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RESUMO

Testes automatizados são considerados fundamentais para agregar qualidade
durante o desenvolvimento de aplicações. Processos de Integração Contínua, com
automação de testes, fornecem uma maior segurança para as equipes de
desenvolvimento efetuarem modificações no código. Nesse sentido, este trabalho
tem como objetivo comparar dois aplicativos semelhantes e desenvolvidos para o
sistema operacional Android, utilizando a metodologia ágil Scrum, sendo um
desenvolvido sem testes automatizados e outro desenvolvido com Integração
Contínua e testes automatizados unitários durante todo o andamento do projeto. As
métricas coletadas para realizar as comparações permitirão avaliar a estabilidade e
tempo de inicialização das aplicações, o tempo de renderização das principais telas,
o uso de recursos dos dispositivos físicos e avaliações dos usuários, uma vez que
ambas as aplicações já encontram-se em uso pelos usuários finais.

Palavras-chave: Scrum, Integração Contínua, Testes Automatizados Unitários,
Firebase, Android Studio, Mobile.
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1 INTRODUÇÃO

A demanda por sistemas de informação cresce cada vez mais com o passar dos
anos. Paralelo a isso, a complexidade dos sistemas também aumenta, devido a
fatores como a melhoria do hardware, maior quantidade de informações para
processar ou necessidade por softwares que tratam conteúdos multidisciplinares.
O crescente uso de dispositivos móveis, aliado a necessidade por informações,
levou ao avanço tecnológico no desenvolvimento de aplicativos para as mais
variadas funções, sejam elas para uso pessoal ou profissional, com o objetivo de
facilitar a vida dos usuários, melhorando a comunicação, organização de tarefas e
lazer.
Por existir uma facilidade cada vez maior para o acesso a informações,
independente do lugar e momento em que o usuário encontre-se, a quantidade de
novas aplicações e serviços deverá ser maior com o passar do tempo. Para a
construção de novas aplicações e serviços de computação móvel, existe uma
grande variedade de ambientes e ferramentas que auxiliam uma equipe de
desenvolvimento nesse processo [1], sendo imprescindível a atividade de teste de
software para garantir uma melhor qualidade dos produtos e serviços.
O aumento da complexidade em projetos de software e a alta concorrência no
mercado fazem com que as organizações produtoras de software se preocupem
cada vez mais em entregar um produto com qualidade, contendo uma quantidade
mínima aceitável de defeitos e que atendam às expectativas de seus clientes. Sendo
assim, o teste tornou-se atividade indispensável para que esse objetivo seja
alcançado [7].
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Em projetos de softwares destinados a dispositivos móveis, a garantia da
qualidade encontra alguns obstáculos, uma vez que existem interações adicionais
entre dispositivo e aplicação não encontradas nas plataformas convencionais, como
o uso do Global Positioning System (GPS), câmeras e outros sensores, bem como
os variados tamanhos, resoluções, disposições de tela e as diferentes versões de
um mesmo sistema operacional. Os dispositivos móveis ainda possuem limitações
como duração da bateria, conectividade com a Internet, capacidade reduzida de
processamento, pouca memória e tamanho de tela reduzido. O teste é uma
atividade obrigatória que tem como objetivo certificar que os dispositivos móveis são
confiáveis, robustos e “livres de erros” [2]. Defeitos encontrados em aplicações
mobile refletem diretamente em sua reputação, e avaliações negativas dos usuários
podem influenciar futuros usuários a não utilizarem o aplicativo.
Softwares que não funcionam corretamente podem trazer vários prejuízos às
empresas que os desenvolvem e aos usuários finais. Para evitar estes problemas, é
preciso que as empresas invistam em testes no ambiente de desenvolvimento pois
quanto mais cedo os erros forem descobertos, menor será o custo de sua respectiva
correção [3].
Por outro lado, as atividades de testes em um projeto de software demandam
considerável esforço e custo. A etapa de teste é reconhecida como uma das mais
demoradas e caras executadas durante o processo de desenvolvimento de um
software e pode tornar-se ainda mais caro quando encontradas falhas após o
lançamento do produto para o cliente [4].
Segundo a regra 10 de Myers, corrigir um defeito encontrado nas fases
iniciais de um projeto de software custa muito menos que um defeito encontrado em
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produção. Especialistas, como Rex Black, afirmam que a progressão do custo de um
defeito encontrado em estágios iniciais do desenvolvimento é de “dez, cem, mil” para
desenho, codificação e produção [7].
O teste manual de software é uma tarefa sujeita a erros, uma vez que o
testador precisa, além de executar testes das novas funcionalidades, também repetir
os testes das que já existem no sistema após estas serem implementadas, o que
torna essa uma tarefa monótona e que pode fazer com que o profissional adquira
uma confiança excessiva, deixando de testar adequadamente, onde um cenário que
tenha sido testado várias vezes sem erros pode ser deixado em segundo plano em
testes futuros.
Nesse sentido, entram os testes automatizados, que realizam essas tarefas
de forma automática, com frequência de execução estipulada pela equipe e
utilizando-se de boas práticas de projeto. Bartié (2002) afirma que os testes
automatizados são a utilização de ferramentas de testes que possibilitam simular
cenários ou atividades humanas de forma a não requerer procedimentos manuais no
processo de execução dos testes. O autor ainda conclui que a automação exige um
esforço inicial de criação, porém possibilita entregar um produto com maior
confiabilidade quando comparado com procedimentos manuais [6].
Por ser oneroso, muitas empresas ainda deixam de investir recursos de forma
adequada na área de qualidade, principalmente em testes automatizados, fazendo
com que seus produtos sejam entregues com baixa qualidade ou que não atendam
aos requisitos especificados pelo cliente.
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1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo comparativo do uso de
testes automatizados em um projeto de software, detalhando o ciclo de vida de
desenvolvimento de um aplicativo pela equipe mobile do Laboratório Bridge, da
Universidade Federal de Santa Catarina, dando ênfase no processo de automação
dos testes em ambiente de desenvolvimento ágil com integração contínua, e
comparar com outro aplicativo semelhante, desenvolvido sem o uso de testes
automatizados.
O estudo de caso deseja mostrar a diferença, em quantidade de falhas,
desempenho, e reputação de um aplicativo desenvolvido com testes automatizados
comparado com outro, desenvolvido somente com testes manuais e sem nenhuma
automação.

1.1.2 Objetivos específicos



Descrever o processo de desenvolvimento de dois aplicativos para a
plataforma Android usando a metodologia ágil Scrum;



Detalhar o processo de implementação de testes automatizados em um
projeto de software, descrevendo seus artefatos de saída;



Detalhar o uso de um processo de integração contínua com testes unitários
automatizados no desenvolvimento de uma aplicação Android;



Descrever as ferramentas utilizadas no desenvolvimento dos aplicativos, bem
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como no desenvolvimento dos testes automatizados;


Coletar e comparar estatísticas de falhas, através da plataforma Firebase
Crashlytics, dos aplicativos em um período de 3 meses;



Coletar e comparar avaliações dos usuários dos aplicativos na Google Play
Store;



Coletar e comparar dados de performance dos aplicativos, utilizando o
módulo Performance do Firebase;



Coletar e comparar dados de uso de memória e processamento usados pelos
aplicativos em um dispositivo físico, através da ferramenta Profiler da
Integrated Development Environment (IDE) Android Studio.

1.2 JUSTIFICATIVA

Apesar de já ser conhecida pelas empresas produtoras de software a
importância dos testes, muitas ainda negligenciam e deixam essa tarefa para
profissionais que não se dedicam especificamente para este fim, como analistas e
os

próprios

desenvolvedores.

No

contexto

de

testes

automatizados,

os

investimentos são ainda insuficientes, tornando questionável a qualidade dos
softwares produzidos.
A garantia da qualidade dos sofwares desenvolvidos para a plataforma mobile é
uma tarefa ainda mais desafiadora que para plataformas convencionais, uma vez
que existe uma infinidade de dependências externas à aplicação que podem levar os
aplicativos a terem um comportamento inesperado.
A automação dos testes permite a equipe realizar alterações no código de
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forma mais segura, sejam essas alterações feitas para adicionar uma nova
funcionalidade, refatorar código ou corrigir erros. Além disso, é possível programar
casos de testes mais elaborados e complexos, que poderão ser repetidos a qualquer
momento e inúmeras vezes.
Ao adicionar novos trechos de código, o desenvolvedor terá uma garantia
maior de que suas mudanças não irão impactar e causar defeitos em outros
módulos, permitindo o desenvolvimento de uma aplicação mais estável, robusta e
menos propensa a falhas. Portanto, apesar de demandar mais recursos em um
primeiro momento, investir em testes automatizados torna-se tarefa fundamental à
garantia da qualidade de software. Nesse sentido, é importante saber, através de
dados de uso e desempenho, coletados em aplicações reais, qual o real impacto
que o uso de testes automatizados possui em um projeto de software.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está dividido em 4 capítulos: Introdução, Fundamentação teórica,
Materias e métodos e Conclusão.
No capítulo de Introdução busca-se problematizar a atual situação das
empresas produtoras de software e comentar sobre o impacto financeiro que o setor
de qualidade possui em um projeto de software. Nele também são apresentados os
objetivos e a justificativa para este estudo de caso.
O capítulo de Fundamentação Teórica apresenta os principais tipos de testes
de software, incluindo testes manuais e automatizados em dispositivos móveis, a
metodologia ágil Scrum e o processo de Integração Contínua, bem como técnicas
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usadas para estimação e priorização de esforço no ambiente ágil.
O terceiro capítulo, denominado Materiais e métodos, é dividido em seções.
Nelas serão apresentadas as ferramentas utilizadas na pesquisa, detalhando como
a metodologia ágil Scrum é utilizada pela equipe e como foi realizada a
implementação

dos

testes

automatizados

dentro

de

um

processo

de

desenvolvimento de software com integração contínua. Também será descrito como
os casos de teste automatizados são escritos e executados para as operações de
verificação e validação realizadas pela equipe. Por fim, serão descritas as medições
escolhidas para comparação dos aplicativos e apresentados os resultados,
juntamente com os relatórios de falhas capturados entre ambas as versões dos
aplicativos em produção.
O quarto e último capítulo contém a conclusão, que é fortemente baseada nas
medições colhidas durante a etapa de descrição dos materias e métodos, como
picos de uso de Central Processing Unit (CPU) e Random Access Memory (RAM),
avaliações na Google Play Store e quantidade de falhas das aplicações
comparadas.

