com base no TDD e diante dos modelos atuais de desenvolvimento de software, a 

motivação do presente trabalho, consiste em avaliar benefícios e dificuldades de adiantar a 

atividade de teste para o início do processo de desenvolvimento de software. Dessa forma, 

será apresentado um estudo, mostrando como o TDD pode influenciar no processo de 

desenvolvimento de software. 

Por meio do estudo que foi realizado, será apresentada uma avaliação das influências 

que o TDD pode gerar nas disciplinas do UP (Processo Unificado). 

 

Palavras-chave: TDD, Test Driven Development, UP, Processo Unificado, Software. 
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ABSTRACT 

 

The main object of study of this monograph is the practice of Test Driven Development    

(TDD). This practice assumes implement a system beginning with the test cases of an object. 

The basic clue is a reversal of the sequence of writing the traditional implementation code 

and then test. TDD brings the tests to the first step and the cycle is divided into several small 

iterations. 

 

Based on TDD and before the current models of software development, the motivation 

is to evaluate benefits and difficulties to advance the testing activity for the beginning of the 

software development process. Thus, a study will be presented of how TDD can influence the 

software development process. 

Through the study that was conducted will provide an evaluation of the influences that 

TDD can generate in the disciplines of UP (Unified Process). 

 

Keywords: TDD, Test Driven Development, UP, Unified Process, Software.  
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1. Introdução 
 

 

Toda e qualquer empresa de desenvolvimento de software busca atingir o objetivo 

principal que é construir um produto que garanta qualidade e confiabilidade aos seus clientes.  

Para que isso se tornasse possível, foram criados modelos e processos de desenvolvimento de 

software, a fim de conduzir da melhor forma, a criação de um produto. São exemplos desses  

modelos o cascata e o espiral; entretanto não foram bem aceitos por uma parte da 

comunidade, pois não se mostraram eficientes no atendimento às necessidades das empresas 

de desenvolvimento de software, em razão de sua rigidez dos processos e burocracia. 

Segundo (FOWLER, 2005), esse foi um dos motivos que possibilitaram o surgimento 

de outras metodologias e práticas de desenvolvimento de software; são as chamadas 

metodologias ágeis, as quais são mais simples, adaptáveis e objetivas. Assim, é possível 

controlar requisitos indefinidos e imprecisos. Alguns exemplos são Extreme Programming 

(XP) e Scrum, que têm como objetivo pouca documentação no projeto, feedback constante, o 

encorajamento da comunicação entre as partes interessadas e respostas rápidas para mudanças 

nos requisitos e objetivos do projeto. Porém, para a utilização da metodologia ágil, deve-se 

realizar um estudo e, diante do contexto do projeto, discutir se é viável adotá-la ou não. 

Com a aparição das metodologias ágeis no mercado, surgiram também técnicas, como é 

o caso do TDD, que permite fazer testes contínuos, não apenas em etapas específicas do 

processo de desenvolvimento, mas, também, desde o início do desenvolvimento. A sua prática 

ajuda a melhorar a qualidade técnica do produto, consistindo no objeto de estudo dessa 

monografia. Com essas técnicas é possível se obter mais agilidade no processo de 

desenvolvimento.   

Diante dos modelos atuais de desenvolvimento de software, a motivação desse trabalho 

é divulgar e incentivar a atividade de teste para oferece uma atenção especial, antecipando 

assim, a atividade de teste para o início do processo de desenvolvimento de software. Com 

base nisso será realizado um estudo de como o TDD influencia as disciplinas do UP (Processo 

Unificado) ao longo do processo de desenvolvimento. 

Os resultados que se pretendem obter neste trabalho são de ampla importância tanto 

para as fábricas de software quanto para o mundo acadêmico, pois entendendo melhor como  

o TDD pode influenciar as disciplinas dos processos unificados da Engenharia de Software, 

pode-se assim identificar ou criar outras metodologias de processos ágeis que derivam do 

modelo convencional. Esses resultados podem ser amplamente explorados visando a melhoria 

nas práticas de ensino de engenharia de software, gerando ao longo do tempo, profissionais 

mais qualificados, bem como redução de falhas de software. 

Considerando os fatores mencionados anteriormente, o presente trabalho tem como 

propósito realizar uma avaliação da influência da técnica de TDD em um desenvolvimento de 
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software, especificamente nas disciplinas do processo unificado (UP). Serão abordados os 

seguintes pontos: de que forma o TDD pode agregar as disciplinas do UP, se é possível 

substituir alguma atividade daquele processo na disciplina em função do TDD e, se há 

possibilidade de aperfeiçoar o processo nas disciplinas. 

O restante do trabalho está organizado desse modo: O capítulo 2 faz introdução sobre 

Engenharia de Software, os métodos ágeis na Engenharia de Software e Processo Unificado. 

O capítulo 3 apresenta uma breve introdução sobre os testes e os tipos de testes que são 

utilizados no desenvolvimento de software. Já o capítulo 4 apresenta uma introdução ao TDD 

em que são abordadas vantagens, desvantagens, estudo de caso e ferramentas que auxiliam a 

técnica. O capítulo 5 apresenta o escopo da solução onde é mostrado o estudo e análise da 

influência do TDD nas disciplinas do UP, e o capítulo 6 expõe a conclusão do trabalho.  
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2. A Engenharia de Software 
 

 

A Engenharia de Software pode ser definida como a “aplicação de uma abordagem 

sistemática, disciplinada e qualificável, para o desenvolvimento, operação e manutenção do 

software”, segundo o IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) (1993). 

Diante da definição anterior, Pressman (2006) ressalta que ainda tendo o aspecto sistemático e 

disciplinado, é importantíssimo que a Engenharia de Software seja ágil, flexível e adaptável às 

novas exigências do mercado. Já Sommerville (2011) afirma que a Engenharia de Software é 

uma disciplina que trata de todos os aspectos da produção de software, desde a especificação 

até a manutenção do sistema. 

Sommerville (2011) enfatiza que o modelo espiral pode ser considerado o mais 

realístico, servindo de base para uma das metodologias mais utilizadas no mercado - o RUP 

(Processo Unificado Rational). Suas características principais são a previsão dos requisitos do 

sistema e a divisão em fases ou etapas bem definidas que englobam atividades como análise, 

modelagem, construção e testes. Porém, mesmo com uma boa aceitação, ditas metodologias 

são criticadas pelo excesso de documentação que acaba sobrecarregando o projeto 

(FOWLER, 2005). 

Esse consenso sobre o excesso de documentação e burocracia nos modelos da 

Engenharia de Software possibilitou o surgimento de novas metodologias ágeis; dentro delas, 

surge o desenvolvimento orientado a testes como uma mudança na tradicional forma de 

desenvolver software e será apresentado nos próximos capítulos. A próxima seção retrata 

melhor os métodos ágeis na Engenharia de Software. 

 

 

2.1 Métodos ágeis na Engenharia de Software 
 

 

A metodologia ágil surgiu com a finalidade de solucionar alguns problemas enfrentados 

pelo mercado, como por exemplo, desempenho, qualidade e produtividade no processo 

tradicional de desenvolvimento, também conhecido por ser um processo longo e trabalhoso 

em razão de sua rigidez (PRESSMAN, 2006). Com essa metodologia, é possível equilibrar as 

constantes alterações no código e acompanhar as alterações de requisitos sem afetar a 

qualidade. (TURNER e BOEHM, 2005) 

Os métodos ágeis apareceram na tentativa de corrigir problemas decorrentes do grau de 

incerteza em um processo, devido a incessantes mudanças de prioridade e requisitos. 
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(TURNER e BOEHM, 2005). Suas ideias ágeis foram extraídas do Manifesto Ágil, baseando-

se em valores como feedback constante, comunicação e colaboração com o cliente e 

constantes adaptações. Porém, é importante ressaltar ainda, que, apesar de muitos benefícios 

da utilização da metodologia ágil, nem sempre é vantajoso adotar e implantar como 

metodologia para o processo de desenvolvimento de software, já que ela tem limitações. 

Podem-se citar algumas limitações da metodologia ágil; por exemplo: com o intuito de  

satisfazer o cliente, com entregas rápidas e contínuas, é importante a presença dele para ajudar 

nas correções e documentação dos requisitos. Mas, há uma dificuldade, pois nem sempre o 

cliente tem a disponibilidade de estar presente por longos períodos. Outro grande entrave é a 

introdução da metodologia ágil em projetos grandes e complexos (Dybå e Dingsøyr, 2008). 

O ideal é realizar um estudo de acordo com o contexto do projeto de software e definir 

se os princípios do método ágil devem ser aplicados.  

Nessa seção, foram apresentados o surgimento e os objetivos dos métodos ágeis; na 

próxima, serão abordadas as atividades ou tarefas que são incorporados na engenharia de 

software.  

 

 

2.2 Processos de Engenharia de Software 
 

 

 

Nesse ponto do presente trabalho, foram tratadas questões de engenharia de software -  

essenciais para a garantia do atendimento aos requisitos, especialmente questões de 

confiabilidade, manutenibilidade, ciclo de vida, eficiência, entre outras. Os pontos abordados 

aqui estão relacionados aos processos de engenharia de software e à prática do TDD, 

apresentados mais adiante. 

 

Um processo é definido como um conjunto de ações com o objetivo de atingir uma meta 

em comum e com a finalidade de atender às necessidades de maneira eficiente. Na engenharia 

de software, o processo contém a mesma definição: o conjunto de ações é disponibilizado pela 

metodologia imposta que visa atingir a meta podendo ser apenas uma funcionalidade ou o 

software completo. Essas ações podem ser chamadas de atividades, e o conjunto delas 

destina-se a realizar a entrega com qualidade (PRESSMAN, 2006).  

O processo faz ligação direta com todos aqueles relacionados com o projeto e separa as 

tarefas a serem executadas pelos envolvidos no projeto. De acordo com Pressman (2006), o 

processo é a base para a engenharia de software e o controle gerencial. 
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Os estudos da presente monografia estão envolvidos com a análise de processos de 

engenharia de software e uma análise minuciosa sobre falhas, e ainda, como a prática de TDD 

pode influenciar as disciplinas do processo unificado da engenharia de software.  

Esta seção apresentou um resumo sobre os Processos de Engenharia de Software. Na 

próxima seção, será apresentado um dos processos de Engenharia de Software mais conhecido 

e utilizado no mercado, o UP (Processo Unificado).  

 

 

2.3 Processo Unificado (Unified Process - UP) 
  

 

O UP é um processo de engenharia de software estável, que tem como objetivo garantir 

a produção de sistemas, atendendo aos requisitos pretendidos, com cronograma e orçamento 

previstos. Para que os objetivos sejam atendidos, o UP possui uma abordagem visando 

investir nas tarefas e responsabilidades em um projeto de software, resultando assim, em 

maior credibilidade (KRUCHTEN, 2004). 

