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Abstract. From the characterization of the testing activity applied in agile de-
velopment methods it was proposed a metrics set adoption to facilitate constant
tracking and improvement of this. Some of these test tracking metrics were im-
plemented in the Agile Testing Metrics Management tool (ATMM). To validate
the tool it is presented a case study of a software project that used agile meth-
ods. The case study analyzed the adherence and maturity of the testing activity,
as well as tracking through testing metrics and software quality metrics related
to cohesion and coupling.

Resumo. A partir da caracterização da atividade de teste de software aplicada
dentro de métodos de desenvolvimento ágil foi proposta a adoção de um con-
junto de métricas para facilitar o seu acompanhamento e melhoria constante da
mesma. Algumas dessas métricas de acompanhamento de testes foram imple-
mentadas na ferramenta Agile Testing Metrics Management (ATMM). Para va-
lidar a ferramenta é apresentado um estudo de caso com um projeto de software
que utilizou métodos ágeis. O estudo de caso procurou analisar a aderência
e maturidade da atividade de teste, além do acompanhamento por meio de
métricas de teste e qualidade do software utilizando métricas relacionadas à
coesão e acoplamento.

1. Introdução
Métodos ágeis foram desenvolvidos para beneficiarem a entrega rápida de código que
agregue valor ao cliente por meio do desenvolvimento em pequenos ciclos. Para atingir
esse objetivo, esses métodos são focados na contı́nua interação entre desenvolvedores e
clientes, que garantem que o software atenda as necessidades de mudança dos requisitos
do cliente [Paetsch 2003]. Os métodos ágeis mudam o foco de documentação do projeto,
fortemente utilizado em métodos tradicionais, para técnicas focadas no desenvolvimento
de código fonte e testes. Todo esse dinamismo dentro de métodos ágeis tem provocado
um grande impacto na forma de se conduzir um projeto de software fortemente sensı́vel
a mudanças.

A utilização de métodos de desenvolvimento ágil tem crescido sensivelmente.
Segundo [Sato 2007] esses métodos vêm sendo adotados em diversos contextos, em
pequenas, médias e grandes empresas e até agências governamentais e universi-
dades [Begel and Nagappan 2007, Dybå and Dingsøyr 2009]. Em projetos que utilizam
métodos ágeis, a atividade de teste de software vem sendo considerada uma atividade pri-
mordial, com o objetivo de evitar que a qualidade do produto e a condução do projeto não
sejam afetados por processos menos formais de documentação e projeto em relação aos



métodos tradicionais [Simons 2005]. Os resultados dos testes servem como uma forma
de feedback instantâneo, no qual o desenvolvedor pode detectar em pouco tempo se o
método desenvolvido ainda precisa ser refatorado.

Para apoiar o feedback constante da equipe em projetos ágeis são utilizadas diver-
sas práticas como reuniões diárias, reuniões de revisão e retrospectivas. Outra prática que
apoia o feedback constante e a melhoria contı́nua é area de trabalho informativa que deve
fornecer instrumentos que forneçam dados sobre o andamento do projeto. Esses dados
serão coletados por meio de métricas de software que devem medir o progresso, apontar
melhorias e dificuldades durante todo o projeto [Crispin and Gregory 2009]. Nesse con-
texto, é importante que a equipe de desenvolvimento e teste utilize métricas para acom-
panhar essa atividade de teste, focando principalmente na melhoria contı́nua do processo,
das práticas e ferramentas de teste utilizadas. Por fim, essa equipe deve conduzir a ativi-
dade utilizando métricas para avaliar e estabelecer metas de qualidade para os artefatos
de teste produzidos. A partir de um código de teste de qualidade também será possı́vel
medir de forma eficiente a qualidade do software produzido.

Alguns trabalhos [Sato 2007, Williams et al. 2004, Hartmann and Dymond 2006,
Crispin and Gregory 2009] propuseram abordagens para escolha e utilização de métricas
de software em projetos ágeis, além disso alguns desses trabalhos também criaram
métricas especı́ficas para projetos ágeis. No entanto, a utilização de métricas para acom-
panhamento da atividade de teste foi pouco explorada, havendo a necessidade de descre-
ver melhor os objetivos de se utilizar cada métrica de teste e diversos aspectos que influ-
enciam a utilização dessas métricas. Além disso, há uma carência de ferramentas que au-
tomatizem a coleta dessas métricas e forneçam a possibilidade de gerenciamento e análise
das métricas durante as iterações de desenvolvimento.

Nesse sentido, este artigo propõe a adoção de um conjunto de métricas que po-
dem ser utilizadas para o acompanhamento da atividade de teste. O principal objetivo
da utilização dessas métricas é a melhoria contı́nua do processo de teste e também dos
artefatos de teste produzidos. As informações podem detectar problemas ou evoluções e
metas de qualidade para os casos de teste produzidos.

O restante do artigo é estruturado conforme discutido a seguir. Na Seção 2 são
descritas as práticas ligadas à atividade de teste no contexto de métodos ágeis. Na Seção
3 é apresentado um conjunto de métricas de teste que podem ser adotadas por uma equipe
de desenvolvimento ágil e também são descritos aspectos gerais da ferramenta ATMM.
Na Seção 4 é apresentado o estudo de caso com a ferramenta Kalibro e na Seção 5 são
apresentadas as contribuições em relação a utilização de métricas de acompanhamento de
teste em projetos ágeis e também possı́veis trabalhos futuros.

2. Teste de Software em Métodos Ágeis
A atividade de teste assume papéis essenciais dentro do processo de desenvolvimento de
software utilizando métodos ágeis. O teste apoia a comunicação entre desenvolvedores e
clientes, fornece feedback sobre quais as funcionalidades do sistema estão funcionando
e apoia a manutenção do sistema em ciclos iterativos e curtos. As mudanças tendem a
ser mais seguras se a equipe tiver um bom conjunto de testes para o sistema. Diversas
abordagens, estratégias e práticas de teste foram criadas ou adaptadas para o contexto de
projetos ágeis, apoiando a integração contı́nua e o desenvolvimento de soluções simples
e que atendam as necessidades do cliente.