1.4 METODOLOGIA

Como o objetivo de pesquisa deste trabalho é realizar a comparação de métricas
de desempenho, falhas e avaliações de dois aplicativos, com o intuito verificar qual o
real impacto que o desenvolvimento de testes automatizados possui em um projeto
de software, essa pesquisa pode ser classificada como aplicada.
Esse modelo de pesquisa tem como objetivo gerar conhecimentos para a
aplicação prática, e é dirigido à solução de problemas específicos[43]. A pesquisa
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aplicada depende de seus descobrimentos e se engrandece com o seu
desenvolvimento, apresentando, como principal característica, mais a aplicação
prática dos conhecimentos obtidos em uma realidade circunstancial do que a
elaboração de teorias de valor universal[44].
Dois aplicativos Android, o e-SUS AB Território e o E-SUS AB Atividade
Coletiva, produzidos pela equipe mobile do Laboratório Bridge, da Universidade
Federal de Santa Catarina, serão comparados em sua versão atual e utilizada pelo
usuário final, sendo o primeiro produzido sem a aplicação de testes automatizados
durante o ciclo de desenvolvimento e outro com aplicação de testes automatizados
unitários.
O estudo de caso será realizado dentro de um ambiente que utilizou a
metodologia ágil Scrum e processos de integração contínua. As medições serão
coletadas com os aplicativos em ambiente de produção, ou seja, após o início do
uso das aplicações pelo usuário.
Os dados para comparações dos aplicativos serão coletados a partir das
seguintes fontes:


Firebase Crashlytics e Analytics: contém dados de falhas e dos usuários das
aplicações. Esses dados de falhas serão comparadas com as informações
dos usuários finais de ambas as aplicações;



Google Play Store: loja da Google que hospeda as aplicações mobile da
plataforma. No contexto do trabalho, serão coletadas as avaliações dos
usuários das aplicações;



Firebase Performance: módulo do Firebase que contêm informações do
tempo que as telas dos aplicativos levam para serem apresentadas e ficarem
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disponíveis aos usuários. Esses dados serão coletados de cada aplicativo e
comparados;


Android Studio Profiler: opção da IDE da Google que auxilia o desenvolvedor
a monitorar o uso de recursos do dispositivo pelas aplicações. Para este
trabalho, serão utilizadas as ferramentas Memory Profiler e CPU Profiler para
monitorar o uso de memória RAM (em MB) e do percentual de CPU utilizado
por ambas as aplicações. A coleta será feita nas principais telas dos
aplicativos, com 3 acessos em cada uma. Para cada acesso, será coletada a
maior quantidade de uso de memória RAM e o maior percentual de uso de
CPU.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 TESTE DE SOFTWARE

Testar é a atividade que realiza a verificação e a validação do software, sendo
que a maioria dos testes são realizados para o processo de verificação, restando
poucas atividades para o teste de validação[13].
Segundo Bartié (2002), a atividade de testar não deve ser somente atrelada a
um conjunto de cenários “positivos” básicos e com o objetivo de provar que as
coisas funcionam. Ela deve também estender-se aos cenários “negativos e positivos
estendidos”, sendo o analista de testes responsável por elaborar tais cenários
estendidos[6].
Conforme Sommerville (2011), o teste tem como finalidade mostrar que um
programa faz o que é proposto a fazer e para descobrir defeitos em um programa
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antes do seu uso [46]. O autor afirma que os testes devem ser aplicados em três
etapas: testes de release, de usuário e de desenvolvimento. Testes de relase são
aqueles realizados pela equipe de qualidade após a geração de um release,
enquanto que os testes de usuário são feitos através de possíveis entradas e
conselhos

relatados

pelos

usuários

finais

da

aplicação.

Os

testes

de

desenvolvimento são aqueles executados pela equipe de desenvolvimento, e podem
ocorrer em três níveis:


Teste unitário: possui a finalidade de testar as unidades individuais do
programa, e devem ser automatizados sempre que possível;



Teste de componentes: também conhecido como testes de integração,
consiste em integrar várias unidades individuais e criar componentes para
serem testados;



Teste de sistema: testes aplicados no sistema como um todo, após a
integração de todos os componentes.

As atividades de testes, na maioria das empresas, estão inseridas dentro do
processo de desenvolvimento e são executadas pelos próprios desenvolvedores.
Dessa forma, apenas garantem que as especificações ou as regras de negócio
foram realmente implementadas. Em um modelo de garantia da qualidade, os
desenvolvedores atuando como testadores não é aconselhável, pois o profissional
responsável pelo desenvolvimento estará “viciado” em fluxos principais, deixando de
lado os alternativos, onde problemas no software passam despercebidos, sendo
necessário para tal tarefa que exista um processo de teste claramente definido para
uma equipe de testes.
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Os defeitos existentes nos softwares podem constituir riscos tanto para o
negócio quanto para a imagem da empresa. O objetivo de um processo de teste,
com metodologia própria, é minimizar os riscos causados por defeitos provenientes
do processo de desenvolvimento. Nessa nova situação, os testes passam a ser
executados por especialistas treinados para isso, e não mais por um analista de
sistemas ou desenvolvedor, o que permite uma maior cobertura de cenários de uso
de um software e maior atenção na qualidade.

2.1.1 Falha, erro e defeito

Segundo Neto (2007), o defeito pode ser considerado como um ato inconsistente
provocado por alguém ao tentar compreender determinada informação. O erro é a
manifestação concreta de um defeito em um artefato de software, enquanto que a
falha é o comportamento operacional do software que difere do esperado[45].
Wazlawick (2013) define os termos erro, falha e defeito como:


Um erro é a diferença observada entre um resultado obtido em uma
computação e o resultado esperado;



Um defeito pode ser encontrado em uma linha, bloco de código ou em um
conjunto de dados incorretos, provocando um erro;



Uma falha é um funcionamento inadequado de um software, possivelmente
provocada por um defeito[13].

A figura 1 ilustra a diferença entre defeito, erro e falha, que precisam ser
compreendidos para evitar equívocos entre os profissionais da área de tecnologia da
informação responsáveis pelas atividades de testes.
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Figura 1 - Diferença entre falha, erro e defeito

Fonte : Neto, 2007.

2.1.2 Verificação e validação

Para definir teste de software, é importante saber a diferença entre as
atividades de verificação e validação, conforme Wazlawick (2013):


A verificação é a análise do software para verificar se ele está sendo
construído de acordo com o que foi especificado. Uma pergunta-chave que
pode ser feita para ajudar no processo de verificação é “estamos fazendo
certo a coisa?”, para saber se o produto contém erros.



A validação diz respeito às tarefas de análise do software, com o intuito de
validar se o que foi construído atende às expectativas dos interessados nesse
processo. Uma pergunta-chave que pode ser feita é “Estamos fazendo a
coisa certa?” para validar se o produto atendeu às necessidades
estabelecidas.
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2.2 TIPOS DE TESTE

Existem dois grandes tipos de testes aplicados no andamento de um projeto de
software: os testes estruturais e os testes funcionais.
Os testes estruturais, também chamados de “caixa-branca”, são realizados para
testar a estrutura do software. O termo “caixa-branca” é uma referência ao
conhecimento que o testador ou o programador possui do código implementado para
a construção dos testes[13].
Através destes obtém-se a garantia de que os softwares possuem uma sólida
estrutura e que funcionem no contexto técnico ao qual estão inseridos. As técnicas
de testes estruturais são desenhadas para garantir que o sistema esteja
estruturalmente robusto, ou seja, determinar se a tecnologia foi utilizada de forma
adequada e se os componentes construídos funcionam como uma unidade coesa[7].
Segundo Wazlawick (2013), usualmente os primeiros testes feitos no processo
de desenvolvimento de um software são os testes de unidade, onde uma pequena
parte do código, como um método, uma classe ou um pequeno conjunto delas, é
submetida a testes, com a finalidade de verificar se essas funcionalidades estão
corretamente implementadas. Tipicamente esse tipo de teste pode ser do tipo
“caixa-branca”, já que deseja-se analisar a estrutura interna do código escrito[13].
Já os testes funcionais, ou testes do tipo “caixa-preta”, são feitos sobre as
saídas do programa, conforme entradas determinadas. Neles, não existe o
conhecimento do código, mas somente o programa ou parte dele que esteja em
execução[13].
Os testes funcionais buscam garantir que os requisitos de software sejam
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atendidos, ou seja, que estes estejam corretamente codificados. O processo
normalmente possui condições de teste que são usadas para a avaliação correta da
aplicação[7].