Um dos processos mais difundidos no mercado e conhecido como um produto do UP é 

o RUP, ou Rational Unified Process - Processo Unificado da Rational. O RUP é um processo 

de engenharia de software que já foi de propriedade da Rational, comprado em 2002, pela 

IBM (RSWP, 2001).  

O processo unificado de desenvolvimento de sistemas relaciona ciclos incrementais e 

iterativos. Citados ciclos são divididos em quatro fases consecutivas: Iniciação, Elaboração, 

Construção e Transição. (KRUCHTEN, 2004). Cada fase é concluída com um marco bem 

definido – neste momento todas as decisões críticas devem ter sido levantadas, objetivando 

alcançar os objetivos. A seguir, a figura 1 ilustra as iterações entre as disciplinas e as fases do 

processo unificado.  
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Figura 1 – Tabela representativa do UP em disciplinas X Fases, adaptado de (ImgUP, s. d.) 

 

As fases, de acordo com (SOMMERVILLE, 2011) e (KRUCHTEN, 2004): 

 Iniciação: O objetivo desta fase é definir entre todos stakeholders os objetivos do 

projeto, ciclos de vida, requisitos iniciais, entre outros. Conforme a ilustração da 

figura 1, nessa fase há uma maior intensidade de trabalho nas disciplinas modelagem 

de negócio e requisitos. 

 

 Objetivos principais: Definição de escopo e cenários reais de comportamento; 

prever os custos gerais, prazos de entregas e riscos; detalhar a fase de 

elaboração para obtenção de uma estimativa. 

 Atividades realizadas: Formular o documento de escopo do projeto; planejar e 

preparar os casos de negócios; avaliar mudanças para o gerenciamento de 

risco; avaliar os possíveis conflitos no projeto. 

 Resultados mínimos: Geração do documento de visão e modelos com as regras 

de negócio; gerar um caso de negócio inicial; avaliação inicial dos riscos; um 

plano de projeto. Pode-se considerar que o documento de requisitos começa a 

se formar na iniciação. 
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 Elaboração: O principal objetivo da fase de elaboração é analisar o domínio do 

problema, estabelecer uma base sólida para a arquitetura, desenvolver o plano do 

projeto e eliminar elementos de alto risco do projeto. Conforme ilustra a figura 1, uma 

das disciplinas que mais se destacam na fase de elaboração é a de análise e design.  

 

 Objetivos principais: Definir, validar uma base da arquitetura; definir a visão; 

criar um plano de referência fidelidade para a fase de construção; demonstrar 

que a arquitetura base vai apoiar a visão, a um custo razoável, em um tempo 

aceitável.  

 Atividades realizadas: Definir uma base da arquitetura do projeto e definir a 

visão, a um custo e tempo aceitáveis. 

 Resultados mínimos: Concluir modelos de caso de uso, ao menos numa 

porcentagem mínima aceitável de 8%; protótipo arquitetural de um executável; 

uma revisão da lista de riscos; uma revisão do business case; um plano de 

desenvolvimento para o projeto; um plano de desenvolvimento (ou cronograma 

revisado); em alguns casos, uma prévia do manual de usuário. 

 

 Construção: Todos os demais componentes e recursos de aplicativos são 

desenvolvidos e integrados no produto, e todos os recursos são testados 

exaustivamente. Conforme ilustra a figura 1, uma das disciplinas com maior 

intensidade na fase de construção é a de implementação.  

 

 Objetivos principais: Minimizar os custos de desenvolvimento; atingir a 

qualidade adequada com rapidez e eficiência, e conseguir versões úteis. 

 Atividades realizadas: Gestão e controle dos recursos e otimização de 

processos; desenvolvimento de componentes completos e testes; avaliação das 

versões da aplicação. 

 Resultados mínimos: Basicamente o produto finalizado, apto a ser implantado; 

o produto de software integrado nas plataformas adequadas; os manuais de 

usuário; um documento contendo uma descrição completa da versão atual. 

 

 Transição: Aqui o software produzido é implantado no cliente, no ambiente final, 

incluindo-se o de usuários. Conforme a ilustração da figura 1, nessa fase há uma maior 

intensidade de trabalho das disciplinas de implantação e gerenciamento de 

configuração e mudança. 

 

 Objetivos principais: realização dos testes beta; de conversão e geração de 

população de bancos de dados; treinamento de usuários e administradores; 

lançamento do produto para a comercialização, distribuição e equipes de 

vendas, quando aplicável. 

 Atividades realizadas: implantação; ajuste das atividades; avaliação das bases 

de implantação em função dos critérios de visão e aceitação para o produto 

(como requisitos, por exemplo). 
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 Resultados mínimos: Espera-se a satisfação dos usuários na utilização da 

aplicação; atendimento a todos os requisitos; comercialização positiva; 

finalização do projeto. 

 

Já na visão estática do processo, em que os elementos do processo são agrupados 

logicamente em termos de disciplinas, podem-se caracterizar as seguintes disciplinas 

(KRUCHTEN, 2004): 

 

 Modelagem de negócios: Compreender as regras de negócio, juntamente com sua 

dinâmica e estrutura do cliente; compreender os problemas atuais do cliente para saber 

como e onde aplicar melhorias; conduzir os requisitos do sistema para que atenda o 

cenário apresentado. De acordo com a figura 1, pode-se identificar uma maior 

intensidade na fase de iniciação.  

 

 Requisitos: São objetivos dessa disciplina: estabelecer e manter acordo com os 

clientes e stakeholders sobre o que o sistema deve realizar; definir limites do sistema e 

fornecer aos desenvolvedores uma compreensão melhor dos requisitos; fornecer uma 

base para planejar as iterações para estimar um tempo e custo necessários para 

desenvolver o sistema; definir interfaces de usuário para o sistema (protótipos), 

focando nas necessidades dos usuários. De acordo com a figura 1, pode-se identificar 

uma maior intensidade na fase de iniciação. 

  

 Análise e Design: Essa disciplina visa transformar os requisitos em projeto; 

desenvolver a arquitetura do sistema; adaptar o projeto para ser compatível com o 

ambiente de implementação, garantindo o desempenho do processo de 

desenvolvimento. Pode-se identificar, na ilustração da figura 1, uma maior intensidade 

na fase de elaboração.  

 

 Implementação: Organização do código em camadas; realizar testes para os 

componentes codificados como unidades; integrar tudo o que foi produzido por 

desenvolvedores individuais ou equipes em um sistema final. Na ilustração da figura 1 

pode-se identificar uma maior intensidade na fase de construção.  

 

 Teste: Certificar a integração entre todos os componentes do software; verificar a 

integração entre os objetos; verificar se todos os requisitos do escopo foram 

desenvolvidos de maneira adequada que atenda a necessidade; identificar e assegurar 

que erros ou falhas sejam corrigidos. 

 

 Implantação: Produzir lançamentos do produto de software com sucesso para seus 

usuários finais. Na implantação, são incluídas também atividades como a produção de 

releases externos de software, aplicativos de negócios, instalação do software e 

suporte aos usuários, podendo haver treinamento. Antes de o produto ser entregue ao 
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cliente, há uma ênfase em testar no local de desenvolvimento. Embora exista uma 

maior concentração da atividade de implantação na fase de transição, outras atividades 

antecedem em outras fases e servem para preparar a implantação no cliente. Conforme 

a ilustração da figura 1 pode-se identificar uma maior intensidade na fase de transição. 

 

 Gerenciamento de Configuração e Mudança: Incluem três áreas de gerenciamento: 

de configuração, de solicitação de mudança e de status e medição. Assinalar os itens  

que devem ser configurados; impor limite de mudança desses itens; inspeção das 

mudanças realizadas; definição e gerenciamento das configurações. Pode ser 

identificada na ilustração da figura 1,  uma maior intensidade nas fases de construção e 

transição. 

 

 Gerenciamento do projeto: Fornece uma estrutura para o gerenciamento do projeto; 

oferece orientações práticas com vistas à contratação de pessoas, planejamento, 

execução e acompanhamento do projeto; fornece uma estrutura para gerenciar riscos; 

mantém o acompanhamento do desenvolvimento das fases, etc. Na ilustração da figura 

1, esta disciplina está presente em todas as fases do processo do UP.  

 

 Ambiente: Proporcionar um ambiente de desenvolvimento de software organizado 

com o ambiente, garantindo os processos e ferramentas que darão suporte a equipe de 

desenvolvimento. Assim como a disciplina anterior e observando a ilustração da figura 

1, a disciplina de ambiente também está presente em todas as fases do processo UP. 

 

Na figura 1, que representa as disciplinas e iterações do UP, veem-se todas as 

disciplinas (ou atividades) que devem ser iteradas ao longo das fases constantemente, com 

intensidades diferentes, mas repetindo-se em cada fase. É aqui onde se exploram questões de 

garantia de dependabilidade em um projeto, uma vez que tal característica depende da 

verificação constante do atendimento aos requisitos. Por isso, devem ser analisados 

fortemente em cada iteração os testes, sendo imprescindível, desde o início, utilizar a prática 

do TDD (BECK, 2010). 
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3. Teste de Software 
 

 

Os testes são importantíssimos para um projeto de software, e seu objetivo é identificar 

as falhas presentes no sistema, visando eliminá-las, garantindo desse modo, uma maior 

qualidade do produto a ser entregue ao cliente. Para Pressman (2006), os testes devem ser 

tratados como prioridade e adotadas sejam quais forem, as tecnologia e metodologia utilizadas 

no projeto. 

O processo de teste tem dois objetivos: o primeiro é garantir tanto ao desenvolvedor 

quanto ao cliente que o software está de acordo com o que foi solicitado e atende aos 

requisitos, levando em consideração os testes de validação. O segundo é descobrir situações 

em que o software não se comporta de maneira correta ou de forma diferente das 

especificações, levando em consideração os testes de defeitos (SOMMERVILLE, 2011).   

Alguns tipos de testes ajudam a entender melhor o seu domínio e sua abrangência, como 

por exemplo, os testes de caixa branca, testes de caixa preta e testes de caixa cinza. Os testes 

de caixa branca são aplicados diretamente sobre o código, ou seja, consiste em testar linha a 

linha do código, objetivando garantir que os fluxos, condições e lógica estejam corretos. São 

também denominados testes estruturais. Já os testes de caixa preta consistem em testar a 

funcionalidade como um todo, verificando as saídas, sem a preocupação de como foram 

geradas. Nesse tipo de teste o código é ignorado no processo de verificação. São também 

denominados testes funcionais. Os testes de caixa cinza são uma mescla das técnicas de caixa 

branca e caixa preta. 