Diferentemente de métodos tradicionais nos quais os testes ocorrem mais tarde
dentro do processo de desenvolvimento, os testes ágeis devem ocorrer de forma frequente,



procurando detectar defeitos o mais cedo possı́vel dentro de ciclos de desenvolvimento
iterativos e curtos, com um constante feedback do cliente. Em projetos ágeis, o código é
considerado completo apenas se passar por todos testes de unidade. Além disso, no fim
de cada iteração, todos os testes de aceitação (business testing) que foram criados durante
a fase de planejamento serão executados por usuários e clientes.

Entre as práticas de teste utilizadas em métodos ágeis pode-se citar a estratégia de
desenvolvimento dirigido a testes (TDD) [Beck 2002] que pode ser utilizada para explo-
rar, projetar, desenvolver e testar o software, não devendo ser tratada apenas como uma
atividade de testes. Outras práticas de teste também são utilizadas em projetos ágeis: teste
de integração contı́nuo, teste de aceitação com o cliente e teste de regressão associado a
prática de refatoração. Para complementar essas práticas a equipe pode utilizar o teste
exploratório, teste da interface gráfica (GUI) e teste de requisitos não-funcionais que po-
dem envolver por exemplo, requisitos de desempenho, carga ou stress. Na Tabela 1 é
apresentado um comparativo em termos de práticas para retrospectiva e melhoria durante
o projeto, além das práticas de VV&T aplicadas dentro de projetos ágeis.

Tabela 1. Comparativo entre Métodos Ágeis (Reuniões, Retrospectiva, Melhoria
e Técnicas e Práticas de VV&T) [Vicente et al. 2009]

Retrospectiva e Melhoria Técnicas e Práticas de VV&T

XP - Ciclos semanais e trimestrais
- Integração contı́nua e testes
- Test-Driven Development
- Testes de aceitação associados a histórias do usuário

Scrum
- Reuniões diárias (Daily Scrum),
- Reunião de revisão (Sprint Review)
- Retrospectiva

- Builds diários e testes (todos os tipos)
- Testes durante o sprint e Teste de sistema

FDD
- Relato e visibilidade dos resultados
- Inspeções de projeto e código

- Inspeção do projeto e do código
- Teste de unidade

Crystal - Monitoramento do progresso
- Workshops de reflexão - Teste de regressão de funcionalidades automatizados

ASD - Revisões de qualidade

- Teste faz parte da construção concorrente de componentes
- Inspeções de código
- Revisões para melhorar a qualidade do produto (Testes de
Aceitação e Sistema)

DSDM - Workshops com o cliente
- Testes integrados durante todo o ciclo de vida
- Todo componente de software é testado pelos desenvolve-
dores e usuários assim que são desenvolvidos

3. Métricas de Software
Métricas de software são padrões quantitativos de medidas de vários aspectos do pro-
jeto de software. A medição dessas métricas em um projeto de software pode apoiar
estimativas, o controle de qualidade, a produtividade da equipe e o controle do projeto
[Pressman 2006]. Além disso, um conjunto de métricas bem projetado pode ser utilizado
para medir a qualidade de produtos de trabalho, dar suporte à tomada de decisão dos
gerentes de projeto e aumentar o retorno de investimento do produto [Kulik 2000]. Em
métodos de desenvolvimento ágil, a utilização de métricas apoia a medição contı́nua do
produto e do processo, permitindo que os ciclos de desenvolvimento sejam constante-
mente inspecionados, adaptados e melhorados [Hartmann and Dymond 2006].

Em [Hartmann and Dymond 2006] é definido um conjunto de sugestões para que
uma equipe de desenvolvimento ágil defina boas métricas para sua equipe. De forma
geral, as métricas devem reforçar princı́pios ágeis de colaboração com o cliente, entrega
de valor, simplicidade, se preocupando com as tendências demonstradas. A quantidade



de métricas também deve sempre ser minimizada, fácil de ser coletada e demonstrar os
fatores que as influenciam, evitando manipulações. Métricas ágeis fornecem um guia para
a equipe ágil, medindo o progresso do projeto e procurando apontar quando a equipe está
desviando dos objetivos da equipe, ou fornecendo o feedback de que a equipe está no
caminho correto. Métricas podem nos alertar a respeito de problemas, mas analisadas de
forma isolada geralmente não fornecem valor algum [Crispin and Gregory 2009]. Um ex-
emplo desse cenário é a diminuição da cobertura de código de um projeto, que pode gerar
preocupações se for utilizada de forma isolada. Uma das razões da diminuição da cober-
tura de código, por exemplo, poderia ser pela remoção de código que não estava sendo
utilizado e estava coberto por testes. Se removermos esse código e os seus respectivos
testes, a cobertura irá diminuir. Se utilizadas da forma correta, métricas podem estimular
o time, que também deve focar na qualidade, não somente em números.

No contexto ágil, métricas de qualidade de código e de projeto oferecem con-
selhos objetivos, por exemplo, na identificação de áreas da aplicação candidatas à
refatoração, assim como métricas de cobertura de código fornecem um guia necessário
para o TDD e também a refatoração [Knoernschild 2006]. Alguns trabalhos relaciona-
dos propõem métricas para projetos ágeis, um deles é um framework de avaliação de
projetos em XP (XP Evaluation Framework) que sugere diversas métricas para proje-
tos XP [Williams et al. 2004]. Em [Sato 2007] um conjunto de métricas organizacionais
e de acompanhamento é aplicada em projetos acadêmicos e governamentais. Diversos
trabalhos avaliam projetos ágeis por meio de métricas de programas orientados a ob-
jeto [Sato et al. 2007, Ambu et al. 2006]. Também há trabalhos que propõe a automação
de métricas de software, como por exemplo a ferramenta GERT (Empirical Reliability
Estimation and Testing Feedback Tool) uma ferramenta de apoio ao TDD por meio do
acompanhamento métricas de teste, que apoiam os ciclos de feedback criados pelos testes
contı́nuos [Davidsson et al. 2004].