2.3 TESTES EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Atualmente aumenta cada vez mais a

procura por dispositivos móveis

smartphones e tablets com funcionalidades mais avançadas, como câmeras, players
de músicas, conectividade em redes, jogos, GPS, acesso à TV digital e Internet.
Com isso, o mercado de aplicações móveis está aquecido e empresas se
preocupam cada vez mais em integrar softwares de dispositivos móveis com seus
sistemas de back-end [14].
O ambiente móvel inseriu novos e interessantes desafios. Após os anos 2000,
celulares e smartphones começaram a realizar as mesmas tarefas antes somente
feitas em notebooks e Personal Digital Assistants (PDA). No dia a dia, esses
pequenos

dispositivos

oferecem

recursos

iguais

aos

de

um

computador

convencional, como o uso de sistema operacional, uma gama variada de aplicativos,
conexão com a Internet, aliando-se também as funções básicas de um telefone: o
envio de Short Message Service (SMS) e realização de chamadas[15].
Devido ao crescimento estrondoso da venda de celulares e smartphones
juntamente com suas aplicações, tornou-se imprescindível que a atividade de testes
fosse aplicada ao processo de desenvolvimento destas aplicações. Pode-se
observar que ainda existem poucas ferramentas para testes no mercado atual que
são destinadas às aplicações móveis[16].
Em se tratando de aplicativos móveis, os usuários não possuem tolerância para
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um desempenho lento. Segundo Rapoza (2012), 25% dos usuários fecham ou
desinstalam um aplicativo quando o tempo ultrapassa os 3 segundos [17].
Testes em aplicativos móveis são tarefas mais complexas e que demandam
mais tempo, quando comparados às aplicações Desktop e Web. Existem 8
dimensões diferentes de testes em aplicações móveis, onde cada uma aplica-se em
um tipo específico de teste:
1. Funcionalidade: testes de interação com o usuário e de transação;
2. Desempenho: tempo de resposta da interface, tempo de execução da
transação, picos de atividades, longevidade;
3. Rede: tipo de rede (Wi-Fi, 2G, 3G, 4G) e possíveis impactos de
indisponibilidade de rede;
4. Segurança: retenção, proteção e transmissão de dados;
5. Compatibilidade: entre plataformas (mesmo sistema operacional, diferentes
versões),

entre

dispositivos

(mesma

marca,

modelos

diferentes),

retrocompatibilidade (versões anteriores do aplicativo);
6. Conformidade: seguir os códigos de conduta dos distribuidores (políticas) ou
da empresa (conteúdo proibido);
7. Usabilidade: experiência do usuário;
8. Instalação e aprovisionamento: processos de instalação/desinstalação e do
aprovisionamento/desaprovisionamento[18];

2.4 TESTES AUTOMATIZADOS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Teste automatizado implica que a pessoa responsável pelo teste poderá, a
qualquer momento, iniciar o teste e sair para realizar outra tarefa enquanto ele é
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realizado. Não deve haver necessidade de intervenção humana nos testes. Os
resultados poderão mesmo ser publicados na Web ou na intranet, de forma que
todos os desenvolvedores possam acompanhar em tempo real o que está sendo
testado e os resultados disto[13].
No desenvolvimento do aplicativo e-SUS AB Atividade coletiva, os testes são
desenvolvidos junto com as tarefas e os seus resultados, após o incremento do
novo código, publicados no próprio pull-request do Github e também em um canal de
comunicação da ferramenta Slack, já que existe integração do servidor de
integração contínua com essas duas plataformas.
A automação de testes é algo novo, mas que está em plena ascensão. Muitos
dos sucessos nos projetos de automação de testes são decorrentes de processos
empíricos de tentativa e erro. A automação de testes inclui muitas vantagens, como
rapidez na execução, redução de chances de erro humano e a redução do esforço
com tarefas repetitivas, liberando os testadores para atividades onde é necessário
raciocínio[35].
Automatizar testes para softwares desenvolvidos para plataforma mobile é um
grande desafio, já que existem diversos cenários de falhas que independem do
funcionamento da aplicação, mas sim de fatores como conexão de rede, diferentes
tamanhos, disposições e densidade nas telas, bem como o uso de diversos
sensores no dispositivo. Caso haja falhas em qualquer destes cenários, a aplicação
pode ter comportamento inesperado se não possuir um correto tratamento dessas
exceções. Sendo assim, é necessário que os testes automatizados ofereçam boa
cobertura sobre essas possíveis adversidades.
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2.5 AUTOMAÇÃO DE TESTES UNITÁRIOS

Para a realização de teste de unidade, não é necessário um testador. Segundo
Wang e Offutt (2009), o teste de unidade é realizado em cada pedaço do código do
programa, e preferencialmente deve ser feito pela mesma pessoa que o escreveu.
Porém, alguns desenvolvedores deixam de realizar essa tarefa, pelo fato de não
possuírem qualificação suficiente para tal, ou pelo tempo que estes demandam
durante sua criação e posterior manutenção[47].
Na automação de testes de unidade é necessário o uso de casos de teste. Para
Lages (2010), um caso de teste é a representação de uma instância de teste para
aquela funcionalidade que está sendo avaliada. Através das descrições de entradas
e seus resultados esperados, é percorrido um determinado caminho no algoritmo
para que seja avaliado cada situação[48].
Assim sendo, as ferramentas de teste automatizado possuem grande
importância na redução das dificuldades em se fazer o processo de avaliação em
uma parte do software. Essas ferramentas contribuem na redução do tempo e
esforço para se projetar, executar e manter os testes unitários. Além de ser
necessário o desenvolvedor conhecer todo o procedimento da atividade, inclusive a
implementação de testes de alta qualidade[47].

2.6 ACTIVITY E SEU CICLO DE VIDA NO ANDROID

Segundo a documentação da Google, Activity é um componente de aplicativo
que fornece uma tela com a qual os usuários podem interagir para fazer algo. Cada
atividade recebe uma janela, ou View, que exibe a interface do usuário. Usualmente,
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essa View preenche a tela, mas pode ser menor que as outras telas e flutuar sobre
elas[49].
Aplicativos geralmente têm várias Atividades pouco vinculadas entre si.
Normalmente, uma Atividade em um aplicativo é especificada como “Principal”, ou
MainActivity, e é a tela apresentada ao usuário quando este abre a aplicação pela
primeira vez. Cada Activity pode, então, iniciar outras para executar diferentes
ações.
Ao iniciar uma nova Activity, a anterior é interrompida, mas o sistema a conserva
em uma pilha conhecida como “pilha de retorno”: quando uma Activity inicia, ela é
enviada para a pilha de retorno e obtém o foco do usuário, e assim que o mesmo sai
da tela que está sob foco, a Activity anterior é retomada.
Quando uma Activity é interrompida por outra, ela é notificada dessa alteração
através de métodos de retorno de chamada do ciclo de vida. Existem diversos
desses métodos que modificam o estado das Atividades, como quando o sistema a
está criando, interrompendo, retomando ou destruindo. Na imagem 2 podemos ver
os principais métodos que definem o ciclo de vida de uma Activity.
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Figura 2 - Ciclo de vida de uma Activity

Fonte: Google, 2019.

2.7 SCRUM

Scrum é um modelo ágil de processo, desenvolvido por Jeff Sutherland e por
sua equipe na década de 1990, onde há um período de tempo em que ocorrem as
tarefas de trabalho, chamado Sprint. O trabalho conduzido dentro de uma Sprint é
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adaptado ao problema em mãos, e frequentemente modificado pela equipe[36].
Segundo Wazlawick (2013), há três perfis importantes no modelo Scrum:


O Scrum master, que não é um gerente no sentido dos modelos prescritivos.
O Scrum master não é um líder, já que as equipes são auto-organizadas, mas
um facilitador(pessoa que conhece bem o modelo) e resolvedor de conflitos
que a equipe de desenvolvimento possa enfrentar, mas que foge ao alcance
dela resolver.



O Product Owner, ou seja, a pessoa responsável pelo projeto em si. O
product owner tem, entre outras atribuições, a de indicar quais são os
requisitos mais importantes a serem tratados em cada Sprint. O product
owner é o responsável pelo Return of Investiment (ROI), e também por
conhecer e avaliar as necessidades do cliente.



O Scrum team, que é a equipe de desenvolvimento. Essa equipe não é
necessariamente dividida em papéis como analista, designer e programador,
mas todos interagem para desenvolver o produto em conjunto. Usualmente
são recomendadas equipes de 6 a 10 pessoas[13].

2.7.1 Product backlog

As funcionalidades a serem implementadas em cada projeto (requisitos ou
histórias de usuários) são mantidas em uma lista chamada de Product backlog.
Um dos princípios do manifesto ágil é usado aqui: adaptação ao invés de
planejamento. O product backlog não precisa ser completo no início do projeto.
Pode-se iniciar apenas com as funcionalidades mais evidentes, e à medida que o
projeto avança, tratar novas funcionalidades que vão sendo descobertas. Isso,
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porém, não significa fazer um levantamento inicial excessivamente superficial. Devese tentar junto ao cliente obter o maior número possível de informações sobre suas
necessidades. Aquelas que efetivamente surgirem nessa interação terão maior
relevância, possivelmente, do que as outras que forem descobertas mais
adiante[13].

2.7.2 Sprint

O sprint é o ciclo de desenvolvimento de poucas semanas de duração sobre o
qual estrutura-se o Scrum. No início de cada sprint é feito um sprint planning
meeting, no qual a equipe prioriza os elementos do product backlog a serem
implementados e transfere esses elementos do product backlog para o sprint
backlog, ou seja, a lista de funcionalidades a serem implementadas no ciclo que se
inicia[13].
A equipe se compromete a desenvolver as funcionalidades e o product owner se
compromete a não trazer novas funcionalidades durante o mesmo sprint. Se novas
funcionalidades forem descobertas, serão abordadas em sprints posteriores [13].
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Figura 3 - Fluxo de trabalho no Scrum

Fonte: Wikipedia

O Laboratório Bridge utiliza o Scrum como metodologia de desenvolvimento para
as várias equipes ágeis. As sprints não possuem um tempo padrão definido, e
variam de equipe para equipe, dependendo da complexidade da demanda e da
possibilidade de redução ou não do tamanho da Sprint backlog, variando entre 2
semanas a um mês.
A figura 4 mostra, através da ferramenta Trello, a organização das atividades
conforme os passos definidos pelo Scrum dentro de uma das equipes do laboratório.
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Figura 4 - Quadro de organização das atividades conforme Scrum

Fonte: Compilação do autor

2.8 ESTIMATIVA DE ESFORÇO NO SCRUM

A estimativa de esforço de desenvolvimento é o processo de prever o trabalho
necessário para desenvolver um software. Subestimar o esforço para o
desenvolvimento de softwares pode levar a entregas com uma qualidade menor,
além de causar impacto negativo na reputação e da competitividade das
organizações. Porém, superestimar o esforço pode resultar em perda de
oportunidades interessantes de negócio, ou seja, uma organização pode deixar de
desenvolver um novo software por considerar não ter tempo hábil ou pessoas
disponíveis para isto. Desta forma, é importante treinar a equipe para fazer
estimativas acuradas sobre projetos reais[32].
Na equipe mobile do Laboratório Bridge, a técnica para estimar esforço sempre
foi baseada em julgamento de um especialista, onde os responsáveis por executá-
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las precisam conhecer bem o objetivo das atividades de cada sprint e a qualificação
de cada membro da equipe. A técnica de estimação de esforço utilizada pela equipe
na construção do aplicativo e-SUS AB Território foi a Planning Poker, enquanto que
para o e-SUS AB Atividade Coletiva não foi estimado esforço, mas sim a prioridade
das tarefas.