Para Sommerville (2011), geralmente um sistema de software passa por três estágios de 

teste: 

 Teste em desenvolvimento. Neste estágio são realizados testes durante o 

desenvolvimento pelos programadores ou projetistas do sistema com o objetivo de 

descobrir erros ou defeitos. Mais adiante será apresentada a técnica de TDD, que se 

encaixa nesse estágio de teste. 

 

 Teste de Release. Antes que uma versão do sistema seja liberada para os usuários, 

são realizados testes, por uma equipe específica, geralmente independente dos 

desenvolvedores. O objetivo nesse estágio é verificar se as funcionalidades do 

software estão de acordo com o solicitado pelos stakeholders do sistema.  

 

 Teste de usuário. Os usuários ou o cliente realizam testes em seu ambiente de 

trabalho. Se o teste for feito, por exemplo, pela equipe de marketing da empresa, 

eles decidirão se o software poderá ser liberado. Já se for teste de aceitação, o 

cliente realizará o teste precisamente e dará o parecer à empresa que desenvolve o 

software.  
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3.1 Teste em desenvolvimento 

 

 

Durante este estágio de desenvolvimento, o teste ocorre em três níveis: 

 

 Teste unitário. Unidades ou classes são testadas individualmente. Centralizam 

em testar funcionalidades dos objetos, os métodos. Os testes de unidade, que 

serão mencionados neste trabalho, constituem a base do TDD e 

importantíssimos nessa seção. 

 

 Teste de componentes. Os elementos são compostos da integração das várias 

unidades. Nesse nível centraliza-se testar as interfaces dos componentes e 

verificar se o comportamento está de acordo com sua especificação. 

 

 Teste de sistema. Focam em testar as interações entres os componentes. 

 

 

3.2 Teste de Release 

 

 

Também conhecido como teste de aceitação, é o processo de testar uma versão 

específica de um sistema para uso, desde que não seja a própria equipe de desenvolvimento 

que realize o teste. Geralmente, o uso deste release de sistema é destinado para usuários e 

clientes. No teste de release o objetivo principal é convencer ao fornecedor do sistema de que 

o sistema atende aos requisitos e que é ideal para o uso. 

 

 

3.3 Teste de Usuário 

 

 

Neste estágio os usuários ou clientes colaboram com informações e sugestões 

fornecendo os dados de teste. 
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Para teste de usuário, existem três tipos:  

 Teste alfa, em que os testes são feitos depois do término do desenvolvimento e os 

usuários testam o software no local do desenvolvedor, junto com a equipe de 

desenvolvimento para facilitar a comunicação e o entendimento entre as partes. 

Geralmente o teste é conduzido pelo usuário ou cliente. 

 

 Teste beta, em que é disponibilizada aos usuários uma versão do software para que 

eles testem e relatem os possíveis problemas.  

 

 Teste de aceitação, último estágio de testes para que o sistema seja implantado. Aqui 

os clientes realizam testes do sistema para decidir se está pronto, ou seja, se atende a 

todos os requisitos para ser implantado no ambiente de cliente. 
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4. Test Driven Development 
 

 

 

Este capítulo abordará os assuntos pertinentes à metodologia de TDD. A seção 4.1 fará 

uma breve introdução sobre o TDD; nas seções 4.2, 4.2.1 e 4.2.2 serão abordadas o conceito, 

vantagens e desvantagens respectivamente; a seção 4.3 relatará um estudo de caso com a 

prática de TDD em projetos de sistema nas empresas Microsoft e IBM; as seções 4.4 e 4.5 

enfocarão acerca de ferramentas que auxiliam na prática de TDD como o JUnit e Mock 

objects; nas sessões 4.5.1 e 4.5.2, serão relatados conceitos e vantagens sobre mock objects. 

 

 

4.1 Refletindo sobre TDD 
 

 

A maioria dos desenvolvedores está acostumada a desenvolver software da “maneira 

tradicional”: primeiro escreve o código fonte em seguida, o teste. Mas uma pergunta  deve ser 

feita: É possível inverter esse processo, desenvolver primeiro os testes e depois implementar? 

Ou seja, faz sentido essa abordagem, e ainda, será realmente eficaz? 

Ao longo desse capítulo será demonstrado o conceito de TDD, frameworks que 

auxiliam na prática, mostrando vantagens e desvantagens e por fim, mostrando o porquê da 

utilização dessa prática. 

 

 

4.2 Conceito 
 

 

O TDD (Test Driven Development ou desenvolvimento orientado a testes) é uma 

metodologia ágil de desenvolvimento de software derivado do método XP (Extreme 

Programming) (BECK, 2000) e do Agile Manifesto (Agile Alliance 2000). Ao contrário do 

que muitos pensam, TDD é baseado em técnicas de desenvolvimento utilizadas há décadas. 

As primeiras utilizações foram registradas pela NASA na década de 60 (LARMAN e BASILI, 

2003). 
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O TDD é uma metodologia usada na fase de implementação do software em que os 

desenvolvedores guiam o projeto começando a escrever testes durante o desenvolvimento. Tal 

prática parte do princípio de implementar um sistema começando pelos casos de teste de um 

objeto (BORGES, 2006). A metodologia TDD consiste em pequenas iterações chamadas de 

Baby Steps (Passos de Bebê), já que o objetivo é tornar o passo, o mais simples possível com 

a finalidade de solucionar o problema naquele momento. A ideia é sempre escrever testes para 

uma funcionalidade ou melhoria, para, em seguida, implementar o código para aplicar o teste. 

Após esta fase, se houver necessidade, o software poderá ser refeito de maneira que os testes 

continuem passando (FEITOSA, 2007). 

Basicamente, sua ideia é inverter a sequência tradicional de desenvolvimento de 

software, escrever o código da implementação e então testar. TDD parte do princípio de que o 

desenvolvedor começa a escrever os testes antes mesmo da implementação. Esse processo de 

escrever os testes é dividido em ciclos com várias iterações. Essa mudança na forma de 

conduzir o desenvolvimento do software pode impactar no nível de qualidade do projeto 

(BECK, 2000). 

O ciclo de iterações que são realizadas ao longo do processo de desenvolvimento 

apresentam os seguintes passos (BECK, 2000):  

 Primeiro escreve-se um teste de unidade para determinada funcionalidade que está 

descrito no requisito. 

 O teste irá falhar, pois neste momento ainda não se tem nada implementado. 

 Escreve-se o código mais simples possível para obter sucesso no nosso teste. 

 Neste momento, com o teste já passando, pode-se refatorar o código se necessário. 

 

Este ciclo de iteração é conhecido como red-green-refactor (BECK, 2000).  
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Figura 2 – Ciclo do TDD, adaptado de (ImgTDD, s. d.) 

 

 

4.2.1 Vantagens 
 

 

Segundo (FEITOSA, 2007), (KOSKELA, 2007) e (BORGES, 2006), seguem abaixo 

algumas vantagens do TDD.  

 Qualidade do código. O programador passa a escrever um código com maior 

qualidade, com menos dependências, classes e métodos mais objetivos contendo 

apenas código necessário para que os testes passem. 

 

 Análise de requisitos. Melhora o entendimento dos engenheiros com o negócio do 

sistema, pois o engenheiro deve entender o problema e o que deve ser verificado antes 

de projetar a solução. 

 

 Código nasce testado. Se a prática de TDD for aplicada corretamente, passa 

segurança de que em todo o projeto escrito têm-se testes para cada unidade 

funcionando corretamente, o que garante uma maior confiabilidade pelos menos em 

relação ao estágio de Teste de Desenvolvimento já visto no capítulo 3. 
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 Segurança. Talvez esse seja o ponto mais importante quando se refere à TDD. Hoje é 

primordial que um software não tenha falhas, e, se houver, em menor número possível. 

Qualquer alteração no código poderá afetar outros módulos; com TDD é mais fácil 

identificar falhas e corrigi-las, eliminando assim, erros em produção. 

 

 Simplicidade. O programador escreve o código para solucionar apenas os problemas   

representados por um teste de unidade, tornando-o mais simples. 

 

 Correção. Se praticado corretamente, a identificação de problema, após alguma 

alteração torna-se rápido. 

 

 Documentação. Os testes escritos servem como documentação e orientação para os 

analistas e desenvolvedores do software. 

 

De acordo com estudos feitos por Williams (2003) e Jones (2004), sistemas 

desenvolvidos com a prática de TDD resultam em sistemas com 40% menos defeitos e com 

código de maior qualidade, ao contrário de sistemas que foram desenvolvidos com a 

abordagem tradicional. Mais adiante neste trabalho, será apresentado o estudo de caso 

realizado que apontou esses dados. 

 

 

 

 

4.2.2  Desvantagens 
  

 

De acordo com (ANDRADE et al, 2011) a maior das desvantagens na prática de TDD 

em uma equipe de desenvolvimento de software, está na mudança de cultura que os membros 

terão de passar. A seguir, alguns pontos são apresentados. 

 

 Mudança de cultura. É importante que a equipe esteja treinada e comprometida e que 

tenha apoio gerencial, pois para equipes em que seus programadores não estejam 

habituados com a prática, o tempo que levará para escrever códigos com TDD, poderá 

se transformar em um gargalo. 

 

 Dificuldade em começar. Embora tenha uma grande variedade de documentação com 

claros objetivos, desenvolver um sistema orientado a testes pode exigir mais esforço 

de trabalho quando praticado em código já existente, e isso não seria o ideal, já que a 

característica principal do desenvolvimento orientado a testes é que os testes sejam 

implementados antes que o código da lógica. Isso dificulta a aceitação pela 
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metodologia de desenvolvimento, pois ainda não se tem nada implementado e já se faz 

necessário testar. 

 

 Manutenção dos testes. Não basta apenas manter o código, pois à medida que surgem 

alterações no sistema é necessário que os testes já escritos, passem também por 

alterações. 

 

 

4.3 Estudos de caso 
 

 

Segundo (WILLIAMS, MAXIMILIEN e VOUK, 2003), um estudo de caso foi 

realizado na IBM com o intuito de avaliar a prática. Nesse estudo de caso, ficou comprovado  

que o código desenvolvido utilizando a prática de desenvolvimento de software orientado a 

testes, reduziu defeitos em pelo menos 40%, durante a verificação funcional e testes de 

regressão, comparados a uma linha de base do produto desenvolvido antes de forma 

tradicional. Outro aspecto percebido foi o de a produtividade da equipe não ter sido impactada 

pelo foco adicional na produção de testes automatizados. 