No entanto, ainda verifica-se a necessidade de mais estudos a respeito da utilização
de métricas ágeis para o acompanhamento da atividade de teste, os benefı́cios e dificul-
dades em utilizar essas métricas para a melhoria contı́nua da condução e dos artefatos
produzidos na atividade de teste. Além disso, existe a necessidade em se produzir fer-
ramentas que coletem as métricas de teste e facilitem o gerenciamento de iterações de
desenvolvimento relacionados a evolução dessas métricas.

3.1. Métricas de acompanhamento para Testes Ágeis

As métricas de teste de software propostas neste trabalho foram criadas a partir de uma
lista de verificação proposta por [Hartmann and Dymond 2006]. Essa lista é baseada
na abordagem GQM (Goal Question Metric) e na abordagem Lean. O objetivo dessas
métricas é facilitar o acompanhamento da atividade de teste, visando a melhoria contı́nua
dos testes e consequentemente a qualidade do código fonte, com menos defeitos, com um
bom design e mais fácil de ser mantido. Algumas das métricas foram propostas nesse
trabalho, outras métricas foram adotadas de outros trabalhos e descritas segundo a lista
de verificação. A origem das métricas de acompanhamento de teste deste trabalho são
resumidas na Tabela 2 e uma das métricas é descrita na Tabela 3.

3.2. Ferramenta ATMM

A ferramenta Agile Testing Metrics Management (ATMM) complementa a proposta deste
trabalho, tendo sido desenvolvida como parte de suas contribuições. Tem como objetivo
apoiar a atividade de teste de software no contexto ágil, especificamente na fase de teste
de unidade, em que os testes são gerenciados em cada iteração de desenvolvimento. O



Tabela 2. Origem das métricas de acompanhamento de teste adotadas no tra-
balho

Métrica Origem

M1. Cobertura de Código XP-EF [Williams et al. 2004] e
[Nagappan et al. 2005]

M2. Fator de Teste Extraı́da de [Sato 2007]

M3. Quantidade de Casos de Teste e Assertivas
XP-EF [Williams et al. 2004] e
[Nagappan et al. 2005]

M4. Porcentagem de Assertivas de Teste de Unidade Passando e Falhando Proposta neste trabalho

M5. Quantidade de Testes de Aceitação por Funcionalidades [Nagappan 2004]

M6. Porcentagem de assertivas de teste de aceitação passando e falhando Proposta neste trabalho

M7. Funcionalidades Testadas e Entregues (Running Tested Features ou RTF) Extraı́da de [Sato 2007]

M8. Tempo de Execução de Testes Proposta neste trabalho

M9. Quantidade de Defeitos Encontrados XP-EF [Williams et al. 2004]

objetivo principal da ferramenta, além de gerenciar essas iterações, é exibir métricas rela-
cionadas ao código que está sendo testado e aos casos de teste desenvolvidos utilizando
a ferramenta JUnit (bastante utilizada em projetos ágeis). Além disso, a ferramenta exibe
informações de cobertura a partir de informações extraı́das da ferramenta JaBUTi (Java
Bytecode Understanding and Testing)1 que utiliza critérios estruturais de fluxo de controle
e fluxo de dados [Vincenzi 2004].

A maioria das métricas da ferramenta ATMM é coletada de forma automática (au-
tomatizada) e outras dependem da informação do usuário que está utilizando a ferramenta.
Algumas das métricas coletadas pela ferramenta são relacionadas diretamente ao acom-
panhamento da atividade de teste, são elas: fator de teste, qtde de casos de teste, qtde
de assertivas, casos de teste com sucesso/falha/ignorados e tempo total de execução dos
casos de teste. O restante das métricas foram implementadas por serem facilmente co-
letadas e também contribuı́rem para a avaliação das iterações de desenvolvimento, como
por exemplo a quantidade de classes de teste.

A ferramenta ATMM faz interface com a API Java Parser 2 e a ferramenta JaBUTi.
A arquitetura geral da ferramenta é descrita a seguir: (i) Coleta de informações do código
fonte e testes: a ferramenta utiliza a API Java Parser para coletar informações sobre o
código fonte e os casos de teste no formato da ferramenta JUnit, desenvolvidos em Java.
(ii) Execução dos casos de teste e coleta de informações de cobertura: utilizando a
ferramenta JaBUTi, a ferramenta ATMM executa os casos de teste, coleta informações
sobre essa execução dos testes JUnit e também informações de cobertura de código. (iii)
Gerenciamento das iterações: as métricas coletadas são armazenadas a cada iteração de
desenvolvimento.

