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QUALIDADE DE SOFTWARE

O que é Gestão da Qualidade de Software?

No início do desenvolvimento dos computadores, tornou-se evidente que as 

instruções que orientam o funcionamento das máquinas podem ser 

armazenados como dados. 

Imagem disponível em: 
https://auditeste.com.br/fatores-
que-influenciam-na-qualidade-do-
software/

https://auditeste.com.br/fatores-que-influenciam-na-qualidade-do-software/


QUALIDADE DE SOFTWARE

O que é Gestão da 

Qualidade de Software?

A flexibilidade entre a 

separação da máquina física e 

suas instruções de operação 

mostrou-se imensamente 

poderoso e logo o software se 

tornou uma disciplina de 

engenharia (por direito 

próprio).

Imagem disponível em: 
https://ubistart.com/blog/qualida
de-de-software/

https://ubistart.com/blog/qualidade-de-software/


QUALIDADE DE SOFTWARE

O que é Gestão da Qualidade de Software?

Logo, porém, ficou evidente que a engenharia de software apresentava seus

próprios desafios (muito específicos). Erros não intencionais no código 

pareciam ser difíceis de evitar e, quando criados, igualmente difícil de 

encontrar e corrigir. 

Imagem disponível em: 
https://blog.accurate.com.br/qual
idade-de-software/

https://blog.accurate.com.br/qualidade-de-software/


QUALIDADE DE SOFTWARE

O que é Gestão da Qualidade de 

Software?

Ao longo das décadas, um grande 

esforço tem sido investido em 

encontrar maneiras de garantir a 

qualidade de softwares 

desenvolvidos. Esses 

investimentos forneceram insights

sobre algumas propriedades-chave 

que tornam a garantia de qualidade 

de software diferente do que 

encontramos em outras disciplinas 

de engenharia. Imagem disponível em: https://rockapps.com.br/servicos-
estrategicos/testes-e-analise-de-qualidade-de-software/

https://rockapps.com.br/servicos-estrategicos/testes-e-analise-de-qualidade-de-software/


QUALIDADE DE SOFTWARE

O que é Gestão da Qualidade de Software?

Complexidade 

Uma forma de medir a complexidade de um produto é contar o número de 

modos de operação distintos em que deve funcionar. Um software pode ser 

necessário para trabalhar em diferentes plataformas, trabalhar em conjunto

com outros softwares rodando ao lado, e ser guiado por um conjunto de

parâmetros e configurações que podem ser escolhidos livremente pelo 

usuário. 



QUALIDADE DE SOFTWARE

O que é Gestão da Qualidade de 

Software?

Visibilidade 

Isso significa que a oportunidade de 

encontrar erros sem observar suas 

consequências é limitada a poucas 

pessoas. Na maioria dos produtos 

físicos, muitos erros são impossíveis 

simplesmente porque seriam óbvios 

aos olhos de quem os observa.

Imagem disponível em: 
https://www.treinaweb.com.br/blog/ciclo-de-vida-software-
por-que-e-importante-saber

https://www.treinaweb.com.br/blog/ciclo-de-vida-software-por-que-e-importante-saber


QUALIDADE DE SOFTWARE

O que é Gestão da Qualidade de Software?

Manufatura 

A fase de produção é muito diferente na engenharia 

de software, pois consiste simplesmente em 

disponibilizar alguns arquivos, seja por download ou 

através do processo padronizado de produção de 

mídia de armazenamento. Não existe uma fase de 

planejamento da produção na qual os erros possam 

ser descobertos e a fabricação é feita sem que 

ninguém veja o produto.

Imagem disponível em: https://www.softwarestart.com.br/criacao-software-empresas

https://www.softwarestart.com.br/criacao-software-empresas


QUALIDADE DE SOFTWARE

O que é Gestão da Qualidade de Software?

Garantir a qualidade do software é, portanto, 

diferente do processo de garantir a qualidade da 

maioria de outros produtos. 

Devido à invisibilidade geral do software e ao 

fato de que sua qualidade não é influenciada 

pelo processo de fabricação, a qualidade do 

software e a sua garantia destina-se às fases de 

produção e manutenção. 

Imagem disponível em: https://www.devmedia.com.br/arquitetura-de-software-desenvolvimento-orientado-para-
arquitetura/8033

https://www.devmedia.com.br/arquitetura-de-software-desenvolvimento-orientado-para-arquitetura/8033


QUALIDADE DE SOFTWARE

Processo de Desenvolvimento de Software

O modelo cascata inicial para desenvolvimento de software foi descrito no 

início da década de 1970. Existem muitas variações do modelo, mas 

geralmente consistiam em uma série de etapas, com as seguintes etapas em 

comum: uma fase de requisitos, uma fase de especificação, uma fase de 

implementação, uma fase de teste e uma fase de manutenção.