Já (NAGAPPAN, MAXIMILIEN, BHAT e WILLIAMS, 2008) realizaram um estudo 

de caso com três equipes de desenvolvimento da Microsoft e uma da IBM que adotaram 

TDD. Os resultados dos estudos de caso indicaram que a densidade de defeitos dos quatro 

produtos diminuiu entre 40% e 90% em relação a projetos semelhantes que não utilizaram a 

prática de TDD. No entanto as equipes tiveram um aumento de 15-35% no tempo de 

desenvolvimento inicial, mas que foi compensado nas fases posteriores. Conclui-se, a partir 

da experiência e lições aprendidas, que o TDD reduz a densidade de defeitos de software sem 

diminuição significativa da produtividade da equipe de desenvolvimento. Além disso, em 

futuras versões desse produto que utilizem TDD, haverá tendência de mínimas probabilidades 

de falhas. 

 

 

4.4 Framework de teste de unidade JUnit 
 

 

A maioria dos desenvolvedores, quando pensam em testes de software, geralmente 

imagina um teste que cobre o sistema como um todo. Um teste de unidade preocupa-se apenas 

com uma pequena parte ou unidade do sistema que, geralmente, em sistemas orientados a 
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objetos, é a classe em que são testados os componentes mínimos de um sistema e o objetivo 

básico é encontrar falhas em pequenas partes. 

 

JUnit é o framework de teste de unidade mais popular do mundo Java (BIASI, 2006). 

Ele é um framework de código livre desenvolvido em Java por Erich Gamma e Kent Beck 

(PAULA NETO, s. d.). Possuem versões em várias outras linguagens, entre elas: C (NUnit), 

C++ (CPPUnit), JavaScript (JSUnit), Python (PyUnit) e PHP (PHPUnit).  

 

O JUnit possui integração com vários Ambientes Integrados de Desenvolvimento como 

Eclipse, IntelliJ e NetBeans. O JUnit possui um plugin para Eclipse, que mostra uma lista de 

todos os testes executados, indicando a cor verde em caso de sucesso, ou vermelha, ocorrendo 

falha. Ao clicar em um teste vermelho, a ferramenta apresenta, ainda, a linha em que ocorreu  

falha, o resultado que era esperado e o resultado devolvido pelo método. 

Algumas vantagens segundo (PAULA NETO, s. d.): 

 Permite a criação rápida de código de teste; 

 Eleva a qualidade do sistema com os testes produzidos e testados; 

 Muito utilizado pelos desenvolvedores da comunidade open-source; 

 JUnit checa os resultados dos testes, indicando o vermelho em caso de falha e  o 

verde em caso de sucesso; 

 Em caso de falha, a ferramenta mostra a linha que falhou; 

 Ajuda ao desenvolvedor a encontrar erros com menor tempo e esforço; 

 JUnit é open-source. 

 

 

4.5 Mock objects 
 

 

Testes nem sempre são fáceis de serem desenvolvidos (MESZAROS, 2007). Qualquer 

sistema não trivial precisa de toda uma infraestrutura de suporte (como por exemplo, web 

services de terceiros, banco de dados, Application Program Interfaces APIs externa), 

acarretando mais complexidade aos testes. Ao falar de testes de unidade especificamente, em 

que se testa apenas uma unidade, suas dependências podem ser entendidas como a 

infraestrutura necessária para seu funcionamento. A configuração desse ambiente para a 

execução de testes impõe desafios ao testador. Mock objects têm a proposta de automatizar 

muito desse trabalho, que de outra forma seria feito manualmente. 

O propósito para utilização de Mocks é escrever teste, abstraindo tudo que é necessário 

em ambiente para a realização do teste (FREEMAN, 2004). A figura 3 mostra exatamente o 

que ocorre quando se faz uso de mocks. Basicamente, tem-se um objeto inicial A, que 

necessita interagir com uma funcionalidade que é oferecida pelo objeto S, que inicialmente 
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ainda não tem uma implementação para S ou simplesmente será implementado por terceiros. 

Nesse caso realiza-se mock do objeto S. 

 

Figura 3 - Uso de mock (GASPARETO, 2006) 

 

 

4.5.1  Conceito 
 

 

Mock objects são objetos que simulam o comportamento de outros, com objetivo de 

testar e aplicar o mesmo comportamento. Desta forma, pode-se imaginar um cenário em que 

um objeto B com o qual o objeto A colabora, pode ser facilmente substituído por outro objeto 

mock B', sem que A saiba, pois agora B' possui as mesmas assinaturas de métodos e 

comportamento de B. Meszaros (2007) sugere que o objeto A seja chamado de System Under 

Test (SUT), B, com qual o SUT colabora, de Depended-On Component (DOC) e B' de mock. 

 

 

4.5.2  Benefícios 
 

 

Uma das principais motivações da criação de mocks é o fato de isolar as unidades, mas 

também pode, por exemplo, abstrair camadas do sistema. Abstraindo camadas mais baixas do 

sistema é possível programar sobre abstrações, o que é útil, pois muitas vezes não se sabe, nos 

primeiros estágios do desenvolvimento, quais produtos serão utilizados (banco de dados, 

serviço de mensageria, etc.) ou ainda porque, embora se saiba, há uma preocupação em não 

criar forte dependência com um produto específico. É possível ainda que os produtos 

simplesmente não estejam disponíveis, ou que se queira trabalhar fora da infraestrutura de um 

determinado ambiente. Por exemplo, em casos nos quais é necessário executar uma aplicação 

em que não tenha acesso ao banco de dados. 

A utilização de mocks também contribui com o desenvolvimento incremental. Uma vez 

que utilizar mocks evita a criação de DOCs, simulando-os, é possível concentrar-se apenas no 

SUT. Com o SUT implementado é viável tomar-se um de seus DOCs e tratá-lo como o novo 
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SUT, repetindo o processo. Esse ciclo é repetido para cada DOC, até que todos os mocks 

possuam uma implementação real. Assim, o desenvolvimento nesse sentido, é incremental. 

Erros podem ser identificados mais rapidamente quando ocorrerem. Por usar  

verificação comportamental, mocks são mais suscetíveis a identificar erros, não se 

restringindo apenas a verificação de assertivas de estado do SUT, mas, analisando também, as 

iterações entre unidades. Com isso, é possível não só verificar se algum resultado (estado) é 

errado, mas identificar qual passo da execução (comportamento) levou a esse resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5 Avaliação da influência de TDD nas disciplinas do UP 
 

 

No presente capítulo será discutida a análise realizada para demonstrar as influências 

que a prática do TDD sinaliza para as disciplinas do UP (Processo Unificado).   

 

 

5.1 Requisitos 
 

 

Nesta disciplina, avalia-se a antecipação da atividade de teste logo nas fases iniciais, na 

especificação dos requisitos. Beato (2008) mencionou em seu estudo sobre contribuição para 

desenvolvimento dirigido por testes, uma alternativa para a fase de especificação do software. 

Sua ideia era basicamente a “substituição da especificação do software baseada em casos de 

uso, por uma nova informação produzida baseada em casos de testes”. Beato (2008) definiu 

que este artefato “concentra-se na integração do modelo de casos de uso com os casos de 

testes e tem a finalidade de substituir o detalhamento dos casos de uso pelos casos de teste, 

criando o conceito de especificação dirigida por casos de teste”. Esse artefato, casos de testes 

utilizados para verificação e validação dos requisitos, incentiva o uso da técnica de TDD no 

processo unificado (UP). 

O processo unificado (UP) possui atividades necessárias para transformar o que é 

requisitos ou simplesmente a necessidade do usuário, em um sistema. O UP faz uso dos 

conceitos da UML (Unified Modeling Language) para construção dos artefatos do sistema e é 

um processo de desenvolvimento de software guiado por casos de uso (JACOBSON, 1999).  

Pode-se citar como atividade do UP a especificação por casos de uso que utiliza os Diagramas 

de Casos de Uso, muito útil para obter uma visão geral do escopo do projeto.  

É possível identificar algumas mudanças decorrentes da prática de TDD, como por 

exemplo, especificar um requisito com base no teste. Outra mudança considerada importante 

é a de incluir a atividade de teste já no início, na especificação do sistema, substituindo os 

requisitos levantados do software baseados em casos de uso e vários outros diagramas UML, 

por uma nova informação produzida baseada em casos de testes. 

Tal mudança propõe uma simplificação no processo de desenvolvimento do sistema 

através da junção das atividades de especificação de requisitos do software economizando 

tempo e recursos aos desenvolvedores, além de contribuir para a área de Engenharia de 

Software com a possibilidade de fazer uso dos casos de testes em substituição da 

especificação de requisitos (BEATO, 2008). 
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Nesta disciplina do UP, é apresentada a técnica EDCT (Especificação Dirigida por 

Casos de Teste). Segundo Beato (2008), o EDCT “propõe uma forma de detalhar os casos de 

teste de modo que eles possam ser utilizados para desenvolver o sistema, de acordo com a 

prática do TDD”. A ideia é fazer um detalhamento dos casos de usos já levantados e 

produzidos no formato de casos de teste. A motivação em utilizar essa técnica, consiste no 

fato de que é mais vantajoso fazer uso desse detalhamento para guiar o desenvolvimento 

dirigido a teste, bem como em razão de eliminar possíveis erros já na fase de especificação 

dos requisitos. 

No padrão de desenvolvimento UP, os casos de testes são criados a partir dos casos de 

uso que são identificados e elaborados logo na fase inicial, de concepção. A técnica EDTC 

tem a proposta de dirigir o desenvolvimento do sistema a partir das especificações no formato 

de caso de teste. Essa técnica se encaixa bem ao TDD pelo fato de propor que os casos de 

teste conduzam o desenvolvimento do sistema. A finalidade é integrar elementos dos modelos 

UP e XP, principalmente o TDD para auxiliar a desenvolver a técnica EDTC (BEATO, 2008).  

A informação que é produzida e utilizada pela técnica EDCT envolve os tipos de testes 

de unidade e funcional. Essa informação produzida, ou artefato, é sugerido para conduzir o 

desenvolvimento do sistema e é chamado de caso de teste de uso (CTU) (BEATO, 2008). 

O CTU, produzido pela técnica EDCT divide-se em duas partes: uma contendo 

informações relacionadas ao caso de uso avaliado e a outra apresentando as informações 

relacionadas aos casos de teste (BEATO, 2008). A seguir, a figura 4, que ilustra o CTU. 

 

 

 
 

Figura 4 – Caso de teste de uso a partir do EDCT. 

Fonte: Beato, 2008. 
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A grande vantagem de escrever especificação no formato de casos de teste de uso 

(CTU) é facilitar a validação do cliente ou usuário final, visto que para ele é mais fácil  

visualizar como o sistema deve se comportar e funcionar diante das várias situações, 

garantindo assim, redução de erros e falhas na fase de especificação. 

No mercado de software os índices de defeitos que são de certa forma consequência da 

fase de especificação, atingem exorbitantes 60% (ROBERTSON, 2006). Diante dessa 

realidade, fica patente a necessidade de aplicar os testes desde o início do seu 

desenvolvimento.  