O primeiro passo da ferramenta ATMM é a criação do projeto e a seleção de
informações gerais do projeto. Nesse passo o testador no inı́cio do projeto deverá inserir
informações que envolvem caracterı́sticas gerais do projeto, a sua descrição, as estratégias
ou técnicas de teste que serão utilizadas no projeto, além de outras práticas ágeis que o
projeto utiliza, como programação em pares ou refatoração. Após a criação do projeto,
o segundo passo é inserir informações sobre cada iteração de desenvolvimento e testes.
Ao fim de cada iteração o testador deverá empacotar o código fonte e código de teste em
diretórios especı́ficos e esses caminhos deverão ser informados a ferramenta. O terceiro

1JaBUTi -(Project site) - http://ccsl.ime.usp.br/pt-br/project/jabuti
2AST Java Parser (API) - Disponı́vel em: http://code.google.com/p/javaparser



Tabela 3. Métrica - Porcentagem de Assertivas de Teste de Unidade Passando e
Falhando

• Classificação: Objetiva, Quantitativa e Acompanhamento
• Objetivo: Verificar qual a porcentagem de assertivas dos casos de teste de unidade/integração que estão passando

ou falhando.
• Pergunta: Qual a porcentagem de assertivas de testes de unidade/integração que estão passando/falhando? Base

da Medição: A porcentagem de assertivas passando será dada pelo:
• Base da medição:

Assertivas Passando % = (No de assertivas passando / No total de assertivas )
ou

Assertivas Falhando % = (No de assertivas falhando / No total de assertivas )

• Suposições: A equipe está desenvolvendo código fonte para determinadas funcionalidades do sistema que pos-
suem testes de unidade/integração associados. Para cada caso de teste de unidade devem ser criadas assertivas
suficientes para verificar o comportamento (entrada/saı́da esperada) de uma unidade ou a integração dela com
outras unidades.

• Tendência esperada: Todo o código de produção deve passar pelos casos de teste e consequentemente suas
assertivas.

• Quando utilizar: Essa porcentagem deve ser utilizada para acompanhamento dos testes de unidade, podendo
verificar a existência de defeitos em novas funcionalidades ou em funcionalidades alteradas durante a iteração.

• Quando parar de utilizar: Apenas quando o projeto terminar, pois sempre a equipe de desenvolvimento deve
acompanhar os resultados da execução dos testes de unidade/integração para verificar a existência de defeitos no
código de produção.

• Formas de manipular: Podem ser criadas diversas assertivas que não melhorem a qualidade dos testes simples-
mente para aumentar a porcentagem de assertivas corretas.

• Cuidados e observações: Mesmo se todas as assertivas estão passando, isso não garante que o teste de unidade e
consequentemente a funcionalidade funcionam de acordo com o desejo do cliente. Assertivas falhando podem ser
consequência de um defeito no código desenvolvido como também defeito na assertiva.

passo (Figura 1(a)) irá exibir as métricas relacionadas ao código que está sendo testado,
o código de testes e também uma tabela comparativa que mostra os valores das métricas
em cada iteração. Esses dados podem ser exibidos na forma de gráficos comparativos
conforme ilustrado na Figura 1(b).

Ao final de cada iteração conforme os resultados das métricas apresentadas pela
ferramenta, o testador poderá desenvolver mais casos de teste ou refatorar os casos de teste
existentes. A equipe pode decidir se essa tarefa será realizada antes da retrospectiva da
iteração ou será realizada na próxima iteração. Por fim, o resultado das métricas deverá
ser discutido durante a reunião de retrospectiva da iteração, e a equipe de desenvolvi-
mento e teste poderá estabelecer novas metas de qualidade do código-fonte e dos casos de
teste para a próxima iteração baseando-se nas métricas obtidas nas iterações anteriores. O
tracker deverá atualizar as informações a respeito das métricas na área de trabalho infor-
mativa com gráficos ou tabelas que mostrem a evolução das métricas durante as iterações.
Caso a equipe de desenvolvimento, teste e os gerentes do projeto acharem necessário, as
métricas poderão ser avaliadas diariamente e não somente no final de cada iteração.

4. Estudo de Caso

Essa seção apresenta o método utilizado no estudo de caso, as métricas avaliadas, uma
descrição geral do projeto Kalibro, a análise dos resultados em termos das métricas de
acompanhamento de teste e métricas de qualidade ligadas a coesão e acoplamento.

O estudo de caso consistiu na avaliação da maturidade e aderência a atividade
de teste do projeto Kalibro e a coleta das métricas de acompanhamento de teste pro-
postas neste trabalho. Foi analisada a evolução dessas métricas sob a hipótese inicial de
que a utilização de métricas de teste pode colaborar na detecção de problemas durante a
condução dessa atividade, além de monitorar a evolução da qualidade dos casos de teste,
que reflete na qualidade do código fonte produzido.



(a) Métricas (Tabelas) (b) Métricas (Gráficos)

Figura 1. Ferramenta ATMM - Exibição comparativa das métricas

A análise do projeto Kalibro apresentou algumas limitações, como a análise das
métricas de teste após o projeto ter sido desenvolvido e também por se tratar de um pro-
jeto acadêmico, com um estudo de caso sem um ambiente controlado como em um ex-
perimento, sendo difı́cil a generalização dos resultados obtidos. Apesar dessas limitações
e de não ter sido estabelecido toda a formalidade necessária para um estudo de caso se-
gundo a engenharia de software experimental, este estudo apresenta diversos resultados a
respeito da utilização métricas para o acompanhamento da atividade de teste em projetos
ágeis. Esses resultados podem servir como incentivo e guia para o uso de métricas de
software em projetos ágeis para a melhoria contı́nua da atividade de teste.

4.1. Método e Métricas avaliadas

Para coletar as métricas de acompanhamento de testes de forma automatizada, foram
utilizadas as seguintes fontes de informação: (i) Ferramenta ATMM: a partir da ferra-
menta ATMM foram coletadas algumas das métricas de teste propostas nesse trabalho,
além de métricas relacionadas ao código-fonte de cada projeto. (ii) Scripts da ferra-
menta JaBUTi: foram obtidas informações a respeito da cobertura de código conforme
critérios estruturais de fluxo de controle e fluxo de dados a partir de um conjunto de
scripts. (iii) Ferramenta Kalibro: foram coletadas algumas métricas da ferramenta Kalibro
para verificar a qualidade do código produzido no decorrer das iterações. Essas métricas
são relacionadas a qualidade dos métodos produzidos, e também métricas de coesão e
acoplamento. (iv) Questionário: outras métricas quantitativas e subjetivas foram cole-
tadas a partir de um questionário baseado no Extreme Programming Framework (XP-EF)
[Williams et al. 2004]3.