2.8.1 Planning Poker

Planning Poker é um método de estimativa baseado em julgamento do
especialista, amplamente utilizado em modelos ágeis, especialmente Scrum e
Extreme Programming[33]. O fluxo de execução do Planning Poker envolve todos os
membros do time de desenvolvimento, como: estimadores, um moderador (um
Scrum Master, por exemplo) e opcionalmente um representante do cliente.
Se Comparado com a média das estimativas, o Planning Poker oferece
previsões mais acuradas e menos otimistas, além do fato de que estimativas
realizadas em grupo tendem a ser mais próximas da realidade que estimativas
individuais[32].
Inserida na equipe mobile, essa técnica é realizada nas reuniões de Sprint
Review. Todos os membros da equipe se reúnem, o Scrum Master apresenta cada
tarefa de forma individual e provoca o debate entre as equipes de análise, qualidade,
design e desenvolvimento. Por fim, cada membro estima o esforço de forma
individual e apresenta aos demais. O esforço necessário final é definido somente
quando todos chegam a uma mesma estimativa.
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2.9 MOSCOW

Os requisitos devem ser priorizados, determinando-se quais são os mais e os
menos importantes. Para tal, pode-se utilizar a técnica MoSCoW, que é um
acrônimo para:


Must: requisitos que devem estar necessariamente de acordo com as regras
de negócio;



Should: requisitos que devem ser considerados tanto quanto possível, mas
que não tem um impacto decisivo no sucesso do projeto;



Could: requisitos que podem ser incluídos desde que não afetem
negativamente os objetivos de tempo e orçamento do projeto;



Would: requisitos que podem ser incluídos se sobrar tempo[13].

Na priorização das tarefas de cada milestone, durante o desenvolvimento do
aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, foi usada a técnica MoSCoW. Como essas
tarefas sempre são associadas aos requisitos, a sua priorização foi feita através de
labels do Github, ficando com o Scrum Master da equipe a tarefa de determinar a
prioridade de cada uma. A figura 5 ilustra como essas informações ficam na lista de
issues do Github.
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Figura 5 - Lista de issues no Github com labels para priorização

Fonte: Compilação do autor

2.10 INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

Integração contínua é definida como uma prática de desenvolvimento de
software onde os membros de um time integram seu trabalho frequentemente,
geralmente cada pessoa integra pelo menos diariamente - podendo haver múltiplas
integrações por dia. Cada uma dessas integrações é validada por um build
automatizado que geralmente compila os códigos-fontes verificando erros de
integração entre componentes do software e executa um conjunto de testes
automatizados[37].
Muitos times acham que essa abordagem leva a uma significativa redução
nos problemas de integração, e permite que um time desenvolva software coeso
mais rapidamente[26]. Essa prática também facilita na detecção de erros e
problemas logo nas fases iniciais do projeto de software, com o objetivo de se ter
menor custo de reparo no produto desenvolvido[22].
A grande vantagem que o processo de integração contínua traz é o feedback
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instantâneo, onde cada integração realizada é verificada automaticamente pelos
builds, executando um conjunto de testes automatizados, possibilitando assim que
erros possam ser detectados rapidamente e comunicados à equipe, evitando
maiores impactos no software. Isso traz maior segurança para se realizar alterações
e manutenções no sistema[37].

Figura 6 - Processo de Integração Contínua

Fonte: Lima, 2018.

2.11 LABORATÓRIO BRIDGE

O Bridge é um laboratório integrado ao Centro Tecnológico da Universidade
Federal de Santa Catarina, que atua na pesquisa e desenvolvimento de soluções
tecnológicas, conectando governo e cidadão por meio da inovação [8].
Os produtos desenvolvidos atualmente são específicos para a área da saúde,
dando ênfase à Atenção Básica do cidadão. Os dois aplicativos deste estudo fazem
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parte da estratégia e-SUS AB do Ministério da Saúde, uma iniciativa para
informatizar a Atenção Básica de Saúde.
A estratégia e-SUS AB visa concretizar um novo modelo de informatização das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) com a implantação do Sistema de Informação
em Saúde para a Atenção básica (SISAB), apoiando os municípios na gestão efetiva
e profissionais de saúde no cuidado continuado do cidadão [9].
O servidor Web ao qual os aplicativos enviam e recebem dados é o e-SUS
AB Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), responsável por cadastrar dados de
cidadãos e prontuários, bem como diversos tipos de fichas do módulo Coleta de
Dados Simplificada (CDS). Esses dados são enviados para uma Centralizadora
Nacional em forma de fichas e ficam disponíveis para consulta pela equipe do
Ministério da Saúde, auxiliando na tomada de decisões em ações estratégicas na
Atenção Básica em todas as regiões do país.

2.11.1 Aplicativos Mobile

Para a plataforma mobile, o Laboratório Bridge conta com 3 aplicativos da
estratégia e-SUS AB. Os dois aplicativos utilizados como estudo de caso deste
trabalho são o e-SUS AB Território e o e-SUS AB Atividade Coletiva.

2.11.1.1 e-SUS AB Território

O aplicativo e-SUS AB Território foi desenvolvido pelo Laboratório Bridge, em
parceria com o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde com o
objetivo de facilitar o processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde.
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O Departamento de Atenção Básica (DAB) incluiu na Estratégia e-SUS
Atenção Básica (e-SUS AB) aplicativos móveis para registro das ações realizadas
pelos profissionais de saúde em locais de difícil manejo de computadores ou
notebooks. A disponibilização do aplicativo se integra às ações do DAB na
ampliação do acesso a novas tecnologias para apoiar o processo de trabalho das
Equipes de Saúde da Família (ESF), e de modo geral, às equipes de Atenção
Básica, dada a importância das suas ações em todo o território nacional. Nesse
contexto, o aplicativo e-SUS AB Território priorizou os Agentes Comunitários de
Saúde (ACS/ACE), dada a capilaridade das ações no território para fora da unidade
de saúde[11].
O aplicativo é utilizado para controle do território e permite aos usuários
cadastrarem informações referentes aos imóveis de um determinado local, as
famílias que residem neles e também sobre as visitas realizadas pelos profissionais
da saúde a essas famílias. O e-SUS AB Território foi um dos aplicativos escolhidos
para o estudo por ser o mais utilizado dentre os demais desenvolvidos, e por isso,
possuir dados mais ricos para serem avaliados, sendo que durante seu
desenvolvimento a equipe não utilizou testes automatizados.
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Figura 7 - Aplicativo e-SUS AB Território

Fonte: Compilação do autor.

2.11.1.2 e-SUS AB Atividade Coletiva

A Ficha de Atividade Coletiva visa o registro das ações realizadas pelas
equipes de saúde conforme as necessidades do território e capacidade da equipe de
estruturar as ações. Nela, podem ser registradas ações estruturantes para a
organização dos processos de trabalho, como reuniões de equipe, reuniões com
outras equipes, ou reuniões com outros órgãos, e ações de saúde voltadas para a
população, como atividades de educação em saúde, atendimentos e avaliações em
grupo e mobilizações sociais [12].
O aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva foi criado para facilitar o cadastro da
Ficha de Atividade Coletiva pelos profissionais de saúde nos municípios, e permite
com que estes organizem melhor o fluxo de trabalho nas atividades coletivas e
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reuniões de equipe, pois apresenta a função de agrupar determinadas fichas que
tenham algo em comum entre si. Ele foi o primeiro desenvolvido pela equipe mobile
do Laboratório Bridge utilizando testes automatizados, por isso foi o escolhido para
ser comparado ao e-SUS AB Território.

Figura 8 - Aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva

Fonte: Compilação do autor.
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2.11.2 Apresentação da equipe

A equipe mobile do Laboratório Bridge atualmente é composta por:


10 desenvolvedores, sendo 4 contratados em regime CLT e 6 bolsistas;



4 testers, com 1 CLT e 3 bolsistas;



1 analista com dedicação exclusiva para a equipe, porém cada demanda dos
sistemas Web fornecem também um analista CLT da equipe ágil para auxiliar
na documentação e levantamento dos requisitos de software.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS

Atualmente

existem

diversas

ferramentas

que

auxiliam

equipes

de

desenvolvimento em um projeto de software. Nos subcapítulos abaixo serão
descritas as principais que foram utilizadas durante o desenvolvimento das
aplicações estudadas neste trabalho.