Sabe-se que toda e qualquer construção de um software envolve uma série de atividades 

e processos e que falhas humanas podem ocorrer; geralmente essa possibilidade é alta 

(PRESSMAN, 2006). Por isso, deve haver atenção especial na atividade de teste no processo 

de desenvolvimento. 

Portanto, a aplicação do TDD na disciplina do UP permite por meio da técnica EDTC, 

substituir a especificação de requisitos do sistema, baseado em caso de uso, pela atividade de 

elaboração de casos de teste resultando em execução da atividade de teste desde o início do 

processo de desenvolvimento e identificação de erros mais cedo, sendo assim mais simples de 

corrigir, reduzindo com isso, os custos de trabalho.  

 

 

5.2 Análise e Design 
 

 

Essa disciplina visa desenvolver a arquitetura do sistema e adaptar o projeto para ser 

compatível com o ambiente de implementação, projetando o desempenho para o processo de 

desenvolvimento. A seguir retrata-se melhor como a prática de TDD pode influenciar na 

disciplina de Análise de Design. 

De acordo com a Lei da Evolução do Software (LEHMAN, 1996), ao longo do tempo 

de desenvolvimento do software, a qualidade do código tende a cair. Descobrir problemas de 

projeto de classe sempre foi um gargalo para as indústrias. Por isso, qualquer prática que 

ajude os desenvolvedores a encontrar rapidamente a melhor forma de saná-los, deve ser 

estudada e avaliada. É o caso do TDD que é mencionado como uma prática que ajuda aos 

desenvolvedores na árdua tarefa de criar projeto de classes. 

TDD está se tornando bastante popular devido às várias vantagens e efeitos positivos no 

design das classes de um sistema (ANICHE, s. d.). Foram apresentadas neste trabalho 

algumas ferramentas amplamente exploradas pelos desenvolvedores e que auxiliam 

sobremaneira na atividade de teste e na fácil identificação de erros, a exemplo do JUnit e do 

Mock Objects, que consistem em peças chaves para que a prática de TDD tenha efeitos 
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positivos, como já  mostrado anteriormente, servindo de grande ajuda na disciplina Análise e 

Design. Nessa disciplina ficará comprovado como os testes podem ajudar efetivamente aos 

desenvolvedores, a pensarem melhor na criação das classes. 

 

 

 

5.2.1   Refatoração com segurança 
 

 

Refatorar é um processo de alteração do código do sistema com objetivo de melhorar a 

estrutura interna, reduzindo ambiguidade, chances de erros e falhas de modo que o 

comportamento do mesmo não mude (BECK, 2000). Refatorar código faz parte do ciclo do 

TDD e é peça chave para ter um efeito positivo.  

Durante a criação do projeto de classes podem surgir mudanças de ideias: isso é muito 

comum. Afinal, ainda não se tem conhecimento do problema, nem como deve ser construída e 

modelada a classe. Uma das vantagens do TDD é que com a suíte de testes gerada, é possível 

o desenvolvedor realizar mudanças, refatorando todo o projeto de classes a qualquer momento 

em que surgir uma nova ideia (BECK, 2000). O mais importante é permitir essa mudança com 

segurança.  

 

 

5.2.2  Feedback mais rápido 
 

 

Um dos grandes diferenciais da prática TDD é o feedback constante (FOWLER, 2005). 

No modelo tradicional de desenvolvimento o tempo entre a escrita do código de produção e o 

código de teste é muito grande. Por exemplo, no modelo UP e utilizando a forma tradicional 

de desenvolvimento, os testes só são feitos em uma única etapa a cada entrega. Com TDD, o 

desenvolvedor ao escrever o teste antes, recebe o feedback imediato e a partir daí decide se é 

o ideal, ou se precisa melhorar o design de classe. Isso permite uma pronta e necessária 

tomada de decisões, pois quanto mais cedo, menor o custo da mudança. 

A figura 5, mostra a diferença de feedback entre a prática de TDD e um modelo 

tradicional. 
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Figura 5 – Diferença de feedback entre TDD e modelo tradicional. 

Fonte: Aniche (s. d.) 

 

A prática de TDD por meio da sua metodologia de desenvolvimento de software, pode 

influenciar na criação do projeto de classes, porém isso não deve ser considerado como regra 

para que o projeto de classes seja bem elaborado. Alguns fatores são importantíssimos para 

que o TDD colabore para o resultado positivo de um bom projeto de classes; são eles: a 

experiência e o conhecimento do desenvolvedor (ANICHE, 2012). A prática de TDD permite 

a partir dos feedbacks dos testes, que os desenvolvedores observem e analisem o código 

escrito, a fim de resolver problemas no design de classes antecipadamente.  

 

 

5.2.3  Testabilidade  
 

 

Esse talvez seja o principal fator que ajude os desenvolvedores na tarefa do projeto de 

classes: a busca constante pelos testes. A partir do momento em que se escreve o código do 

teste, necessariamente o código que está em produção é um código testável (ANICHE, 2012). 

De acordo com Aniche (2012), o desenvolvedor pode suspeitar que o design de classes 

não foi elaborado a contento, a partir do ciclo de  testes do TDD. O nível de dificuldade do 

teste pode ser um alerta para que ajustes sejam feitos no projeto de classe. Quando isso ocorre 

os desenvolvedores refatoram o código na busca por testes mais simples.  

Para Feathers (2007, apud ANICHE, 2012), “a chance de ter algum problema 

relacionado ao projeto de classes está diretamente ligada à dificuldade na escrita do teste, 

portanto quanto mais difícil de testar, maior a chance de problema com o projeto de classes”. 

Feathers (2007, apud ANICHE, 2012) ainda afirma que “existe uma sinergia grande entre um 

bom projeto e uma classe com alta testabilidade”.  
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5.2.4  TDD e a Coesão  
 

 

Uma classe coesa é aquela com poucas responsabilidades, mais simples de manter e 

mais fáceis de evoluírem. Ao contrário, são classes que realizam muitas tarefas, determinam 

muitas responsabilidades e por isso são difíceis de serem mantidas (ANICHE, 2012). Quando 

se trata de sistemas orientados a objetos, a ideia é sempre se esforçar para obter classes 

coesas. Com a prática de TDD é possível encontrar e eliminar problemas de coesão a partir do 

feedback dos testes, e com base neles refatorar o código. 

Ao receber o feedback dos testes, o desenvolvedor identifica que os mesmos estão 

passando, entretanto isso não garante que o código está fácil de ser mantido. O código pode 

possuir problemas de complexidade, ou seja, o método pode executar vários caminhos 

diferentes, por exemplo, excessos de ifs, fors ou termos condicionais semelhantes. Os testes 

podem avisar o desenvolvedor sobre problemas de coesão da seguinte forma: classes não 

coesas geralmente possuem muitas responsabilidades o que implicam em dificuldade de testar 

(ANICHE, 2012). Quando o método exige vários testes para assegurar seu comportamento, 

provavelmente é complexo. Outro problema pode ser identificado quando o desenvolvedor 

necessita escrever testes muito longos para uma única classe ou método. 

Apesar dos testes proporcionarem melhorias para o nível de coesão das classes, cabe ao 

desenvolvedor ter o conhecimento e atenção necessária para saber determinar quando aplicar 

os ajustes necessários no código. Essas são apenas algumas orientações para resolver 

problemas de coesão, mas nem sempre é possível garantir que testes longos ou classes com 

muitos testes apresentam problemas de coesão. Portanto o desenvolvedor deve analisar caso a 

caso. 

 

 

5.2.5  TDD e o Acoplamento 
 

 

Na seção anterior foram abordadas classes coesas e sua relação com a prática de TDD, 

mas agora será observado outro aspecto: o acoplamento. Define-se um alto acoplamento entre 

classes, quando uma classe tem relação de dependência com outra. 

Um dilema para os desenvolvedores é conseguir classes com alta coesão e pouco 

acopladas. Porém, o TDD pode ajudar a identificar problemas de acoplamento no design de 

classes (ANICHE, 2012). 
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Os testes de unidade tem o objetivo de testar a classe isolada das outras, sem qualquer 

interferência. Com isso é possível receber um maior feedback do teste em relação a classe que 

se deseja testar. Diferente da situação em que classes altamente acopladas são submetidas a 

testes, se um determinado teste falha é mais difícil para identificar qual classe originou o erro. 

Além disso, o desenvolvedor terá problemas para testar classes integradas. 

Como já foi dito, testar classes acopladas é um dilema para o desenvolvedor, e um 

framework que ajuda muito para criar classes falsas para simular o comportamento de outras é 

o framework de mock. Os testes escritos podem oferecer sugestões e uma delas é exatamente 

apontar a quantidade de mocks que foi necessária para realizar um teste. Logo, o teste iria 

exigir muitos objetos de mock, para que fosse executado corretamente. 

Vale ressaltar que sempre existirá essa dependência entre classes, devendo o 

desenvolvedor ter uma atenção maior, quando houver necessidade de acoplar com outra 

classe, que seja pelo menos uma classe razoavelmente estável ou menos acoplada. O TDD 

ajuda o desenvolvedor a deixar suas classes mais estáveis ou menos acopladas, pois força-o  a 

pensar antes mesmo de implementá-las. 

 

 

5.2.6  TDD e o Encapsulamento 
 

 

O encapsulamento é usado para esconder os detalhes de uma tarefa que a classe realiza, 

de forma que as demais classes saibam apenas o que ela faz e não como faz. Problemas 

podem surgir se o desenvolvedor não encapsular as regras de negócio em classes específicas, 

como por exemplo, código repetido em várias classes contendo as mesmas regras de negócio. 

As classes devem se responsabilizar apenas em manter seu próprio estado, conhecendo 

somente suas regras de negócio. Os testes podem oferecer ideias sobre alguns problemas, por 

exemplo: quando se tem testes para uma determinada classe, mas, suas asserções são para 

outra classe. Essa é uma orientação que avisa sobre possível problema de encapsulamento na 

classe que recebe asserção; o que ocorre é que uma classe sabe muito sobre o comportamento 

da outra. Outro problema de encapsulamento que pode ser identificado é quando se têm 

muitos métodos invocados em uma só linha partindo de um único objeto. Por exemplo: 

obj.getRetornaA().getRetornaB().getRetornaC().getFazAlgo(); 

Diminuir a quantidade de chamada de métodos por um objeto, isto é, navegar menos 

dentro deles e criar métodos que encapsulem esse trabalho, melhora o comportamento entre as 

classes e reduz o acoplamento, ressaltando que o TDD pode influenciar no projeto de classe, 

sem esquecer: a experiência e o conhecimento do desenvolvedor, são essenciais para que ele 

seja capaz de identificar e saber como corrigi-las. 
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Portanto, é oferecendo um retorno constante por meio dos testes que o TDD guia o 

desenvolvedor para um melhor projeto de classe. 