4.2. Caracterização do Projeto

Nessa Seção serão apresentadas informações gerais do projeto Kalibro4, que foi analisada
no estudo de caso deste artigo. A ferramenta Kalibro foi projetada para ser incorporada
a qualquer ferramenta de métricas de código fonte, extendendo essas ferramentas para

3Questionário disponı́vel em: http://andvicente.wordpress.com/msc-project/
4Ferramenta Kalibro (Projeto Mezuro) - Disponı́vel em: http://softwarelivre.org/mezuro/kalibro/



fornecer um fácil entendimento na avaliação de qualidade do software analisado. A Kali-
bro permite que um usuário experiente em métricas de software especifique intervalos de
aceitação para cada métrica fornecida pela ferramenta base de métricas e permite a criação
de métricas customizadas a partir das métricas nativas da ferramenta base. Além disso,
a ferramenta permite a configuração de categorias e pesos de cada métrica, e resultados
agregados de todo o código fonte ou resultados detalhados por classe.

Informações gerais do projeto Kalibro foram coletadas a partir de um questionário
subjetivo que tem como objetivo coletar dados gerais sobre projetos que utilizam métodos
ágeis e relacionar essas informações com as métricas de acompanhamento de teste e
métricas de qualidade. Foram propostos neste trabalho duas novas categorias: a cate-
goria de “aderência a prática de teste de software” e a categoria de “maturidade da
atividade de teste de software”. Essas duas novas categorias foram baseadas no trabalho
[Krebs 2002] e parte do questionário de métricas de aderência proposto por [Sato 2007].

A aderência a prática de teste é calculada de 0 a 4, conforme as práticas das
seguintes categorias:

• Atividades de teste de unidade automatizados [0- Nenhuma das atividades e
4- Segue todas as atividades]: (1) testes de unidade automatizados existem para
o código de produção, (2) uma ferramenta é utilizada para medir a cobertura de
código, (3) há uma forma automatizada de executar todo o conjunto de casos de
teste para todo o programa, (4) todos os casos de teste de unidade são executados e
passam quando uma tarefa é finalizada e antes de integrarem o código, (5) quando
estão sendo consertados os defeitos do software, testes de unidade são utilizados
para capturar o defeito antes de ser reparado, (6) testes de unidade são refatorados,
(7) testes de unidade são rápidos o bastante para serem executados com frequência.

• Atividades de teste de aceitação (Business Testing) [0- Nenhuma importância
e 4- Total importância]: (1) testes de aceitação são utilizados para verificar uma
funcionalidade do sistema e requisitos do cliente, (2) o cliente fornece o critério
de aceitação, (3) o cliente usa os testes de aceitação para determinar o que foi
terminado no fim de uma iteração, (4) o teste de aceitação é automatizado, (5)
uma história não é considerada finalizada até que os testes de aceitação passem, (6)
testes de aceitação são executados automaticamente toda noite, (7) um ambiente
compatı́vel com o ambiente do usuário final é utilizado para o teste.

• Atividades do desenvolvimento dirigido a testes (TDD) [0- Não aplicado e
4- Totalmente aplicado]: (1) código é desenvolvido somente após um teste
de unidade (que falha) tenha sido escrito, (2) melhoria do código por meio de
refatorações, (3) uso de padrões para criação de testes, buscando a testabilidade e
qualidade dos testes, (4) os testes guiam o design do código-fonte, (5) todo código
de produção é desenvolvido utilizando TDD.

A maturidade da atividade de teste de software é dividida em quatro categorias e
elas são avaliadas da seguinte maneira:

• Teste de unidade e TDD: possui seis nı́veis, que vão desde o projeto que não
possui nenhum teste formal (0) até o nı́vel em que a equipe se preocupa com
padrões para os testes, que incluem a preocupação com a testabilidade (5).

• Teste de Aceitação e Teste de Sistema: possue apenas dois nı́veis, o de teste de
aceitação e o de teste de sistema. O nı́vel é calculado conforme a porcentagem
de opções selecionadas (de 0 a 5). Se forem selecionadas 50% das opções por
exemplo, será atribuı́do um valor 2,5 e se não forem utilizados testes de aceitação
e testes de sistema será atribuı́do o nı́vel 0.



• Aspectos de automatização do teste: possui seis nı́veis que também serão cal-
culados conforme a porcentagem de opções selecionadas (de 0 a 5). Se forem
utilizados apenas testes manuais será atribuı́do o nı́vel 0.

• Processo de teste e melhoria contı́nua: possui quatro nı́veis e o nı́vel é calcu-
lado conforme a porcentagem de opções selecionadas (de 0 a 5). Se não forem
utilizadas nenhuma das práticas sugeridas, será atribuı́do o nı́vel 0.
O projeto Kalibro possui licença de software livre e foi desenvolvido por

acadêmicos de doutorado, mestrado e graduação utilizando programação extrema (XP)
e também a linguagem Java (J2SE). Para auxiliar a atividade de teste são utilizadas as
seguintes práticas: testes de unidade, testes de GUI / usabilidade, métricas de código e
testes. Em relação a ferramentas, o projeto utilizou a plataforma Eclipse como ambiente
de desenvolvimento, e a ferramenta Xplanner e Noosfero para gerenciamento de projeto.
Além disso, foram utilizadas as ferramentas JUnit (teste de unidade), Coverage (cobertura
de casos de teste) e Fest (teste GUI) para auxiliar a atividade de teste de software.

