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Resumo. Este relatório tem como objetivo evidenciar aspectos sobre como a ferramenta
Mantis pode auxiliar na qualidade de software durante o processo de teste de software; e
como a ferramenta é capaz de contribuir para melhoria contínua do processo, durante o
ciclo de vida do software. Por fim, aborda aspectos de sua utilização na Fábrica de
Tecnologias Turing (FTT).
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1.

Introdução

A qualidade de software é o grande motivador nas áreas relacionadas à Tecnologia da
Informação (TI), todos querem oferecer e receber produtos e serviços com qualidades, com isso são
aplicados processos, padrões, metodologias, técnicas entre outras formas para garantir a qualidade
de um produto ou serviço.
Weinberg (2005, p.17), “A qualidade é relativa. O que é qualidade para uma pessoa pode ser
falta de qualidade para outra.”. Entretanto, um software de qualidade está relacionado à sua
capacidade de atender às necessidades do usuário de forma eficiente; apresentar os requisitos
funcionais solicitados pelo cliente e com os requisitos não funcionais pertinentes implementados, e
ao ser utilizado o software transpareça sua eficácia. Um software de qualidade é fácil de usar,
funciona corretamente, é de fácil manutenção e mantém a integridade dos dados para evitar
possíveis falhas; para se garantir a qualidade de um produto durante seu desenvolvimento consiste
em um conjunto de métodos, processos e técnicas que devem ser implementadas durante todo o
ciclo de vida do software.

2.

Desenvolvimento
A Garantia de Qualidade de Software ou SQA (Software Quality Assurance) é uma
atividade que é aplicada ao longo de todo o processo de engenharia de Software que
abrange:
• métodos e ferramentas de análise, projeto, codificação e teste;
• revisões técnicas formais que são aplicadas durante cada fase da engenharia de
Software;
• uma estratégia de teste de múltiplas fases;
• controle da documentação do Software e das mudanças feitas nela;
• um procedimento para garantir a adequação aos padrões de desenvolvimento de
Software, se eles forem aplicados;
• mecanismos de medição e divulgação (BUENO, CAMPELO.p.2).

Teste de software é um processo executado de forma controlada com o objetivo de avaliar o
comportamento de um software levando em conta o que foi especificado. Para ressaltar ainda mais a
importância dos testes de software, um processo de teste deve ser baseado em uma metodologia que
é aderente ao processo de desenvolvimento realizado na empresa, e também em pessoal técnico
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devidamente capacitado, bem como ambiente operacional e ferramentas adequadas (RIOS, 2008 p.
8, 10; apud BENNERTZ, 2011).
As ferramentas de gestão de defeitos podem contribuir para a qualidade de software. De
acordo com Alvarez (2001, p.484; apud JENGES; BILIBIO, 2016) as ferramentas que auxiliam na
qualidade oferecem mais facilidade na coleta de informação, e ajudam ter uma melhor apresentação
dos resultados obtidos. A adesão das ferramentas da qualidade permitirá ter um melhor controle da
produção, visão completa das informações e ao mesmo tempo diminuirá o retrabalho e os
desperdícios do processo. Além disso aumentará a competitividade da empresa no mercado.
Atualmente na Fábrica de Tecnologias Turing - FTT a ferramenta de gestão de defeitos,
Mantis, é utilizada para assegurar a gerência de defeitos e dar suporte ao processo que foi aplicado;
a ferramenta Mantis gera diversos gráficos e indicadores que podem ser avaliados gerando
relatórios para análises promovendo uma melhoria contínua em todo o processo. A Figura 1 mostra
um exemplo.
Figura 1. Gráfico de síntese por resolução.

Fonte: Mantis (2018).

O Mantis permite gerir os testes, documentar e evidenciar cada etapa de sua execução em
um projeto, além de possibilitar uma visão completa de sua evolução e, consequentemente, da
qualidade do software. O objetivo principal é ajudar as equipes de teste e de desenvolvimento a
manterem um histórico dos defeitos do sistema. Em seus registros estarão todos os detalhes do
defeito encontrado, como o status, o responsável por testar, o responsável pela correção; sendo de
grande ajuda para ambas as equipes, pois facilita o gerenciamento de bugs. A Figura 2 retrata este
cenário.

3.

Considerações Finais

Conclui-se que o Mantis pode contribuir diretamente com o processo de garantia de
qualidade de software, os resultados obtidos são relevantes a fim de aperfeiçoamento contínuo;
qualidade de software é um termo relativo, à definição de qualidade segue o que o cliente deseja
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que o produto ou o serviço deve executar e como será executado. Então durante ciclo de vida do
produto são aplicadas técnicas, metodologias, processos e ferramentas para proporcionar qualidade
interna e externa do “sistema” com a finalidade de oferecer uma experiência agradável ao cliente
e/ou usuário.
A ferramenta Mantis é essencial para a garantia de qualidade de projetos dentro da Fábrica
de Tecnologias Turing (FTT), pois como foi citado na introdução e desenvolvimento do relatório, a
função da ferramenta é aprimorar o processo de desenvolvimento de projetos e contribuir para uma
gestão de defeitos assertiva.
Figura 2. Visualizar tarefas (defeitos encontrados).

Fonte: Os autores.
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