Na disciplina do UP, apresentaram-se os benefícios da prática de TDD no projeto de 

classes. Mostrou-se como ela auxilia os desenvolvedores de software no dia a dia. Ficou 

muito fácil perceber por meio do TDD o estado de qualidade e eficiência do projeto de 

classes, e quando isso não ocorre, suas alterações também podem ser feitas e rapidamente 

testadas.  

 

 

5.3 Teste 
 

 

A disciplina de Teste agrupa as tarefas relacionadas a teste, como já foi mencionado no 

capítulo 3, que se preocupam em feedback sobre o sistema, projetando, implementando, 

executando e avaliando testes.  Referida disciplina visa criar projetos de qualidade com alto 

nível de aceitação pelos clientes, realizando testes antecipados a cada iteração e micro 

incrementos com finalidade de atender às necessidades do ambiente no qual será utilizado 

(KRUCHTEN, 2004).  

É objetivo da disciplina, avaliar a qualidade do produto. Para isso são seguidas as 

tarefas abaixo a serem executadas: 

 

 Prezar e analisar a qualidade 

 Estabelecer uma abordagem do teste 

 Determinar resultados do teste 

 Implementar os testes 

 Organizar a implementação de testes 

 Executar o conjunto de teste 

 Buscar  ideias de teste 

  

  

A disciplina de teste, assim como as demais, tem sua grande importância no UP. Existe 

uma ligação entre a disciplina Teste com outras disciplinas do UP, uma vez que a atividade de 

teste deve ser tradada em todo o processo de desenvolvimento do software.   

Relação da disciplina de Teste com as outras disciplinas do UP (EPF): 

 Requisitos: a disciplina de Teste pode ajudar a identificar os requisitos para o 

software e servir de base para determinar quais testes devem ser elaborados e 

executados. 
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 Análise e Projeto: determina o melhor projeto para o software, que também serve de 

base para determinar quais testes devem ser elaborados e executados. 

 

 Implementação: responsável por produzir integrações dos códigos do software que 

são validadas pelos ciclos de testes. 

 

 Gerenciamento de Configuração e Mudança: organiza e gerencia as mudanças no 

projeto. O estímulo que foi dado aos testes dá uma garantia a mais para uma eventual 

mudança, que pode existir a qualquer momento. Portanto os testes nos guiam para 

identificação e correções prévias. Assim, é possível verificar se as mudanças foram 

controladas corretamente. 

A seguir serão mostradas as influências e valores agregados da prática de TDD na 

disciplina de teste. 

De acordo com Fuggetta (2000), a qualidade do produto tem relação direta com a 

qualidade do processo de software, com isso vem-se buscando melhorar o processo de 

desenvolvimento de software. Tanto a indústria quanto o meio acadêmico, na especificação de 

padrões e normas internacionais, reúnem esforços para tratarem da qualidade no processo de 

desenvolvimento. Embora o Processo Unificado (UP) apresente um grande índice de 

aceitação pelo mercado, ainda assim podem-se ter algumas sugestões de melhoria, uma delas 

é sobre a utilização da prática de TDD.  

Consideram-se três grandes influências que a prática de TDD traz para a disciplina de 

Teste do UP. A primeira é o aumento da qualidade do software por meio da identificação e 

correção rápida de falhas e erros (PRESSMAN, 2006). A segunda refere-se ao custo. Sabe-se 

que, quanto mais cedo os riscos forem tratados, terá uma redução de custos com os testes 

posteriores que possam vir depois da entrega do software (MYERS, 1979). E, por último, 

outra grande influência refere-se ao fato de poder distribuir a atividade de teste desde o 

começo do processo de desenvolvimento, ou seja, diluindo a atividade de teste nas demais 

disciplinas do UP, pois para obter uma maior qualidade do software devem-se evitar erros 

desde o começo e TDD tem exatamente esse propósito.  

 

 

5.3.1  Qualidade 
 

 

A disciplina de Testes é considerada uma das mais importantes do Processo Unificado 

(UP). Sua finalidade é identificar a existência de erros no software e tratá-los para garantir a 

qualidade do mesmo. De acordo com Pressman (2006), os testes servem para melhorar a 

qualidade do produto por meio da identificação de erros e falhas no seu funcionamento. 
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Ultimamente, os testes tem sido sinônimo de controle de qualidade. Não há uma 

garantia de qualidade, mas, com os testes, é possível identificar defeitos do produto 

executável, com base na lógica, execução e desempenho do produto (PRESSMAN, 2006). 

O IEEE (2002) define controle de qualidade como sendo “um método iterativo para 

comparar o produto em relação aos requisitos e tomar as ações se houver uma diferença” e 

exemplifica que a disciplina de teste do UP é como a parte do processo de controle de 

qualidade. 

 

 

5.3.2  Custo 
 

 

Os testes ajudam a descobrir automaticamente diferentes tipos de erros, com menor 

tempo e esforço possível. Atingindo esses objetivos que o teste proporciona, se diminui os 

custos envolvidos com os testes (MYERS, 1979). 

Os custos decorrentes da implantação de um software sem qualidade são consequências 

de retrabalho no desenvolvimento do sistema, seja por erros e falhas ou simplesmente pelo 

fato de o sistema não funcionar de forma adequada. 

O custo é uma questão muito discutida em um produto de software. As atividades de 

testes podem chegar a custos bastantes elevados, mas já foram mostrados neste trabalho 

estudos de casos que apontam que, mesmo com um maior esforço no desenvolvimento do 

software devido à prática do TDD, há uma redução alta de falhas e defeitos. Isso implica no 

custo, pois um software com menos defeitos significa que não haverá retrabalho. Sabe-se que 

correções feitas ainda na fase de implementação do software, não influencia muito no custo, 

caso contrário o retrabalho para a manutenção e correção é um processo delicado e pode gerar 

um custo alto (KOSKELA, 2007). 

Segundo Myers (1979), quanto mais cedo se identificar e corrigir o erro, menor será o 

seu custo para o projeto. O custo de correção de erros e falhas cresce 10 vezes mais para cada 

estágio em que o projeto avança. A figura em seguida ilustra o conceito de Myers (1979). 
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Figura 6 – Custo relativo para corrigir um erro. 

Fonte: Adaptado de Myers, 1979. 

 

 

5.3.3  Dividir a Atividade de Teste 
 

 

Uma vez que se antecipa a atividade de teste para o início do processo de 

desenvolvimento, além de garantir maior qualidade ao software, é possível evitar 

manutenções com correções futuras, pois com a prática de TDD, erros e falhas serão 

perceptíveis mais cedo, evitando dessa forma, um esforço com retrabalho o que impacta 

diretamente no custo e também faz com que não se tenha uma sobrecarga na disciplina de 

Teste. 

A prática do TDD proporciona uma maior atenção com a atividade de teste desde o 

início do processo de desenvolvimento do software. Uma das consequências é que o software 

já nasce testado, o que é uma garantia a mais em relação a projetos sem a prática de TDD 

(BECK, 2010).  
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Quando se está implantando um produto, podem ser identificadas falhas ou a não 

conformidade do que foi solicitado de acordo com as necessidades do cliente, ou seja, 

algumas funcionalidades não estão operando de maneira correta como foi solicitado no 

requisito. Isso acaba ocasionando um retrabalho e uma sobrecarga na disciplina de Teste.  

Muitas vezes, além de testes automáticos, o software é testado arduamente por uma equipe de 

teste independente. 

Já em um software desenvolvido com a prática de TDD, os testes já fazem parte do 

processo desde o começo do desenvolvimento da implementação, fazendo com que, ao final 

de um ciclo ou fase do UP aquela “entrega” para o cliente já tenha uma garantia de que foi 

testada; com isso, não é preciso sobrecarregar a disciplina de Teste, que está presente em 

todas as fases do UP, porém os testes só são feitos ao final de cada implementação e em 

muitas ocasiões, uma vez a cada término de fase. Essa disciplina tem por objetivo garantir a 

qualidade, mas isso já vem sido tratado desde o começo com a atividade de teste imposta pelo 

TDD.  Pode-se dizer que essa “preocupação” com os testes foi diluída nas outras disciplinas. 

Na disciplina do UP, é mais fácil analisar e identificar as influências que a prática de 

TDD traz. Foram apresentados três notórios aspectos: a qualidade que o projeto passa a ter 

com uma garantia de menos falhas e erros; o custo que está relacionado com o retrabalho com 

correções de erros e falhas e,  por último,  a divisão da atividade de teste que é tratada desde o 

começo do projeto, o que garante a não sobrecarga da disciplina de Teste do Processo 

Unificado (UP).  

 

 

5.4 Implementação 
 

 

Nessa disciplina são levados em consideração aspectos de organização de código em 

camadas. Ela agrupa tarefas relacionadas a testes de componentes codificados como unidades 

e, por fim, integra todos os componentes produzidos, seja por desenvolvedores individuais ou 

equipes, em um sistema final. 

O primeiro grande aspecto abordado está presente na codificação. O desenvolvedor que 

utiliza a técnica TDD deve inverter a sequência tradicional de desenvolvimento, e, como já foi 

visto no capítulo 4, os desenvolvedores guiam o projeto começando a escrever testes durante 

o desenvolvimento (BECK, 2010). Isso traz mudanças significativas para o código escrito, 

como qualidade, redução de falhas, ajudando a diminuir a complexidade e outros pontos, os 

quais já foram citados. Mas vale ressaltar que essa mudança de cultura pode trazer 

consequências negativas no desenvolvimento; muitas vezes é normal devido ao período de 

adaptação dos desenvolvedores.  
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Outro aspecto relevante é na implementação dos testes de unidade, que são a base para o 

desenvolvimento dirigido a teste. Para implementá-los, os desenvolvedores devem codificar 

testes que façam a validação e informe se o resultado é o esperado ou não. Como já 

mencionado anteriormente no presente trabalho, uma ferramenta que auxilia aos 

desenvolvedores é o framework de teste automatizado, como por exemplo, o JUnit,  o mais 

utilizado do mundo Java (BIASI, 2006).  Testes automatizados são indispensáveis para o 

desenvolvimento do software. Seu uso traz benefícios como qualidade do código e redução de 

falhas e erros (BECK, 2010). 