4.3. Análise dos Resultados
Nessa seção será apresentada uma análise dos resultados das métricas de acompan-
hamento de testes, que foram coletados pelos scripts da ferramenta JaBUTi (cobertura de
código), pela ferramenta ATMM (métricas do código fonte e acompanhamento de testes)
e também pela ferramenta Kalibro (métricas de qualidade do código produzido). As
métricas foram coletadas a partir do código fonte e os testes armazenados nos repositórios
de código dos projetos, sendo que no projeto Kalibro foram analisadas quatro iterações (4
meses de projeto)

Foram medidos o nı́vel de aderência à prática de teste de software e também a
maturidade do projeto em relação à atividade de teste. O nı́vel de aderência (de 0 à 4) foi
coletado por valores objetivos do questionário. O nı́vel de maturidade de cada prática de
testes (de 0 à 5) também foi coletado conforme as opções selecionadas no questionário.
Esses dados são apresentados na Tabela 4

Tabela 4. Kalibro - Nı́veis de aderência e maturidade da atividade de testes
Aderência à atividade de teste (0 - 4)

Testes de Unidade Automatizados 3
Testes de Aceitação com o Cliente (Business Testing) 1
Desenvolvimento Dirigido a Testes (TDD) 2

Maturidade da atividade de teste (0 - 5)

Testes de Unidade e TDD 5 Máx (TDD e Padrões)

Testes de Aceitação e Testes de Sistema 2,5 1 de 2 (50%)

Aspectos de Automatização dos Testes 2 2 de 5 (40%)

Processo de Testes e Melhoria Contı́nua 3,75 3 de 4 (75%)

Total de Práticas de Teste 2,1 3 de 7 (42%)

Em termos da aderência à atividade de teste, foi constatado uma maior aderência
relação aos testes de unidade automatizados e uma menor aderência a testes de aceitação e
ao TDD. A maturidade da atividade de teste de unidade e TDD é grande no projeto Kalibro
e também há uma grande preocupação com o processo de testes e melhoria contı́nua.

4.3.1. Evolução da quantidade de código e testes produzidos

A evolução da quantidade de classes, e código fonte e código de testes produzidos no pro-
jeto Kalibro é descrita por meio da Tabela 5 e da Figura 2. Constata-se que não houveram



grandes alterações no fator de teste na iteração 1 à iteração 3, no entanto, na iteração 4 foi
produzido uma grande quantidade de código de testes (aumento de 66,26%), aumentando
o fator de teste para 0,71 (Figura 2(b)).

Tabela 5. Kalibro - Métricas de Acompanhamento de Testes (Quantidade de
Código e Testes)

Métrica Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

# de Classes SUT 49 47 49 54
# de Classes T 12 16 14 27
Métodos / Classes (SUT) 5.89 6.82 7.26 7.46

LOC SUT 2924 3098 3249 3649
LOC T 1184 1484 1580 2627
Fator de Teste
(LOC SUT / LOC T) 0.40 0.47 0.48 0.71

LOC / Classes (SUT) 59.67 65.91 66.30 67.57

LOC / Classes (T) 98.66 92.75 112.85 97.29

(a) Total LOC (SUT e T) (b) Fator de Teste (LOC SUT / LOC T)

Figura 2. Kalibro - Quantidade de linhas de código (LOC) e Fator de Teste

Adicionalmente também foi avaliada a qualidade do código produzido, utilizando
algumas das métricas fornecidas pela ferramenta Kalibro. A própria ferramenta sugere os
intervalos para que o resultados das métricas sejam considerados bons, ruins ou regulares
[Oliveira Filho 2009]5: (i) AMLOC (Average Lines per Method - Número médio de lin-
has por método), (ii) MMLOC (Max Method LOC - Número máximo de linhas em um
método), (iii) LCOM4 (Lack of Cohesion in Methods - Ausência de coesão em métodos),
(iv) ACC (Afferent Connections per Class - Conexões aferentes de uma classe) , (v) CBO
(Coupling Between Objects — Ligações entre objetos).

Os valores médios das métricas AMLOC e MMLOC mostram que o projeto Kali-
bro possui métodos pequenos que facilitam o seu entendimento, no entanto ainda apre-
senta alguns métodos com uma quantidade de linhas maior do que a sugerida. Segundo
a prática da refatoração, sempre que possı́vel métodos com uma grande quantidade de
linhas devem ser refatorados [Fowler 1999]. Em relação as métricas LCOM4, ACC e
CBO que medem o grau de coesão e acoplamento, sugerem que a ferramenta Kalibro tem
classes com um bom grau de coesão entre seus métodos segundo a métrica LCOM4 e um
baixo acoplamento entre suas classes segundo as métricas ACC e CBO .

5Apesar de ser utilizada pela ferramenta Kalibro, a configuração dos intervalos está sendo avaliada e
ainda não possui validação cientı́fica.



Tabela 6. Kalibro - Qualidade do código fonte (AMLOC, MMLOC, LCOM4, ACC,
COF)

Métrica Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

AMLOC 11.55 (bom) 7.69 (bom) 8.06 (bom) 7.20 (bom)

MMLOC 157.0 (ruim) 86.0 (ruim) 86.0 (ruim) 68.0 (ruim)

LCOM4 2.65 (regular) 1.48 (bom) 1.56 (bom) 1.72 (bom)

ACC 3.16 (regular) 0.98 (bom) 1.10 (bom) 1.25 (bom)

CBO 2,18 (regular) 0.92 (bom) 1.04 (bom) 1.28 (bom)

4.3.2. Evolução do teste de unidade (Casos de Teste, Assertivas e Tempo de
Execução)

No projeto Kalibro os testes de unidade foram criados utilizando a ferramenta JUnit e
o framework Fest (para testes da GUI). Por meio da Tabela 7 é possı́vel constatar uma
evolução constante da quantidade de casos de teste e da quantidade de assertivas, sendo
que da iteração 3 para iteração 4 houve um aumento de 70% na quantidade de casos
de teste e 41,50% na quantidade de assertivas. A partir da relação entre esses dados de
evolução dos casos de teste e assertivas e o aumento do valor do fator de teste, pode-se
presumir que houve uma evolução da cobertura de código durante as iterações, principal-
mente da iteração 3 para iteração 4. O tempo total e o tempo médio de execução dos casos
de teste de unidade mantiveram valores aceitáveis, permitindo que sejam executados com
frequência, a cada alteração no código fonte.