3.1.1 Integração contínua com Jenkins

O Jenkins é um servidor de integração contínua open source, que pode ser
utilizado para automatizar todos os tipos de tarefas relacionadas à criação, teste e
entrega ou deploy de aplicações[51].
Os servidores de integração contínua utilizados em uma equipe são
configurados para verificarem as mudanças realizadas em um repositório de código
fonte[23]. Assim, recupera as versões mais recentes das classes, compila o código e
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executa os testes automatizados que foram escritos para aquele código, que
usualmente são unitários ou de integração, ou ambos, e exibe os resultados aos
desenvolvedores.
A ferramenta de integração contínua Jenkins foi criada a partir de outro projeto,
conhecido como Projeto Hudson, desenvolvido pela Sun Microsystems e adquirido
pela Oracle no ano de 2009. Após a mudança para a Oracle, houveram
desentendimentos dos desenvolvedores do Projeto Hudson acerca de infraestrutura
e hospedagem. Não conseguindo chegar a um acordo entre as partes, a equipe do
projeto deu continuidade sozinha, modificando seu nome para Jenkins[24].
Por ser Open Source e possuir uma variada gama de plug-ins e uma
comunidade ativa, a ferramenta Jenkins é na atualidade uma das mais utilizadas
para tal função. No desenvolvimento dos aplicativos pela equipe mobile do
Laboratório Bridge, o Jenkins é utilizado para acionar Jobs (Tarefas independentes)
responsáveis pela execução dos testes automatizados, revisão de código após
algum novo trecho ser inserido no repositório, geração e entrega de novos builds
para a equipe de desenvolvimento.

3.1.2 SonarQube

O SonarQube é uma ferramenta que automatiza a revisão do código. Através
dessa etapa, é possível detectar erros, vulnerabilidades e efetuar dicas de boas
práticas de programação. Ele permite a inspeção em um ambiente com integração
contínua de código contido em um repositório remoto[38]. Seu funcionamento pode
ser entendido através da figura 9.
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Figura 9 - Etapa de revisão de código automatizada com SonarQube

Fonte: SonarQube Documentation.

1. Os desenvolvedores escrevem o código através de uma IDE com plugin do
SonarLint para revisão do código localmente;
2. Os desenvolvedores submetem o código escrito para um servidor de controle
de versões e armazenamento de código;
3. O servidor de de integração contínua detecta a modificação do código e gera
um build automático. Durante o processo de execução desse novo build, o
SonarQube Scanner é executado para realizar a inspeção do código;
4. O resultado da análise é enviado para um servidor SonarQube para ser
processado;
5. Após o processamento, o servidor SonarQube mostra ao desenvolvedor os
resultados e armazena a análise em uma base de dados;
6. Os desenvolvedores da equipe revisam e realizam as melhorias e correções
apontadas pelo relatório de resultados.
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7. Através de Application Programming Interfaces (APIs) é possível extrair
relatórios, que podem ser usados para tomada de decisão pelos gerentes de
projeto[39].

A equipe mobile do Laboratório Bridge utiliza o SonarQube para revisar o código
após novas inserções no repositório Github. Essa etapa de code review
automatizada realiza verificações de regras e boas práticas de programação na
linguagem utilizada, sugerindo as melhorias aos desenvolvedores logo após a
solicitação de inserção do novo código.

3.1.3 Trello

O Trello é uma ferramenta que facilita a execução de ações voltadas ao
planejamento estratégico. Esse sistema é conhecido por ser uma ferramenta de
gerenciamento de atividades em listas, que podem ser ajustadas de acordo com as
necessidades do usuário. As tarefas ou atividades podem ser representadas através
de cards, que ficam organizados em colunas. Essas colunas podem organizar as
tarefas conforme seus estados. Os cartões são movidos manualmente pelos
usuários conforme o progresso da tarefa que está sendo realizada[40].
Trata-se de um sistema que pode ser acessado através de navegadores, sem
a necessidade de instalação nos computadores. Tudo é feito no ambiente Web. A
sua interface facilita também os trabalhos em equipe. Nele existem três recursos de
trabalho: Quadros, listas e cards. Esses recursos tornam possível relacionar os
quadros, dar visibilidade e restringir o acesso a membros da equipe adicionados ao
Trello. Permite-se, assim, que o quadro possa ser organizado de várias
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maneiras[40].

Figura 10 - Apresentação das tarefas em um quadro do Trello

Fonte: Trello

3.1.4 Mockito

Uma das características fundamentais de um bom teste unitário é ser isolado,
para que execute rápido e forneça o feedback ao desenvolvedor somente da
unidade de software que o teste é responsável, garantindo a localização de
problemas no código mais facilmente. Um teste ser isolado significa que não possua
dependências externas, como acesso à rede, sistema de arquivos, banco de dados,
etc. Para essa necessidade são utilizados os mocks, e o Mockito é uma ferramenta
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que auxilia na criação de mocks [41].
Segundo Massol (2005), um objeto mock é um objeto criado para substituir outro
objeto com o qual determinado trecho do código está interagindo. O código pode
chamar métodos no objeto mock, o qual fornecerá resultados conforme foi
determinado pelos testes [50].
O Mockito é um framework de mocking para uso em testes de unidade na
linguagem Java. Ele possui uma API clara e simples, com curva de aprendizado
suave e documentação útil, com vários exemplos.

3.1.5 Docker

O Docker é uma plataforma Open Source, escrito em Go, linguagem de
programação de alto desempenho criada pela Google, que facilita a criação e
administração de ambientes isolados. Através dessa ferramenta, é possível
“empacotar” uma aplicação ou um ambiente inteiro dentro de um container e a partir
desse momento o container torna-se portável para qualquer outro host com Docker
instalado. Isso reduz muito o tempo de deploy de alguma infraestrutura ou até
mesmo da aplicação, pois não são necessários ajustes de ambiente para que o
serviço funcione corretamente. O ambiente é sempre o mesmo e, uma vez
configurado, pode ser replicado quantas vezes necessário, contendo os mesmos
recursos de software independente de onde esteja instalado. Outra facilidade é
poder criar as imagens (containers prontos para deploy) a partir de arquivos de
definição chamados Dockerfiles[42].
No contexto de desenvolvimento do projeto, os containers são utilizados para
executar um servidor de aplicações Jboss com o e-SUS PEC e uma base de dados.
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Através de um shell script é feito o download de um servidor local responsável pelo
armazenamento de todas as versões do sistema já geradas,

do arquivo .ear

necessário para a realização do deploy da aplicação. Com esse arquivo cria-se uma
imagem Docker do servidor JBoss e com ela é possível executar um novo container.
A aplicação e-SUS PEC, executando no servidor JBOSS dentro do container,
precisa para armazenar seus dados, de outro container contendo a base de dados,
que pode ser Postgres ou Oracle, os dois tipos de databases suportados pelo e-SUS
PEC.

3.1.6 Github

Um sistema de controle de versão possui como finalidade o gerenciamento de
diferentes versões no desenvolvimento de artefatos de um projeto de software.
Através deste, é possível rastrear as alterações no código por hora e data e qual foi
o autor dessas alterações[19,20].
O Github é a plataforma de hospedagem de projetos de software mais popular
atualmente, com aproximadamente 26 milhões de usuários e 74 milhões de projetos
hospedados,

pelo

fato

de

suas

características

serem

amigáveis

aos

desenvolvedores de software. Trata-se de uma plataforma que permite o
gerenciamento de projetos de software, utilizando o sistema de gerenciamento de
versões Git para gerenciar todos os arquivos do projeto.
Usuários do Github interessados, que não são membros da equipe de um
projeto, podem acrescentar código através da opção fork, fornecida na plataforma.
Ao realizar um fork, um desenvolvedor cria uma cópia privada do código contido no
repositório de um projeto, modifica e envia através do recurso de solicitação de
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integração chamado pull-request. Além disso, podem ser encontradas diversas
outras ferramentas auxiliares, como um issue tracker, Wiki e ferramentas de
comunicação[25].

3.1.7 Firebase

O Firebase é uma plataforma de desenvolvimento mobile e Web, adquirida pela
Google em 2014. Criado para ser um back-end completo e de fácil usabilidade, essa
ferramenta disponibiliza serviços diferentes que auxiliam no desenvolvimento e
gerenciamento dos aplicativos [5].
Para utilizar o Firebase, existe um console Web que foi criado para facilitar a
implementação. Nele, o desenvolvedor adiciona um projeto e inclui os serviços que
desejar, cada um apresenta na própria ferramenta uma explicação de como utilizar.
Nem todos os serviços disponíveis são gratuitos, porém é possível criar um plano
conforme as necessidades do desenvolvedor, caso o mesmo precise de algo a mais
do que já é oferecido gratuitamente.
Neste trabalho, foram utilizados os módulos Performance para coletar dados
de desempenho das aplicações, Crashlytics que contém as informações de falhas,
e o módulo Dashboard com as informações dos usuários dos aplicativos. Todos
estão disponíveis de forma gratuita para os desenvolvedores.
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Figura 11 - Página inicial de um projeto no Firebase Console

Fonte: Compilação do autor.

3.1.8 Android Studio

A ferramenta Android Studio é a IDE oficial para desenvolvimento Android. É
uma ferramenta de acesso gratuito e foi desenvolvida pela empresa Google para
facilitar e agilizar o desenvolvimento de aplicativos móveis na plataforma Android.
Essa ferramenta permite a criação, alteração, depuração e compilação de código,
bem como disponibiliza ferramentas para medição de desempenho que ajudam o
profissional interessado no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos
móveis[34].
Ela foi utilizada pela equipe para o desenvolvimento do código e testes unitários
dos aplicativos, bem como para geração das builds para testes. Neste trabalho,
também foi usada a ferramenta Profiler do Android Studio para coleta dos dados de
consumo de memória RAM e CPU de ambas as aplicações.
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3.2 UTILIZANDO O SCRUM COMO METODOLOGIA ÁGIL

A metodologia ágil Scrum é a utilizada por todas as equipes de desenvolvimento
do Laboratório Bridge, tanto para os projetos das plataformas Web quanto mobile.
Porém, em todas essas equipes, não são bem definidos os papéis determinados na
metodologia. Existem colaboradores que são os facilitadores e que conhecem bem o
modelo de desenvolvimento, mas que não foram denominados Scrum Master da
equipe. A decisão do que deve ser priorizado no Sprint backlog também é feita pelo
Scrum Team, sem que haja um Product Owner atribuído para tal tarefa.
Atualmente, todas as equipes possuem como artefato entregável, além das
novas funcionalidades, módulos codificados e correções de erros, também os testes
automatizados unitários e de integração.