Segundo Fowler (2005), pode ser muito vantajoso o uso de TDD durante o processo de 

desenvolvimento, pois o seu ciclo red-green-refactor ajuda aos desenvolvedores em alguns 

aspectos no momento em que estão escrevendo o código. É possível identificar algumas 

influências decorrentes do uso da técnica como: 

 

 Maior atenção para o teste e não na implementação; 

 Código nasce testado; 

 Código simples; 

 Melhor análise sobre o design de classe; 

 Feedback do código implementado; 

 

 

5.4.1  Maior atenção para o teste e não na 

implementação 
 

 

Como determina a regra do TDD, o desenvolvedor deve começar pelos testes, isso faz 

que ele tenha foco apenas no que a classe deve fazer (ANICHE, s. d.). No início da 

implementação de um método, por exemplo, o desenvolvedor mantém atenção no teste para a 

funcionalidade que o método deve produzir, com isso ele pode prever situações que causaria 

possíveis problemas.  Essa mudança ajuda ao programador a pensar nas melhores práticas e 

cenários de teste para a classe. 
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5.4.2  Código nasce testado 
 

 

Se praticado corretamente o ciclo, isso implica que existe pelo menos um teste de 

unidade para a classe. Essa, talvez, seja a influência mais óbvia como consequência da prática 

de TDD.  É uma garantia a mais para o software;  testes reduzem as chances de erros de 

codificação de algum método ou função e falhas de como o software deveria se comportar 

(BECK, 2010). 

 

 

5.4.3  Código simples 
 

 

Existe um conceito no TDD que ajuda os desenvolvedores a conduzirem a codificação 

dos testes, conhecido como Passos de Bebê (ou Baby Steps) (ANICHE, s. d.). A ideia é tomar 

o passo mais simples para solucionar o problema naquele momento. Isso possibilita ao 

desenvolvedor, implementar o código em pequenos passos e buscar constantemente o código 

mais simples. Essa ideia ajuda a fugir das soluções mais complexas e a não escrever código 

desnecessário. Como sua finalidade é resolver problemas do teste de unidade em pequenos 

passos, ao longo do ciclo, cada vez que o teste passar, poderá ser feita uma refatoração no 

código para eliminar duplicidade e garantir que o que foi escrito é apenas o necessário para 

que a funcionalidade esteja correta. Tornando assim, o código o mais claro possível e de fácil 

manutenção (BECK, 2010). 

 

 

5.4.4  Melhor análise sobre o design de classe 
 

 

No cenário tradicional, o desenvolvedor foca muito na implementação e deixa de lado o 

funcionamento e o comportamento da classe diante do todo. Muitas vezes, em razão dessa 

postura do desenvolvedor, problemas como excesso de acoplamento e falta de coesão podem 

ocorrer. Por outro lado, o desenvolvedor que conduz o desenvolvimento do software 

começando pelos testes, é mais propenso a refletir sobre como sua classe deveria se comportar 

diante das outras classes presentes no sistema (ANICHE, 2012). Com o teste, o desenvolvedor 

é capaz de tomar decisões de implementação, seus métodos, tipo de retorno, parâmetros, etc. 
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Todas essas decisões são observadas durante os testes e refletem na qualidade do design de 

classes do projeto. 

 

 

5.4.5  Feedback do código implementado 
 

 

 

 

A inversão da forma de desenvolver um software proposta pelo TDD, faz com que o 

desenvolvedor receba feedback rápido dos testes que está codificando, diferente do 

desenvolvedor tradicional que vai esperar um longo tempo  para receber feedback da 

funcionalidade que foi implementada (BECK, 2010). No fim, TDD faz com que o 

desenvolvedor perceba problemas antecipadamente e rapidamente eliminá-los, diminuindo os 

custos de manutenção. 

Nessa disciplina do UP foram vistos várias formas de feedback que os testes ofertam 

aos desenvolvedores. A prática de TDD pode disponibilizar oportunidades aos 

desenvolvedores, a melhorarem sua implementação de maneira geral. Obviamente, isso não 

implica em solucionar todos os problemas, muitas ideias são apenas heurísticas para 

problemas que surgem durante a implementação.  

 

 

5.5 Gerência de Configuração e Mudança 
 

 

O Gerenciamento de Configuração e Mudanças é uma das disciplinas que influenciam 

no sucesso de um projeto de desenvolvimento de software. Segundo Pressman (2006), o 

Gerenciamento de Configuração e Mudança pode ser definido como:  

Um conjunto de atividades projetadas para controlar as mudanças pela identificação 

dos produtos do trabalho que serão alterados, estabelecendo um relacionamento 

entre eles, definindo o mecanismo para o gerenciamento de diferentes versões destes 

produtos, controlando as mudanças impostas, e auditando e relatando as mudanças 

realizadas. 

Essa disciplina é importante, pois ao longo do processo de desenvolvimento de um 

software, surgem novas ideias, fazendo com que mudanças sejam feitas e elas precisam ser 

devidamente gerenciadas, para que ocorram resultados positivos no projeto. Esses obstáculos 

originam-se principalmente da necessidade de atualização simultânea constantemente pelos 
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desenvolvedores do sistema. Entretanto, nem sempre as alterações dessas mudanças são 

notificadas para todos os membros da equipe devido às várias versões de software que são 

desenvolvidas (FREESE, 2003).  

O TDD pode ajudar a resolver esse problema. Escrever testes antes, possibilita prevenir 

erros e falhas futuros. Existem duas abordagens para uma mudança no sistema: a primeira 

deve-se ao fato de que para realizar determinada alteração em um método ou uma classe, com 

o TDD e a partir da refatoração, o desenvolvedor pode identificar facilmente onde aquela 

mudança afetou no projeto causando erro e permitindo-lhe efetuar a correção 

antecipadamente, sem o sistema entrar em produção. A outra abordagem relaciona-se ao caso 

em que vários desenvolvedores do projeto estão trabalhando em versões diferentes. Se por 

acaso não ocorrer a integração de todos os códigos escritos para a próxima versão, os testes 

identificarão erro mostrando especificamente onde ele se encontra, possibilitando, desse 

modo, que a correção seja feita rapidamente. 

Segundo Freese (2003), em seu estudo, existem problemas para se resolver, por 

exemplo, na situação em que equipes de desenvolvimento de software estão constantemente 

lançando novas versões, um risco é identificado se não houver integração desses códigos para 

uma versão futura, ou seja, é possível que a próxima versão não contenha a funcionalidade 

que já teria sido implantada por outro desenvolvedor, porém não foi integrado o código, 

conhecido como “merge”. Segundo Fowler (2006) o uso de ferramentas de integração 

contínua pode ajudar a evitar esse tipo de problema. Integração contínua é uma prática em que 

os membros da equipe integram seus códigos constantemente. Cada integração é verificada 

por um build automatizado que executam os testes com o objetivo de identificar erros de 

integração (FOWLER, 2006).  Portanto, a prática de TDD aliada às ferramentas de integração 

contínua, pode ajudar a unificar os códigos gerados pelos membros da equipe que 

desenvolvem o software. 

Freese (2003) mostrou que a prática de TDD pode lidar com esses problemas, tanto nas 

alterações de uma funcionalidade do sistema quanto nas mudanças paralelas em 

desenvolvimento da equipe. Sua justificativa é que o TDD proporciona constantemente 

refatorações, assuntos já discutidos em outras disciplinas, além disso, os testes escritos 

ajudam a identificar se ocorre erro em outros componentes do sistema. 

 

 

5.6 Gerência de Projetos 
 

 

Essa disciplina do UP detém o objetivo de direcionar as atividades que ocorrem no 

projeto, fornecendo uma estrutura para o seu gerenciamento. Isso inclui orientações práticas 

para contratação da equipe, ensinando as pessoas com atribuição de tarefas, acompanhamento 
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do progresso, etc. Coordenar as pessoas envolvidas no projeto é importante para garantir que 

o projeto seja entregue no prazo e dentro do orçamento. 

Nessa disciplina serão citados estudos de caso feitos em projetos, utilizando a prática de 

TDD. Em tais estudos, é perceptível a influência do TDD em algumas áreas do conhecimento 

da disciplina Gerência de Projetos. Segundo o Guia do PMBOK (PMI, 2013), as áreas do 

conhecimento são as seguintes:  

 

 

 Gerenciamento da integração do projeto 

 Gerenciamento do escopo do projeto 

 Gerenciamento do tempo do projeto 

 Gerenciamento dos custos do projeto 

 Gerenciamento da qualidade do projeto 

 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

 Gerenciamento das comunicações do projeto 

 Gerenciamento dos riscos do projeto 

 Gerenciamento das aquisições do projeto 

 Gerenciamento das partes interessadas do projeto 

 

 

A Microsoft propôs um estudo com a finalidade de realizar uma avaliação de eficácia do 

desenvolvimento orientado a teste na indústria. Para isso, foi efetuada a prática de TDD em 

dois ambientes distintos, Windows e MSN que são divisões da Microsoft. Em ambos os casos 

de estudo foi possível medir em cada contexto a eficácia de TDD. Identificou-se um aumento 

significativo da qualidade do código (maior que duas vezes) comparando-se com projetos 

similares desenvolvidos na mesma organização de forma que não fazia uso do TDD. Além 

disso, o projeto levou pelo menos 15% de tempo adicional para escrever os testes. Os testes 

de unidade serviram como documentação para os desenvolvedores e analistas e ajudam na 

manutenção (Bhat e Nagappan, 2006). A figura 7 ilustra os resultados obtidos. 
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Figura 7 – Resultados obtidos das divisões da Microsoft, Windows e MSN em relação a projetos similares sem a 

prática de TDD.  

Fonte: Adaptado de Bhat e Nagappan, 2006. 

 

Em relação ao TDD, na indústria, tem sido muito discutida a qualidade do código, 

porém há especulações sobre o aumento do tempo requerido para escrever os testes de 

unidade.  No caso geral, isso leva a desenvolvedores e gerentes ficarem divididos sobre a 

utilização do TDD. Na Microsoft várias equipes têm empregado TDD e obtido sucesso nas 

suas práticas de desenvolvimento (Bhat e Nagappan, 2006). 

Outro estudo realizado por Filho, Vasconcelo, Santos e Silva (2012), através de uma 

experiência com projetos relacionados à área da saúde, pode avaliar ganhos da utilização do 

TDD a partir de uma comparação entre dois projetos, que serão chamados de A e B a pedido 

de sigilo da empresa cliente. Os dois projetos eram muitos semelhantes, possuíam 

praticamente as mesmas tecnologias e nível de complexidade. Para o projeto A foi 

acrescentado a prática de TDD enquanto o projeto B foi desenvolvido de forma tradicional. 

Este experimento levou em consideração, indicadores que apontavam o nível de defeitos 

de alta, média e baixa severidade para ambos os projetos em cada iteração. Os resultados 

extraídos mostraram que o projeto A obteve uma redução de defeitos de alta severidade, 

considerado como crítico, comparado com o projeto B, entretanto os dois obtiveram 

quantidades de bugs praticamente iguais, mas, com o nível de severidade diferente.  
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Através da análise feita com o estudo, Filho, Vasconcelo, Santos e Silva (2012) 

concluíram que o TDD pode reduzir o tempo de desenvolvimento gasto com manutenções e 

correções de erros críticos, que por sua vez reduz os custos envolvidos além de aumentar a 

qualidade do produto final.  Mesmo com projeto A apresentando defeito -  porém bem menos 

que o projeto B- foi possível identificar e realizar a correção facilmente durante o 

desenvolvimento, não impactando nem o cronograma nem a entrega.  