Tabela 7. Kalibro - Métricas de Acompanhamento de Testes (Testes de Unidade)
Métrica Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

Qtde casos de teste 60 87 103 175

Qtde assertivas 231 317 378 535

Casos de teste com
Sucesso / Erro / Falha 19 / 40 / 1 85 / 1 / 1 102 / 1 / 0 173 / 1 / 1

Tempo Total 0,2s 19s 22s 287s

Tempo Médio de execução 0,016s 1,187s 1,571s 10,62s

4.3.3. Evolução da Cobertura de Código

Um dos benefı́cios do TDD, segundo [Beck 2002] é que a equipe consegue atingir 100%
de cobertura dos testes. No entanto, alguns tipos de código são inerentemente difı́ceis
de testar utilizando TDD (como por exemplo teste de GUI) [George and Williams 2004].
A equipe deve encontrar meios de testar esse tipo de código, utilizando um framework,
ferramenta ou até mesmo executando testes manuais [Martin 2007]. Apesar de alguns es-
tudos experimentais demonstrarem que a utilização do TDD fornece códigos próximos
do 100% para cobertura de linhas e desvios do código [George and Williams 2004],
[Madeyski 2010] afirma que o impacto da prática do TDD em termos de cobertura de
código é ainda não conclusivo. Programadores que utilizam o TDD para escrever teste
de unidade, podem ser beneficiados por medidas que indiquem quando o software foi
testado de forma eficiente [Madeyski 2010]. Nesse contexto é apresentado na Figura 3 a
evolução da cobertura do código do projeto Kalibro utilizando critérios de teste estruturais
da ferramenta JaBUTi.

Observa-se que no projeto Kalibro houve uma grande evolução na cobertura do



(a) Critérios estruturais EI - Execution Independent (b) Critérios estruturais ED - Execution Dependent

Figura 3. Kalibro - Cobertura de Testes utilizando Critérios de Fluxo de Controle
e Fluxo de Dados

código, sendo que a equipe constantemente se dedica a desenvolver novos casos de teste
para melhoria da cobertura. A preocupação com os testes pode ser constatada tanto
pela evolução da cobertura dos testes, como nos diversos comentários nas revisões do
repositório de código, que informam a adição de mais testes, além dos documentos das
versões entregues que mostram a cobertura alcançada nos pacotes de classes do projeto.
Outro aspecto interessante do projeto foi a utilização do framework Fest para testar as
classes da interface gráfica da ferramenta. Esses testes contribuı́ram para o aumento da
cobertura do código de todo o projeto.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Os principais resultados obtidos a partir da avaliação das informações coletadas pelo ques-
tionário e pelas demais métricas avaliadas no estudo de caso foram:

• Aderência e maturidade da atividade de testes: apesar do projeto Kalibro pos-
suir um nı́vel alto em relação aos testes de unidade automatizados, os testes de
aceitação e a estratégia TDD ainda não são utilizados totalmente. Em relação a
maturidade da atividade de teste, foi constatado que os testes de unidade já pos-
suem uma grande maturidade e também há uma preocupação com o processo de
testes e melhoria contı́nua.

• Evolução do código fonte,testes e cobertura do código fonte: analisando a
evolução do código e dos testes no projeto Kalibro, foi possı́vel verificar iterações
que deram uma maior ênfase a quantidade de testes criados. Essas iterações troux-
eram um aumento visı́vel da cobertura de código. Além disso, a utilização de um
framework para o teste de classes de interface gráfica no projeto Kalibro, con-
tribuiu para o aumento da porcentagem de cobertura.

• Qualidade do código: além da equipe de desenvolvimento se preocupar em gerar
códigos com o mı́nimo de defeitos, a ferramenta Kalibro possui métodos pequenos
que facilitam o seu entendimento, tem classes com um bom grau de coesão entre
seus métodos e um baixo acoplamento entre suas classes.
A partir dos resultados obtidos no estudo de caso foi possı́vel analisar a evolução

do projeto Kalibro durante suas iterações de desenvolvimento, que evidenciou uma
preocupação com a melhoria dos casos de teste. Por meio do estudo de caso, pode-se
confirmar com suas devidas limitações a hipótese de que a utilização de métricas de teste
pode colaborar na detecção de problemas durante a condução dessa atividade, além de
monitorar a evolução da qualidade dos casos de teste, que reflete na qualidade do código
fonte produzido. Esta hipótese foi confirmada pelo projeto Kalibro que apresentou bons
resultados em termos de métricas de acompanhamento de teste de unidade que resultaram
em uma alta cobertura de requisitos de teste, com poucos defeitos nos testes de unidade



e que possivelmente se refletiu no bom desempenho das métricas ligadas a qualidade do
código fonte.

A coleta de métricas de acompanhamento da atividade de teste fornece um feed-
back constante sobre os conjunto de casos de teste que são desenvolvidos durante as
iterações do projeto. A partir desse cenário, é possı́vel que a equipe de desenvolvimento e
os gerentes de projeto utilizem as informações coletadas em reuniões diárias e retrospec-
tivas de iteração para a melhoria contı́nua do processo de teste e também dos artefatos
de teste produzidos. As informações podem detectar problemas ou evoluções em termos
da qualidade dos casos de teste produzidos. Além disso, a equipe pode estabelecer uma
metodologia na qual são estabelecidas metas de qualidade para as métricas de acompan-
hamento de teste antes do inı́cio de uma iteração. As métricas podem ser gerenciadas
em um intervalo de tempo pré-estabelecido (diariamente ou por iterações) e podem ser
estabelecidos intervalos de referência para que um determinado valor de uma métrica seja
considerado bom, regular ou ruim.