3.2.1 Desenvolvimento do aplicativo e-SUS AB Território

O desenvolvimento do aplicativo iniciou-se em setembro de 2014, pela
necessidade inicial de controle do território dos Agentes Comunitários de Saúde,
com o nome de e-SUS ACS. Posteriormente, em reuniões com a equipe do Grupo
de Trabalho do Ministério da Saúde, surgiu a necessidade de que o aplicativo fosse
desenvolvido para outros quatro usuários finais, além dos ACS. Foram inseridos
outros perfis de acesso, que são responsáveis pelo controle de endemias e
cadastros do território nos municípios. Com isso, o nome do aplicativo passou a ser
e-SUS AB Território.
Os papéis dos integrantes da equipe que desenvolveu o aplicativo são bem
definidos, separados por testers e desenvolvedores exclusivos da equipe, analistas
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e designers que possuem responsabilidade compartilhada com outras tarefas das
equipes de projetos Web. Uma reunião de Scrum of Scrums é feita semanalmente,
onde um membro da equipe mobile reúne-se com um membro de cada equipe do
laboratório e participa como porta-voz das informações das demandas realizadas
pelas equipes na semana e das que serão realizadas na próxima semana.
Dentro do processo do Scrum, não existe um integrante formalmente definido
para desempenhar os papéis de Scrum Master e Product Owner. A integrante
responsável pela análise realiza as tarefas de levantamento das regras de negócio
do aplicativo, resolvendo os conflitos junto ao cliente, sendo ela a Scrum Master da
equipe. Já o líder da equipe, responsável pela arquitetura e desenvolvimento do
aplicativo, é o responsável por definir e priorizar os requisitos mais importantes a
serem desenvolvidos em cada sprint, bem como atuar diretamente com a análise
para definição das prioridades junto ao cliente, sendo assim o Product Owner da
equipe.
O tempo das sprints não é fixo, varia de três semanas a um mês em média.
No início de cada sprint é feita uma reunião de planejamento, que conta com a
participação

de

todos

os

membros

da

equipe

mobile

responsável

pelo

desenvolvimento do aplicativo Nessa reunião os membros da equipe utilizam a
técnica de Planning Poker para estimar o esforço necessário para a realização de
cada tarefa da sprint.

Nela o Scrum team debate sobre cada tarefa, e após

exposição de argumentos de cada especialidade (análise, design, desenvolvimento
e testes), chega-se a uma quantidade de esforço médio que cada tarefa demanda
da equipe durante o andamento da sprint.
A ferramenta utilizada para organizar o fluxo de trabalho foi o Trello, onde as
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colunas são atreladas diretamente às fases do Scrum:


A coluna inicial é a Product Backlog, na qual são inseridas todas as
tarefas para o desenvolvimento do aplicativo. Essas tarefas são
constantemente revisadas pelo Product Owner. A coluna também é
alimentada por novas demandas solicitadas pelo cliente e por
demandas necessárias e não identificadas anteriormente;



Na segunda coluna, denominada Sprint Backlog, encontram-se as
tarefas que foram definidas nas reuniões de planejamento da sprint.
Estas já devem estar totalmente descritas e com a estimativa de
esforço definida pelo Scrum Team. As tarefas de erros encontrados
durante a sprint são adicionadas nesta coluna, sendo assim corrigidos
durante o seu andamento;



A terceira coluna Doing contém as tarefas que estão sendo feitas pela
equipe no momento. Nela estão envolvidos os designers na produção
dos protótipos das novas telas e componentes, bem como a equipe de
desenvolvimento,

responsável

pela

implementação

das

novas

funcionalidades e de correções de erros da sprint;


Na quarta coluna Code Review, encontram-se as tarefas já
desenvolvidas e que aguardam por revisão de código. Essa revisão é
realizada por um desenvolvedor experiente da equipe. Caso a tarefa
não passe por esta fase, ela retorna para a coluna Doing;



A quinta coluna In review contém todas as tarefas já desenvolvidas e
que passaram pelas etapas de prototipação, implementação e revisão.
Essas tarefas são testadas pela equipe da qualidade através da
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aplicação de diversas técnicas de testes manuais. Caso alguma tarefa
não passe pelos testes, pelo fato de erros terem sido gerados ou
requisitos não cumpridos, ela retorna para a terceira coluna Doing para
sua correção;


Na sexta e última coluna, denominada Done, encontram-se as tarefas
que passaram nos testes e aguardam a integração no branch principal
da aplicação, para a posterior geração da build;

Pode-se observar que são aplicados somente testes manuais durante o
processo de desenvolvimento do aplicativo. A ferramenta utilizada na documentação
dos casos de teste é o Google Sheets, sendo fortemente baseados nos requisitos
funcionais descritos na documentação da aplicação.
Durante os testes das novas funcionalidades desenvolvidas, o analista de
testes verifica a criticidade destas de acordo com as regras de negócio e alimenta
as planilhas com novos casos de testes realizados. Esses artefatos são utilizados
posteriormente para testes de regressão, tipo de teste onde todos os testes
anteriores são re-executados após a geração de um novo build com modificações no
código.

3.2.2 Desenvolvimento do aplicativo e-SUS Atividade Coletiva

O início do projeto do aplicativo foi em janeiro de 2017, através da demanda do
Ministério da Saúde para a organização das atividades que os profissionais da
atenção básica de saúde realizam. Essas atividades coletivas vão desde reuniões
internas com as equipes de trabalho, até atividades com a comunidade em geral,
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sendo estas realizadas em escolas, igrejas, em praças ao ar livre, dentre outros
locais.
Assim como no processo de desenvolvimento do aplicativo e-SUS Território, as
tarefas são realizadas por membros da equipe que assumem os papéis de
testadores, analistas, desenvolvedores e designers. No processo Scrum, o papel de
Scrum Master é desempenhado pela analista responsável pelo projeto e o Product
Owner é o desenvolvedor mais experiente da equipe. Semanalmente é realizada
uma reunião de Scrum of Scrums com todas as equipes ágeis da iniciativa e-SUS
AB.
Durante o desenvolvimento do aplicativo, a equipe separou as demandas
entregáveis por milestones, deixando um pouco menos definido o conceito de
Sprint. Nesse fluxo de desenvolvimento foram incluídos os testes automatizados
unitários no processo de trabalho.
Para organizar as tarefas de cada Sprint de um milestone, foi adotado o
GitHub Project, recurso que permite a organização de tarefas semelhante a
ferramenta Trello. Nessa ferramenta as tarefas são descritas através de issues do
Github. Os milestones no Github são divididos para agrupar funcionalidades do
aplicativo e as issues são criadas para descrever novas tarefas e correções de erros
associados a um milestone.
A priorização das tarefas ou issues é realizada pelo Product Owner através
da técnica MoSCoW, utilizando-se de labels que definem as de maior prioridade com
Must Have até as de menor prioridade com Won’t Have for Now. Também são
utilizadas labels para definir qual equipe é responsável pelas tarefas. Tarefas de
novas funcionalidades são marcadas inicialmente com as labels de “Análise” e

54
“Design”, enquanto estão sob a responsabilidade desses papéis, e passam para
“Desenvolvimento” após a especificação da análise e design. Por fim, a label “Teste”
é utilizada para destacar que aquela tarefa está em testes.

3.3 INTEGRAÇÃO DO CÓDIGO NOS APLICATIVOS

O Github é a plataforma de repositórios de versionamento de código utilizada
para ambos os aplicativos estudados. No fluxo de trabalho das equipes, o
desenvolvedor desenvolve a tarefa e abre um pull-request a partir de uma versão
local do código para ser integrado no branch principal do projeto. Após isso, são
feitos os testes manuais no branch local do desenvolvedor pela equipe de qualidade,
seguidos da revisão de código realizada por programadores mais experientes na
equipe. Caso o código seja

aprovado pela equipe de qualidade e pelo

desenvolvedor responsável pela revisão do código, o mesmo é integrado no branch
de trabalho principal, popularmente conhecido como master. O branch master é
protegido e para que sejam realizadas integrações nele, são obrigatórias as
aprovações de ao menos um desenvolvedor e um testador a respeito do código
novo.

3.3.1 Implementação dos testes unitários

Durante o processo de desenvolvimento do aplicativo e-SUS AB Atividade
Coletiva, foi inserido o desenvolvimento dos testes unitários de cada nova
implementação

de

código escrito. Para cada novo

pull-request

que um

desenvolvedor abre, também é sempre desenvolvido o teste unitário para os novos
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trechos de código. Esse teste, junto com todos os demais escritos anteriormente, é
executado assim que o desenvolvedor abre o pull-request.
Para escrever os testes, a equipe utiliza o framework JUnit, amplamente
utilizado pela comunidade de desenvolvedores da comunidade de código aberto.
Esse framework utiliza-se de annotations “@” para definir o comportamento das
classes de testes e dos métodos que ela possuir . As principais annotations
utilizadas são:


@Test: Define que o método precedido por essa annotation é um método de
teste. As verificações feitas nele são mostradas no relatório dos testes;



@After: O comportamento definido por métodos que contenham essa
annotation é executado após os métodos de testes;



@Before: As instruções dos métodos com essa annotation são executadas
antes dos testes definidos na classe. Normalmente neles são definidos os
pré-requisitos dos testes;



@Rule: Atributos precedidos com essa annotation são definidos como regras
para a classe de testes.

