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Sobre o que vamos falar 
hoje?

• Chatbots
• Teste em chatbots
• Teste automatizados



O que são chatbots?

“São softwares que funcionam 
dentro de aplicações de 

mensagens” 
Caio Calado



"Chatbots são serviços baseados em regras e (às vezes) inteligência 
artificial que você pode conversar e interagir via mensagem."

Matt Schlicht



Inteligência 
Artificial

Navegação 
estruturada Híbrido

Tipos de 
chatbots



Navegação estruturada



Navegação estruturada



Microsoft Luis

IA/Híbrido



IA/Híbrido



Diversidade de bots
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Navegação 
estruturada

Atende aos 
requisitos?

É fácil de 
utilizar?

É fácil entender o 
propósito do bot?

É fácil 
aprender?

Como garantir a 
qualidade?



Testar da perspectiva 
dos clientes e avaliar 

se está agradável

Usabilidade de Bots



Avaliar a conversa 
garantindo que mantenha 

uma consistência na maneira 
de conversar.

Usabilidade de Bots



Interfaces



Diferença entre 
interfaces



Diferença entre 
interfaces



Mensagem de 
texto

Carrossel

Link

Quick reply

Chat state

Menu persistente



COMPONENTES FACEBOOK MESSENGER

CARROSSELBOAS VINDAS



COMPONENTES FACEBOOK MESSENGER

RECIBOCARD



COMPONENTES FACEBOOK MESSENGER

QUICK REPLY MENU PERSISTENTE



COMPONENTES FACEBOOK MESSENGER

WEBVIEW LOCATION



E quando existem 
bugs nas interfaces?



Emoticons



Recibo



Webview



Carrossel



Toda e qualquer 
funcionalidade do messenger

pode se tornar um cenário 
de exceção



Inteligência 
artificial

Máquina não 
entende de 

contexto, sarcasmo 
ou ironia

O bot não 
precisa saber 
falar de tudo 

(contexto)

Como garantir a 
qualidade?





Automação



Desafios da 
automação

Permissão 
no app

Ids dos 
elementos

Uso de 
regex









Desafios



Disponibilidade 
dos bots

cri...cri...



Apesar de bots serem o assunto 
do momento, ainda se fala pouco 

de testes

Estar no contexto do que o bot
fala, e estar próximo dos UX e 
DEVS



Aprendizado na prática

Mais do que apenas testar, mas 

garantir a qualidade



Cada bot é único



Obrigado!

andred@take.net
leticia@take.net