Imagem disponível em: 
https://medium.com/lfdev-blog/como-
escrever-requisitos-de-software-de-
forma-simples-e-garantir-o-
m%C3%ADnimo-de-erros-no-sistema-
app-74df2ee241cc

https://medium.com/lfdev-blog/como-escrever-requisitos-de-software-de-forma-simples-e-garantir-o-m%C3%ADnimo-de-erros-no-sistema-app-74df2ee241cc


QUALIDADE DE SOFTWARE

Processo de Desenvolvimento de 

Software

Embora o modelo tenha sido usado como 

exemplo para evitar, há um consenso geral 

de que as tarefas descritas nestas fases 

permanecem importantes em qualquer 

esforço de desenvolvimento de software. 

A maioria dos modelos que vimos desde 

então, como aqueles em abordagens 

iterativas, incrementais e em espiral, 

relacionam-se com as tarefas identificadas 

no método cascata original.

Imagem disponível em: 
https://rockapps.com.br/servicos-
estrategicos/testes-e-analise-de-qualidade-
de-software/

https://rockapps.com.br/servicos-estrategicos/testes-e-analise-de-qualidade-de-software/


QUALIDADE DE SOFTWARE

Processo de Desenvolvimento de 

Software

Uma tendência particular que tem 

influenciado nos últimos anos é a 

inclusão de insights sobre psicologia 

humana e padrões de interação no 

desenvolvimento de software. Isso 

levou ao desenvolvimento das 

chamadas abordagens ágeis, entre a 

qual a metodologia Scrum é 

particularmente popular e bem 

sucedida.

Imagem disponível em: https://blog.cedrotech.com/desenvolvimento-de-software-e-melhor-terceirizar

https://blog.cedrotech.com/desenvolvimento-de-software-e-melhor-terceirizar


QUALIDADE DE SOFTWARE

Modelos de Qualidade de Software

O objetivo de qualquer processo de 

desenvolvimento de software é promover 

a qualidade do software em 

desenvolvimento. 

A noção de qualidade de software é, no 

entanto, altamente não trivial e, portanto, 

tem sido objeto de esforços significativos 

de pesquisa e padronização.

Imagem disponível em: https://www.softwarestart.com.br/servicos-desenvolvimento-software

https://www.softwarestart.com.br/servicos-desenvolvimento-software


QUALIDADE DE SOFTWARE

Modelos de Qualidade de Software

Esses esforços têm um ponto de partida comum, onde os aspectos de 

qualidade são ordenados em uma hierarquia. 

Em particular, os atributos de qualidade destacados nesses primeiros 

modelos têm sido argumentados como sendo fortemente baseados no ponto 

de vista do designer. Entretanto, outros stakeholders, como o usuário/cliente 

e a empresa que desenvolve o software como parte de um modelo de 

negócios - dependendo da função, a importância dada a cada atributo pode 

ser diferenciada. 



QUALIDADE DE SOFTWARE

Modelos de Qualidade de 

Software

A importância da segurança como 

métrica de qualidade também 

cresceu consideravelmente ao 

longo das últimas décadas (está 

incluído em todos os modelos 

modernos de qualidade e tem sido 

objeto de estudo e pesquisa).

Imagem disponível em: https://blog.shiftcode.com.br/desenvolvimento-de-software/

https://blog.shiftcode.com.br/desenvolvimento-de-software/


QUALIDADE DE SOFTWARE

Gerenciamento de Qualidade de 

Software

A gestão da qualidade tem uma longa 

história na produção e 

desenvolvimento. 

A maioria dos conceitos desenvolvidos 

têm se mostrado transferíveis para o 

desenvolvimento de software, embora 

necessite de algumas adaptações. 

Imagem disponível em: https://www.sparflex.com.br/gestao-da-qualidade-de-produtos-e-sua-influencia-nas-vendas/

https://www.sparflex.com.br/gestao-da-qualidade-de-produtos-e-sua-influencia-nas-vendas/


QUALIDADE DE SOFTWARE

Gerenciamento de Qualidade de Software

Podemos relacionar quatro aspectos principais da gestão da qualidade para o 

desenvolvimento de software:

1. Procedimentos de desenvolvimento 

Estes incluem as ferramentas usadas pela equipe de desenvolvimento,

nos procedimentos de teste e no treinamento de pessoal.



QUALIDADE DE SOFTWARE

Gerenciamento de Qualidade de Software

Podemos relacionar quatro aspectos principais da gestão da qualidade para o 

desenvolvimento de software:

2. Controle de qualidade 

Isso inclui o planejamento, reuniões de progresso, controle de documentação, 

orientações de código e assim por diante.