Para executar os testes, em muitos cenários é necessário utilizar mock objects
para simular objetos que o teste necessita. O framework usado para tal função é o
Mockito, que possui uma API clara e simples. Com implementação bastante simples,
é possível criar mocks tanto de classes concretas como de interfaces, através de
annotations.
As annotations criadas para o aplicativo definem os tipos de objetos simulados,
sendo que as variáveis precedidas por essas annotations, definem qual o tipo de
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objeto mock a mesma pertencerá:


@Mock: Define um objeto mock genérico do framework Mockito;



@MockValidator: Um tipo de atributo precedido por essa annotation é
utilizado para simular instâncias de classes de validação do aplicativo;



@MockBusiness:

Simula

objetos

representados

por

classes

que

implementam as regras de negócio do aplicativo;


@MockRepository: Responsável por simular objetos de classes que fazem a
comunicação com o banco de dados;



@MockModel: As variáveis que são precedidas por annotations desse tipo
são definidas como objetos mock, que representam as classes e
comportamentos do modelo da aplicação;



@MockBindService: Responsável por definir o mock de objetos de classes
que fazem a ligação entre a View e o Service. Um objeto do tipo Service no
Android é responsável por executar tarefas em background, e uma View é a
implementação de uma tela qualquer que é visível ao usuário.

O código do aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva é um misto das linguagens
de programação Java e Kotlin. Como ambas são compatíveis, não há problemas
nessa abordagem. Os testes escritos também são mesclados em relação ao tipo da
linguagem de programação e são separados da seguinte forma dentro das packages
test e androidTest, padrões do Android para inserção dos testes automatizados
unitários e de interface:


model: Essa package contém os testes escritos para
implementam as classes do modelo da arquitetura;

as classes que
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model.business: Contém os testes das regras de negócio do modelo da
aplicação;



model.business.validator: Testes das validações das regras de negócio da
aplicação;



model.repository: Testes das classes responsáveis pela conexão com o
banco de dados do aplicativo;



model.sync: Testes das classes responsáveis pela sincronização do app com
o servidor Web;



presenter: Testes das classes responsáveis por implementar os Presenters
das telas da aplicação. Um Presenter, na arquitetura MVP (Model View
Presenter), contém a lógica entre o Model e a View;

Na figura 12 é possível ver um exemplo de classe de testes do pacote presenter.
Todas as classes são especializações de uma classe abstrata exclusiva de cada
pacote as quais as mesmas pertencem. Essas classes abstratas contêm atributos e
métodos que são utilizados por todas as classes de teste do pacote e quando
herdadas recebem uma View e um Presenter como parâmetro genérico.

Figura 12 - Exemplo de declaração de uma classe de testes

Fonte: Compilação do autor.

Conforme a figura de número 13, pode ser vista a declaração de atributos de
uma classe de testes, utilizando-se das annotations para defini-los como mock
objects de classes do Modelo (@MockModel) e das validações das regras de
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negócio (@MockValidator).

Figura 13 - Declaração de atributos definidos por annotations

Fonte: Compilação do autor.

Pode-se visualizar na figura 14 três métodos de testes. Cada método de uma
classe de testes que inicie com a annotation @Test do framework JUnit é
reconhecido e é executado pela JVM de forma isolada como um teste unitário.
Após desenvolver as tarefas, representadas por issues do Github, o
desenvolvedor entrega, juntamente com o código, os testes automatizados unitários
desse novo código.
No repositório do Github, o projeto do aplicativo possui o branch master, que
contém as versões finais do código, através das quais são geradas as builds. Para
cada milestone, existe um branch remoto de trabalho, e os pull-requests abertos
pelos desenvolvedores a partir de branchs locais são acrescentados primeiramente
ao branch do milestone, até passar por estabilização e puder ser feita a integração
no branch master.
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Figura 14 - Declaração dos métodos de testes

Fonte: Compilação do autor.

3.3.2 Configuração do Jenkins

Para executar de maneira automática os testes unitários quando um pullrequest é aberto ao branch do milestone, usa-se o Jenkins como ferramenta de
integração contínua.
Ao configurar o servidor do Jenkins, o primeiro passo é informar o repositório
do código fonte e branch utilizado para rodar os testes e gerar a build. No caso do
aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, o repositório estava contido no Github e
somente foi necessário informar a URL do projeto na plataforma e o acesso foi feito
via SSH Key, com usuário e chaves inseridos dentro do próprio servidor do Jenkins.
Para acionar o Job de build e testes automatizados do Jenkins, foi utilizado o
Build Trigger “GitHub Pull Request Builder”, onde a própria API do Github inicia esse
processo assim que um pull-request com modificações no código é aberto no
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projeto. Nessa configuração, é necessário que sejam indicados quais os usuários Git
que possuem acesso e permissão para abrir pull-requests, assim, logo após a
abertura do pull-request pelo desenvolvedor, os testes já são executados de forma
automática. Caso algum desses testes não passe, o servidor Jenkins retorna para o
Github a informação e bloqueia a integração desse código no branch de trabalho até
que as correções sejam realizadas e todos os testes passem.
Com o intuito de agilizar o processo de integração de código e notificar os
membros da equipe com relação a seus pull-requests, também foi realizada a
integração

com

o

Slack,

ferramenta

de

comunicação

utilizada

entre

os

colaboradores. Nessa ferramenta, os channels são utilizados para conversas em
grupos de usuários. Aproveitando esse recurso, foi criado um channel para informar
aos usuários da equipe o feedback dos testes de cada pull-request aberto. Na figura
15 é mostrado o resultado dos testes unitários no canal do Slack, após a abertura
de um pull-request por um desenvolvedor.

Figura 15 - Resultado da execução dos testes automatizados no canal do Slack

Fonte: Compilação do autor.
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A qualidade do código é analisada pelo SonarQube de forma automática e na
etapa de Code Review pelo desenvolvedor. Juntamente dos testes automatizados
no Jenkins, também é executado um Job do Sonar a cada pull-request e os
resultados são enviados com sugestões de melhorias. Conforme a figura 16 é
possível ver o resultado de uma revisão automática de código realizada pelo
SonarQube, no Jenkins, e enviada para o pull-request no Github.

Figura 16 - Resultado da revisão automática de código no Github

Fonte: Compilação do autor.

Após passar pela etapa de build, onde os testes automatizados são executados
juntamente com o SonarQube, a tarefa passa pela próxima etapa que é a de code
review, onde um desenvolvedor experiente da equipe valida o código escrito, ao
mesmo tempo em que são executados os testes manuais pela equipe de qualidade.
Caso houver requisições de correções ou melhorias, o pull-request é bloqueado até
que

essas

correções

sejam

realizadas,

sendo

posteriormente

submetidas

novamente aos processos do Jenkins e a equipe de qualidade.
Ao fim de um milestone, foi inserido um Job no Jenkins para a geração de uma
build final, onde é incrementado o número e, dependendo das modificações,
também o número da versão. Essa build contém todas as tarefas entregáveis do
milestone.
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3.3.3 Cadastro dos eventos no Firebase

Para cadastrar um novo projeto no Console do Firebase são necessários alguns
passos simples, bastando somente estar autenticado com uma conta Google:
1. Criar um novo projeto no Console do Firebase;
2. Ainda no Console Firebase, registrar o aplicativo, inserindo seu ID (nome do
pacote). Esse ID está no arquivo Gradle, geralmente encontrado no módulo
app/build.gradle do código do aplicativo. Após o cadastro desses dados, que
vinculam o projeto do Firebase com o aplicativo, um arquivo de configuração
é gerado no Console do Firebase e torna-se disponível para download;
3. Realizar o download do arquivo de configurações gerado no passo anterior e
movê-lo para dentro do diretório raiz no código do aplicativo. Para ativar os
produtos do Firebase no aplicativo, é necessário adicionar o plug-in googleservices;
4. Adicionar os módulos de interesse do Firebase no código do aplicativo. No
estudo de caso, os módulos Crashlytics, Analytics e Performance foram
utilizados para a coleta das informações.

Os eventos cadastrados podem informar comportamentos dos usuários e
facilitam o rastreio de possíveis falhas caso o aplicativo tenha um comportamento
inesperado. O Google Analytics registra alguns eventos de forma automática, porém
caso o app precise coletar dados adicionais, o desenvolvedor pode registrá-los via
código através de métodos e parâmetros do Firebase Software Development Kit
(SDK). Na figura 17, utilizando a linguagem Kotlin, a implementação do método para
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a construção de um EventLogger. Esses dados de eventos são coletados, colocados
em uma pilha e, respeitando algumas políticas do SDK, enviados para o Firebase
Console.

Figura 17 - Declaração do método que dispara os eventos do Firebase

Fonte: Compilação do autor.

3.4 MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Para comparações entre os aplicativos em suas versões que estão atualmente
em produção e disponíveis na Google Play Store, os itens a seguir serão analisados:


Apresentação do histórico de falhas que ocorreram com usuários de ambos
os aplicativos nos últimos 3 meses, utilizando-se dados do módulo Crashlytics
do Firebase;



Avaliações dos usuários na Google Play Store. Na plataforma Android, a
reputação de um aplicativo é importante, pois com ela o usuário pode decidir
utilizá-lo ou não;



Comparações do desempenho na renderização das telas dos aplicativos,
através da função Performance do Firebase;



Comparações do uso de recursos de CPU e memória do dispositivo móvel
pelas aplicações quando estão em execução, utilizando o Profiler do Android
Studio IDE.
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Os dados foram coletados entre os dias 18 a 25 de setembro de 2019, nas
versões 1.4.02 do aplicativo e-SUS AB Território, com sua primeira versão lançada
em 06 de outubro de 2016 e última atualização em 31 de julho de 2019, e versão
1.1.01 do aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, tendo sua primeira versão lançada
em 26 de dezembro de 2018 e última atualização em 31 de julho de 2019.
Como o filtro do Firebase Crashlytics é de no máximo 90 dias, o período de
coleta das falhas foi definido entre 22 de junho a 19 de setembro de 2019.

