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Fique ligado nos 
próximos eventos!

13/06 - GUTS Games - O jogo da Inclusão

11/06 - GUAN - Drones gerando Big Data em 
aplicações na indústria e agricultura e 
seus desafios.

http://www.sucesurs.org.br/evento/guan-3o-evento-analise-de-negocios-drones-gerando-big-data/
http://www.sucesurs.org.br/evento/guan-3o-evento-analise-de-negocios-drones-gerando-big-data/
http://www.sucesurs.org.br/evento/guan-3o-evento-analise-de-negocios-drones-gerando-big-data/


Empoderamento do QA 
com Fernanda Lessa



Principais dores e queixas

Eu não sou envolvido no processo todo;
Eu não sou ouvido quando digo que preciso de 
mais tempo;
É sempre o teste que precisa ser “cortado”;
Desenvolvedor só faz M&#@;
Analista deixa um monte de gap;
GP só quer saber de prazo;
Ninguém entende a importância do teste;



Empoderamento
ato ou ação de empoderar-se, ou seja, de 
conquistar o poder, consciência social e 
conhecimento e, com isso, realizar 
transformações individuais ou de um certo 
grupo social. 

Quality Assurance
O gerenciamento de todas as etapas de um 
processo de produção para garantir que as 
mercadorias produzidas sejam do padrão 
pretendido  



Passos para o empoderamento
Você é um QA;
Você é um QA mesmo que sua CLT diga outra 
coisa;
Você é um QA mesmo que sua empresa não 
tenha um processo de qualidade definido;
Você é um QA mesmo que seu time não entenda 
a importância da qualidade;
Você é um QA mesmo que trabalhe em um time 
multidisciplinar;
Entenda de uma vez por todas que você é um 
QA



Onde posso atuar?
Na concepção do projeto;
Na especificação do 
sistema;
Nas cerimônias de 
metodologia ágil;

Na gestão de riscos do 
projeto;

No dia a dia do 
time;



Dúvidas?

Fernanda Lessa
QA Lead & Scrum Master

fernandalessa@gmail.com
@nandaqi no Twitter

Obrigada!

mailto:fernandalessa@gmail.com


Carreira de Testes 
com Joyce Bastos





Vamos aos fatos....



Trânsito ruim
 

Em 2012, justiça da Califórnia convocou 1,2 mil pessoas 
como júri no mesmo DIA e HORÁRIO



Promoção da Pepsi
1992: Quem tirar a tampinha com o número 349  
ganhará um prêmio em dinheiro.

Filipinas: 800 mil tampinhas com o número 349



Recall da HONDA
2011: a Honda teve que realizar um recall de mais de 2 
milhões de automóveis.
• O Airbag era ativado com muita força e pelo elemento 

errado.



Epidemia no World of Warcraft
Os desenvolvedores do game World of Warcraft 
espalharam um vírus dentro do jogo, chamado de 
“Corrupted Blood”



E, o que isso tudo tem haver 
com testes?



O que é ser Tester?

• Testador

• Analista de Testes

• Engenheiro de Testes

• Analista de Qualidade

• Gerente de Testes

Zelar pela qualidade do produto entregue



O que é ser Tester?
• Imparcial
• Pensar no usuário
• Pensar na melhor experiência do 

usuário
• Medir a qualidade do que será entregue
• Indagar
• Desconfiar
• Tem as mesmas condições que o usuário 

final
• Reporta o Error
• Analisa indicadores/métricas



Tester       Desenvolvedor
▶ Testar durante em vez de testar no final

▶ Previnir bugs em vez de achar bugs

▶ Entendimento dos testes em vez de checagem 
de funcionalidade

▶ Construir o melhor sistema em vez de 
quebrar o sistema

▶ Responsabilidade do time sobre a 
qualidade em vez de responsabilidade 
do tester



Vários caminhos

▪ Ajudam a Equipe a 
entender o Negócio

▪ Testes de Aceitação
▪ Boa habilidade de 

comunicação
▪ DESEN – TST - 

CLIENTE

▪ Perfil técnico - 
Programação

▪ Par com desenvolvedores
▪ Ajudam testes de 

desenvolvimento
▪ Automação
▪ Performance e 

Segurança

▪ Fluxo contínuo
▪ Configuração dos 

testes na máquina 
de todos

▪ Montam uma 
“lógica” para 
funcionar todos os 
testes

Entregar o Produto com a máxima qualidade

Negócio Técnico Infraestrutura



Achar bugs é legal
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Mitos nos Testes

Iremos testar o software por completo
Iremos provar a ausência de erros
Para testar o sistema tem que estar completo
Planejamos testes livre de falhas

NúmeroA + NúmeroB
e número <100

Possibilidades de testes = 9801

Os testes dos programas 
podem ser usados para

 mostrar a presença de bugs, 
mas nunca para mostrar 

a sua ausência



“So falta Testar”

Prazos apertados
Falta de ambiente de testes
Visibilidade das outras áreas sobre testes de software
Mudança da visão da área de testes



Iniciativas



Várias áreas

mobile

game

Desenvolvimento web



Alguns momentos cômicos

Cliente #tamojuntoanitta



E, como os testes acontecem?
Em nível de…

• Código
• Interface
• Documentação
• Usuário Final



Que tipos de habilidades posso desenvolver?

• Boa comunicação
• Percepção
• Técnicas
• Análitico



É o princípio de entrada de muitas 
outras áreas…

• Testes → Desenvolvedores

• Testes → Analistas de Sistemas → Gerente de 
Projetos

• Testes → Testes

• Desenvolvedores → Testes



Mercado de trabalho

Empresas



Mercado de trabalho
Qualidade de Software Gerente de Qualidade 

de Software R$ 10.672,60

Qualidade de Software

Coordenador, 
Supervisor ou Chefe 
de Qualidade de 
Software

R$ 4.826,53

Qualidade de Software Analista de Qualidade 
de Software Sênior R$ 4.331,90

Qualidade de Software Analista de Qualidade 
de Software Pleno R$ 2.718,52

Qualidade de Software Analista de Qualidade 
de Software Júnior R$ 2.001,46

Qualidade de Software Assistente de 
Qualidade de Software R$ 1.107,32



Quero ser tester
#comofaz?

http://guts-rs.blogspot.com.br/

Grupos de Usuários de Testes



Joyce Bastos
Analista de Qualidade 
Web e Mobile
5 anos na área

OBRIGADA!