QUALIDADE DE SOFTWARE

Gerenciamento de Qualidade de Software

Podemos relacionar quatro aspectos principais da gestão da qualidade para o 

desenvolvimento de software:

3. Melhoria da qualidade 

As atividades da equipe de desenvolvimento devem ser organizadas a partir 

de um objetivo específico, além de estabelecer uma ‘cultura’ entre os 

funcionários.



QUALIDADE DE SOFTWARE

Gerenciamento de Qualidade de Software

Podemos relacionar quatro aspectos principais da gestão da qualidade para o 

desenvolvimento de software:

4. Garantia de qualidade 

Atividade de monitoramento para garantir que todos os aspectos do sistema 

de qualidade sejam executados corretamente.



QUALIDADE DE SOFTWARE

Gerenciamento de Qualidade de Software

Existem muitas manifestações diferentes desses aspectos em organizações, 

padrões e literatura acadêmica. O que todos eles têm em comum é que 

especificam a qualidade dos processos de trabalho. 

Isto terá implicações na qualidade do produto acabado.

Imagem disponível em: 
https://laboratorio360.com.br/qual-e-
a-diferenca-entre-a-gestao-da-
qualidade-e-a-melhoria-da-qualidade/

https://laboratorio360.com.br/qual-e-a-diferenca-entre-a-gestao-da-qualidade-e-a-melhoria-da-qualidade/


QUALIDADE DE SOFTWARE

Métricas de Qualidade de Software

Considerando que um modelo de qualidade nos dá uma estrutura para o 

desenvolvimento coerente dos projetos (artefatos), o modelo tem que ser 

suportado por métricas para ser útil em uma garantia de qualidade (e em seu 

Contexto). 

Imagem disponível em: 
https://egas.digital/conteudo/desenvol
vimento-de-sistemas-
personalizados.php

https://egas.digital/conteudo/desenvolvimento-de-sistemas-personalizados.php


QUALIDADE DE SOFTWARE

Métricas de Qualidade de Software

Dependendo das noções de qualidade, as definições e a coleta das métricas 

diferem significativamente em complexidade. 

Considerando que a portabilidade é uma característica de qualidade que pode 

ser amplamente capturada pela frequência e número de construções no 

código, a noção de facilidade de uso é tipicamente capturada com métricas 

envolvendo questionários e a correção/robustez pode ser capturada através 

dos registros do número de bugs pós-lançamento.



QUALIDADE DE SOFTWARE

Métricas de Qualidade de Software

Desde que a segurança foi incluída como uma característica de qualidade 

(separada na maioria dos modelos de qualidade), o mundo testemunhou 

muitas tentativas de capturar a segurança de forma quantitativa. 

A partir de uma falha, toda a segurança pode ser perdida. Por exemplo se um

fornecedor do sistema incluiu um backdoor oculto no código (uma porta de 

acesso não documentada que permite ao administrador entrar no sistema sem 

a necessidade de realizar a validação) o projeto apresenta uma brecha em sua 

segurança.
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Teste de Software

O teste continua sendo a técnica mais utilizada para a validação da qualidade 

funcional de um software. 

A importância do teste no desenvolvimento de software estável e confiável 

levou a um grande volume de pesquisas na área. Ainda assim, não 

conseguimos transformar os testes em uma ciência exata no sentido de que 

existem metodologias de teste com a garantia (e capacidade) de encontrar 

todas as falhas do projeto. 



QUALIDADE DE SOFTWARE

Teste de Software

Para a maioria dos softwares de qualquer complexidade, a combinação de 

estímulos que o software deve ser capaz de lidar está sujeito a uma explosão 

combinatória que impede o testador de esgotar todos os cenários de teste 

possíveis. 

Isso significa que uma parte importante do esforço de teste é escolher o 

conjunto de testes que o software deve passar.



QUALIDADE DE SOFTWARE

Teste de Software

O objetivo deste conjunto de testes pode ser cobrir todas as ramificações do 

código ou todas as classes de equivalência de parâmetros de entrada.

As situações de teste mais sérias envolvem um conjunto tão grande de casos 

de teste devem ser realizados automaticamente. 

Isso nos leva ao segundo problema de teste, nomeadamente, o de 

reconhecer automaticamente o comportamento incorreto.
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Teste de Software

Alguns sistemas de software são realmente considerados não testáveis. São 

sistemas onde rotinas de teste exatos não podem ser definidos ou onde o 

sistema interage com o ambiente físico de forma tão complexa que é 

impossível cobrir adequadamente todos os casos de teste. 

Para esses casos, é aconselhável construir um modelo do sistema e depois 

realizar um modelo de testes. 
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