Com base nos estudos de caso apresentados, serão detalhadas algumas áreas do 

conhecimento da Gerência de Projetos, que foram identificadas e fazem relação com a prática 

de TDD; Qualidade, Tempo, Risco, Comunicação, Recursos Humanos e Custo, são algumas 

delas.   

 

 

5.6.1 Gerenciamento de Qualidade 
 

 

Um estudo de um ano realizado pela IBM usando programadores profissionais 

descobriu que a prática de TDD ajuda a produzir código de qualidade superior se comparada à 

abordagem tradicional. A equipe IBM produziu uma suíte completa de casos de testes 

automatizados. O código desenvolvido utilizando a prática TDD mostrou, durante os testes 

funcionais de verificação e regressão, cerca de 40% menos defeitos. Também foi identificada 

que a produtividade da Equipe não foi impactada pelo foco adicional na produção dos testes 

(Bhat e Nagappan, 2006).  

O estudo realizado pela Microsoft, nos produtos Windows e MSN, mostrada 

anteriormente, também identificou um aumento da qualidade do código comparando-se com 

projetos paralelos que não utilizavam o TDD. A figura 7 ilustrou os resultados obtidos com o 

estudo. 

Como já mostrado na seção anterior, o estudo feito por Filho, Vasconcelo, Santos e 

Silva (2012), também identificou um aumento na qualidade do projeto que utilizava a prática 

de TDD, reduzindo defeitos de nível mais crítico a cada iteração.  

Fazendo uma relação direta com as áreas do conhecimento da Gerência de Projetos, 

pode-se citar Qualidade, e, como já foi inclusive demonstrado em outras disciplinas, TDD 

ajuda na qualidade do código e por consequência na qualidade do software. 
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5.6.2 Gerenciamento do Tempo 
 

 

Foram apresentados dois estudos de caso que divergem pelo menos em uma área do 

conhecimento da Gerência de Projetos: o Gerenciamento do Tempo. O estudo realizado pela 

Microsoft apontou um aumento de 15% no tempo de desenvolvimento, que foi determinado 

pelo esforço de escrever testes de unidade. Já o estudo feito pela IBM, não identificou 

impacto na produtividade; assim, o tempo ou cronograma não sofreram variação.  

Segundo Filho, Vasconcelo, Santos e Silva (2012) em seu estudo, o TDD traz efeitos 

significativos em relação ao tempo. Geralmente se gasta muito tempo com correções ao invés 

de criar novas funcionalidades ou melhorar o código. Os resultados obtidos em seu estudo 

comprovaram que no projeto que foi utilizado o TDD, houve uma redução do tempo de 

desenvolvimento, já que não foi necessário esforço adicional para correção de erros críticos, 

visto que já foram eliminados nas primeiras iterações. 

Um fator importante para determinar o aumento no tempo de desenvolvimento está 

ligado diretamente à mudança de cultura dos desenvolvedores, como já mencionado nas 

seções anteriores. Isso implica que uma equipe de programadores sem experiência, pode 

afetar no tempo do projeto, surgindo então, outra área do conhecimento da Gerência de 

Projetos: os Recursos Humanos.  

 

 

5.6.3 Gerenciamento dos Recursos Humanos 

 

 
 

Segundo o Guia PMBOK, o “gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os 

processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto”. A equipe é composta por pessoas 

com funções e responsabilidades atribuídas com foco no término do projeto. 

Segundo Baht e Nagappan (2006), no estudo realizado com os produtos Windows e 

MSN da Microsoft, foram divididos e analisados separadamente e um dos fatores  levados em 

consideração é a quantidade de desenvolvedores do projeto e o grau de experiência de cada 

um.   

A experiência do desenvolvedor também está ligada à mudança de cultura. O 

desenvolvedor que nunca praticou TDD consequentemente terá um período de adaptação 

maior do que aqueles que já são familiarizados com o recurso. Dessa forma, é possível 

identificar um impacto do TDD na área de Gerenciamento de Recursos Humanos, influindo, 
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tal impacto, na qualidade do código escrito, no tempo que se leva para codificar e por 

consequência aumentando custos.  

Com base no estudo de caso, verificaram-se algumas influências. Para comparação dos 

projetos foram utilizados gestores com níveis semelhantes de responsabilidades e reportando-

se ao mesmo gerente superior, com o intuito de assegurar uma comparação mais realista. Para 

o estudo da divisão Windows, identificou-se uma qualidade significativa do sistema 

desenvolvido utilizando TDD. Isso contou com a presença de seis desenvolvedores 

experientes. Já na divisão do MSN, além do aumento da qualidade foi identificado um 

aumento no tempo de desenvolvimento, contando, na divisão, com a participação entre cinco 

e oito desenvolvedores e menos experientes em relação aos desenvolvedores do outro caso de 

estudo. 

 

 

5.6.4 Gerenciamento das Comunicações 
 

 

Na área do conhecimento de Comunicação pode-se citar um estudo feito por Sangwan e 

Laplante (2006) que avaliaram a utilização do TDD em projetos de larga escala. Segundo 

eles, desenvolvimento dirigido a testes é uma prática fundamental para desenvolvedores ágeis, 

pois envolve escrita de casos de testes à frente do código.  

O processo de TDD funciona bem para projetos de pequeno e médio porte, mas pode ser 

um desafio para sistemas de grande porte, especialmente aqueles que envolvem equipes 

distribuídas (SANGWAN e LAPLANTE, 2006). O principal obstáculo é o grau de integração: 

quando a equipe deve integrar muitas classes individuais desenvolvidas em locais 

distribuídos, a coordenação e a comunicação crescem exponencialmente com o número de 

desenvolvedores individuais e locais. Isso não significa que o TDD é ineficaz para projetos de 

grande escala, mas os desenvolvedores devem ter o cuidado de explicar seu foco em testes de 

unidade, bem como a capacidade de resolver problemas de comunicação durante os testes de 

integração. 
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5.6.5 Gerenciamento de Custo e Risco 
 

 

Com os mesmos estudos abordados anteriormente, podem-se citar, ainda, as áreas do 

conhecimento de Custo e Risco.  Projetos de grande escala que são adeptos da prática de TDD 

também precisam de uma equipe de teste independente, e essa limitação decorre dos custos e 

riscos da utilização do TDD. Geralmente, os gerentes de projetos não concordam em investir 

muito em testes; só investem o estritamente necessário. Escrevendo muitos casos de testes, 

corre-se o risco de os desenvolvedores não realizarem a entrega no prazo acordado. Os 

gerentes muitas vezes tentam racionalizar tempo, economizando testes para não correr o risco 

de atrasar o cronograma (SANGWAN e LAPLANTE, 2006). Em seu próprio estudo, os 

autores citam os trabalhos realizados pela Microsoft e IBM, em que os custos adicionais na 

fase inicial podem acontecer, ao usar TDD; entretanto, esta metodologia pode eliminar riscos 

futuros, identificando e corrigindo antecipadamente erros ou funcionalidades diferentes do 

que foi solicitado.  

Em estudos já apresentados nas disciplinas anteriores, o custo é uma questão sempre 

muito discutida quando se analisa um projeto com a utilização da prática de TDD.  Como já 

mencionado, o custo pode ser reduzido simplesmente pelo fato de diminuir o tempo gasto 

com o desenvolvimento de manutenções e correções de erros e falhas (KOSKELA, 2007). 

Com base nos estudos apresentados, conseguiu-se mostrar algumas influências e 

dificuldades da prática de TDD na disciplina de Gerência de Projetos, especificamente em 

algumas áreas do conhecimento. Não foram identificadas relações com as seguintes áreas do 

conhecimento: Gerenciamento da integração do projeto, Gerenciamento do escopo do projeto, 

Gerenciamento das aquisições do projeto e por último, Gerenciamento das partes interessadas. 
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6 Conclusão 
 

 

Como apresentado neste trabalho, o TDD é uma prática que eleva a qualidade do 

software e traz consigo vários fatores que influenciam o projeto no decorrer do 

desenvolvimento, desde a mudança na forma de escrever o código da implementação, até 

questões que envolvem o modelo de processo de desenvolvimento e seus elementos. 

O estudo aplicado no presente trabalho procurou apresentar, através da prática de TDD, 

todas as influências e dificuldades que tal prática traz para as disciplinas do UP.  Foi possível 

identificar a atuação do TDD nas seguintes disciplinas: Requisitos, Análise e Design, Teste, 

Implementação, Gerência de Configuração e Mudança e, por último, Gerência de Projetos.   

Já nas disciplinas de Modelagem de Negócios, Implantação e Ambiente, não se encontrou  

qualquer relação com a prática de TDD. 

Na disciplina de Requisitos o uso da prática de TDD aliado à técnica EDCT 

proporciona eliminar erros e falhas já na fase de especificação de requisitos oferecendo 

benefícios para as fases posteriores. Na disciplina de Análise e Design foi identificado que, 

através do TDD, os desenvolvedores são estimulados a pensar melhor sobre a criação das 

classes. Por outro lado, na disciplina de Teste, foram identificadas, além da qualidade, o custo 

e a diluição da atividade de teste. Na disciplina de Implementação o TDD aponta aspectos 

mais visíveis aos desenvolvedores; por exemplo, o código torna-se mais simples, constante 

feedback do código escrito com possibilidade de fácil correção, entre outros. Na disciplina de 

Gerência de Configuração e Mudança o TDD ajuda a identificar rapidamente se os códigos 

foram integrados de forma correta através da suíte de testes que ele proporciona, bem como a 

identificar se a mudança afetou outras partes do sistema. E por último, na disciplina de 

Gerência de Projetos com base em estudos de caso, foi possível identificar relação do TDD 

com o custo do projeto assim como no tempo, riscos, etc. Para a maioria dos casos o TDD foi 

eficaz e produtivo, colaborando em vários aspectos.  

Este estudo deve contribuir para pesquisas na área de Engenharia de Software, 

demonstrando os impactos decorrentes do TDD nos modelos e processos de desenvolvimento 

de software baseado no UP. 

Como trabalhos futuros sugerem-se: 

 Produzir um modelo de processo de desenvolvimento de software baseado na 

prática de TDD. 

 Realizar estudo de caso nas disciplinas do UP onde não foram encontradas 

relações com a prática de TDD, com a finalidade de prover uma pesquisa mais 

ampla. 
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