Também foi constatada a importância de utilizar-se ferramentas de apoio como
a ferramenta ATMM. Utilizando essas ferramentas é possı́vel coletar as métricas rapi-
damente, utilizando uma interpretação única a respeito de cada métrica, com saı́das que
possam ser facilmente interpretadas por desenvolvedores e gerentes de projeto.

Para dar continuidade as atividades apresentadas neste artigo, poderão ser re-
alizados os seguintes trabalhos futuros: validação mais aprofundada das métricas uti-
lizando métodos de validação teórica e experimental, definir valores de referências para
as métricas, além de compor novas métricas de acompanhamento de teste e conduzir o
estudo de caso em disciplinas acadêmicas e projetos ágeis da indústria durante o seu de-
senvolvimento. Além disso, seria interesante desenvolver algumas melhorias a ferramenta
ATMM para dar suporte a métricas de outras linguagens, métricas de teste de aceitação,
possibilidade de coletar o código diretamente do repositório de código e integração com
a ferramenta Kalibro para que seja possı́vel configurar valores de referência para as
métricas.
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Dybå, T. and Dingsøyr, T. (2009). What do we know about agile software development?
IEEE Software, 26:6–9.

Fowler, M. (1999). Refactoring: improving the design of existing code. Addison-Wesley
Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.

George, B. and Williams, L. (2004). A structured experiment of test-driven development.
Information and Software Technology, 46(5):337 – 342.

Hartmann, D. and Dymond, R. (2006). Appropriate agile measurement: Using metrics
and diagnostics to deliver business value. In Proceedings of Agile Conference 2006
(AGILE ’06). Minnesota, USA, pages 126–134, Washington, DC, USA. IEEE.

Knoernschild, K. (2006). Using metrics to help drive agile software. Agile Journal.
Disponı́vel em: http://www.agilejournal.com/articles/columns/the-agile-developer/56-
using-metrics-to-help-drive-agile-software. Acesso em: 15/01/2010.

Krebs, W. (2002). Turning the knobs: A coaching pattern for xp through agile metrics.
In Extreme Programming and Agile Methods - XP/Agile Universe 2002, Chicago, IL,
USA, pages 60–69. Springer.

Kulik, P. (2000). A practical approach to software metrics. IT Professional, 2(1):38–42.
Madeyski, L. (2010). The impact of test-first programming on branch coverage and muta-

tion score indicator of unit tests: An experiment. Information & Software Technology,
52(2):169–184.

Martin, R. C. (2007). Professionalism and test-driven development. IEEE Software,
24(3):32–36.

Nagappan, N. (2004). Toward a software testing and reliability early warning metric suite.
In 26th International Conference on Software Engineering (ICSE 2004), Edinburgh,
United Kingdom, pages 60–62. IEEE Computer Society.

Nagappan, N., Williams, L., Osborne, J., Vouk, M., and Abrahamsson, P. (2005). Provid-
ing test quality feedback using static source code and automatic test suite metrics. In
16th nternational Symposium on Software Reliability Engineering, pages 85–94. IEEE.

Oliveira Filho, C. M. d. (2009). Kalibro: Uma ferramenta de configuração e interpretação
de métricas de código-fonte. Trabalho de Conclusão de Curso, IME/USP.

Paetsch, F. (2003). Requirements Engineering in Agile Software Development. PhD thesis,
University of Calgary, Calgary, Alberta.

Pressman, R. S. (2006). Engenharia de Software. McGraw-Hill, São Paulo, 6 edition.
Sato, D., Goldman, A., and Kon, F. (2007). Tracking the evolution of object-oriented

quality metrics on agile projects. In Proceedings of Agile Processes in Software Engi-
neering and Extreme Programming (XP 2007), pages 84–92. Springer.

Sato, D. T. (2007). Uso eficaz de métricas em métodos Ágeis de desenvolvimento de
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Latinoamericana de Informática (XXXV CLEI), Pelotas - RS, Brasil. CLEI.

Vincenzi, A. M. R. (2004). Orientação a Objetos: Definição, Implementação e Análise
de Recursos de Teste e Validação. PhD thesis, ICMC-USP, São Carlos, SP.

Williams, L., Krebs, W., Layman, L., Antón, A. I., and Abrahamsson, P. (2004). Toward a
framework for evaluating extreme programming. In Empirical Assessment in Software
Engineering (EASE), Edinburgh, Scotland, pages 11–20.



VICENTE, A. ABE ; DELAMARO, Márcio Eduardo . ATMM uma ferramenta para gerenciamento 

de métricas de teste no contexto de métodos ágeis. In: Workshop Brasileiro de Métodos 
Ágeis (WBMA 2010) na Conferência Brasileira sobre Métodos Ágeis de Desenvolvimento de 
Software (Agile Brazil 2010), 2010, Porto Alegre. Anais do Workshop Brasileiro de Métodos 
Ágeis (WBMA 2010), 2010.  
 
@INPROCEEDINGS{VICENTE:AGILEBR2010, 

author = {Vicente, Andre Abe and Delamaro, Márcio Eduardo} 
title = {{ ATMM uma ferramenta para gerenciamento de métricas de teste no contexto de 
métodos ágeis}}, 
booktitle = { Anais do Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis (WBMA 2010) na Conferência 
Brasileira sobre Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software (Agile Brazil 2010)}, 
year = {2010}, 
address = {Porto Alegre - RS, Brasil}, 
publisher = {PUC-RS}, 

} 