3.4.1 Histórico de falhas segundo o Firebase Crashlytics

O Firebase Crashlytics é uma ferramenta leve e em tempo real que emite
relatórios de falhas e ajuda a equipe de desenvolvimento a monitorar, priorizar e
corrigir problemas de estabilidade que podem comprometer a qualidade de uma
aplicação. Compatível tanto para as plataformas Android quanto iOS, fornece um
agrupamento inteligente das informações e exibição dos logs de falhas que ajudam
a equipe, diminuindo o tempo da resolução de problemas que ocorram em produção
[27].
Essa ferramenta fornece insumos para detecção de todas as falhas que ocorrem
e envia alertas quando tais eventos passam a ocorrer com frequência não desejável.
Possui como principais recursos:


Relatório de falhas: Cria uma lista de falhas facilmente gerenciável, que
fornece informações contextuais e destaca a gravidade e frequência destas
falhas, para que o desenvolvedor possa identificar a causa do problema com
maior rapidez;



Crash Insights: Fornece soluções para falhas mais simples e dicas úteis sobre
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os problemas comuns de estabilidade, além de recursos para facilitar a
triagem e resolução desses problemas;


Integração com o Firebase Analytics: Além de coletar as falhas dos
aplicativos, também é possível a integração dos logs de erros com os eventos
do módulo Analytics. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento possui, além
do acesso ao log do erro, também os passos que usuário executou até aquela
determinada falha ocorrer;



Alertas em tempo real: Envia alertas sobre novos problemas, problemas
reabertos ou com alta frequência de acontecimento.

No projeto de ambos os aplicativos, o Firebase Crashlytics é integrado com o
grupo de e-mail da equipe de desenvolvimento mobile. Assim, após uma falha, a
plataforma dispara um e-mail com os detalhes para todos os membros.

A

plataforma também é integrada com o Slack, ferramenta de comunicação utilizada
pelo Laboratório Bridge, através de um canal criado para informar à equipe quando
as falhas ocorrem. Na figura 18 é possível observar um exemplo de notificações de
novas falhas do aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, no canal do Slack.
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Figura 18 - Exemplo de notificações de falhas no canal do Slack

Fonte: Compilação do autor.

Através da lista de problemas presente na plataforma, pode-se visualizar
diversas informações de cada falha, como o log gravado. O log ou registro de
eventos é a informação mais importante, pois permite a rastreabilidade de uma
falha, através de uma pilha de execução de código dos aplicativos, indicando o local
exato no código onde o erro ocorreu, bem como sua causa. Com isso, a equipe
pode identificar, corrigir e, dependendo da severidade do erro, enviar nova versão
para a loja de aplicativos.
Além disso, através da integração com os eventos do Google Analytics, é
possível também saber quais foram os passos de teste que o usuário realizou até
que o erro ocorresse, através do registro de quais telas o mesmo acessou. O
registro de eventos do usuário é importante para que a equipe de qualidade consiga
simular os erros que ocorrem esporadicamente nos aplicativos. A figura 19 mostra
um exemplo do registro dos passos do usuário até o momento da falha.
Além dos dados da falha e dos passos executados pelo usuário para chegar
até ela, também é possível visualizar diversas informações do dispositivo e sistema
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utilizado. Como existem falhas que ocorrem somente em dispositivos com versão do
sistema operacional ou orientação de tela específicos, essa informação também é
de suma importância para a reprodução da falha em ambiente de desenvolvimento.
Pode-se visualizar, na figura 20, as informações do dispositivo e seu sistema
operacional em que ocorreu uma falha.

Figura 19 - Telas que o usuário acessou até a falha

Fonte: Compilação do autor.
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Figura 20 - Dados do dispositivo onde ocorreu a falha

Fonte: Compilação do autor.

3.4.1.1 Apresentação e análise dos resultados

Na coleta dos dados do módulo Analytics, foi constatado que o aplicativo e-SUS
AB Território possui uma média mensal de 26 mil usuários ativos, como é possível
ver no gráfico da figura 21. Um usuário é considerado ativo pelo Firebase quando
registra um evento user_engagement, ou seja,

interage com o aplicativo em

primeiro plano.

Figura 21 - Quantidade de usuários ativos do e-SUS AB Território

Fonte: Compilação do autor.
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O módulo Crashlytics apontou, para o aplicativo e-SUS AB Território no período
dos últimos 3 meses, uma quantidade de 19 mil falhas, sendo que 7,9 mil usuários
foram afetados por falhas do tipo “Crash”, conforme mostrado no gráfico da imagem
22. Uma falha do tipo “Crash” é aquela que torna a aplicação indisponível ao
usuário, por ser interrompida após um comportamento inesperado.

Figura 22 - Quantidade de falhas do e-SUS AB Território no período do estudo

Fonte: Compilação do autor.

Já no aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, o número de usuários ativos foi
em média de 3200 por mês. Esse número é menor que o aplicativo e-SUS AB
Território, pelo fato de o aplicativo Atividade Coletiva ter sido lançado recentemente,
enquanto que o outro já está há mais tempo disponível na loja Google Play Store.
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Figura 23 - Quantidade de usuários do e-SUS AB Atividade Coletiva

Fonte: Compilação do autor.

No módulo Crashlytics, o número de falhas do tipo “Crash” do aplicativo eSUS AB Atividade Coletiva também foi menor que o anterior. Para o período dos
últimos 3 meses, mesmo período de análise em cima do aplicativo e-SUS AB
Território, observa-se na figura 24, que o número de falhas foi de 225, com 72
usuários afetados.
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Figura 24 - Quantidade de falhas do e-SUS AB Atividade Coletiva

Fonte: Compilação do autor.

Após análise comparativa dos gráficos de usuários ativos e dos gráficos de
números de falhas por usuários afetados, pode-se observar que houve uma redução
significativa na quantidade de falhas do tipo “Crash” no aplicativo e-SUS AB
Atividade Coletiva, que utilizou em seu processo de desenvolvimento testes
automatizados unitários e integração contínua.
Ao estabelecer uma relação do número total de falhas pela quantidade total
de usuários, nota-se que ocorrem 0,24 falhas por mês para cada usuário do
aplicativo e-SUS AB Território, contra apenas 0,02 do aplicativo e-SUS AB Atividade
Coletiva. A quantidade de usuários afetados por falhas também foi menor no
aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva: 72 usuários tiveram incidência de falhas
durante o uso da aplicação, no período de 3 meses, contra 7900 do e-SUS AB
Território.
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3.4.2 Avaliações dos aplicativos na Google Play Store

A reputação de uma aplicação é um dos principais fatores que levam os usuários
a adotar ou não o uso da mesma. Os aplicativos que são desenvolvidos para a
plataforma Android ficam disponíveis para download na Google Play Store.
Ao utilizar um aplicativo da plataforma Android, é permitido aos usuários fazerem
avaliações e comentários sobre a experiência de uso, bastando para tal ter uma
conta Google. A pontuação para avaliação é em número de estrelas, que varia entre
1 e 5, sendo 1 para uma experiência ruim e 5 para muito boa. Ao final, é feita uma
média aritmética simples do somatório do número de estrelas de cada avaliação
dividido pelo total de avaliações.
Após análise, verificou-se que foram realizadas 295 avaliações para o aplicativo
e-SUS AB Território, com média de 3,6 estrelas. Já para o aplicativo e-SUS AB
Atividade Coletiva, o total de avaliações foi de 12, com média de 3,8 estrelas. Em
ambas as aplicações existem más avaliações, que não são relativas a sua
qualidade, mas sim pelo desconhecimento do próprio usuário das regras de negócio,
tipos de perfis e dispositivos permitidos. Mesmo assim, decidiu-se por deixar todas
as avaliações, para evitar subjetividade em avaliar quais seriam ou não válidas.

3.4.3 Desempenho dos apps segundo a opção Performance do
Firebase

A opção Performance fornece insights sobre as características de desempenho
dos aplicativos. O SDK de monitoramento de desempenho pode ser utilizado para
coletar dados de desempenho, permitindo revisar e analisar esses dados no
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Console do Firebase. Esse monitoramento ajuda a entender onde e quando o
desempenho do aplicativo não está ocorrendo como o esperado, com o intuito de
que essas informações possibilitem correções de problemas de desempenho.
Quando o SDK de monitoramento de desempenho é integrado no aplicativo, não
é necessário escrever nenhum código para que ele comece a monitorar
automaticamente vários aspectos críticos do desempenho. Para aplicativos nativos,
caso dos dois aplicativos deste trabalho, o SDK registra o tempo de inicialização e
renderização dos dados por tela e atividades em primeiro ou segundo plano[28].
Uma tela que está em primeiro plano é aquela em que o usuário está interagindo no
momento, enquanto as que estão em segundo plano são as demais que encontramse abaixo do topo da pilha.
Um trace é um relatório de dados de desempenho coletados entre dois estados
de

cada

Activity

no

aplicativo.

O

monitoramento

de

desempenho

inclui

automaticamente vários traces padrão. Para aplicações nos sistemas Android e iOS,
os traces automáticos informam métricas de desempenho que auxiliam na melhoria
da qualidade. Para este trabalho, foram selecionados dois tipos diferentes, Traces
de início de aplicativo e Traces de Tela:


Traces de início de aplicativo ( _app_start ): medem o tempo que a aplicação
leva entre ser aberta pelo usuário e se tornar responsiva. É o tempo entre o
primeiro toque para abrir a aplicação, até esta se tornar passível de interação
com o usuário. Um trace _app_start tem início quando o FirebaseProvider
ContentProvider conclui o método onCreate( ) da MainActivity e interrompe a
contagem de tempo quando o método onResume( ) da mesma Activity é
chamado.
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Traces de tela: Dimensionam a vida útil de uma tela e medem os frames
lentos e congelados. Pode-se extrair como métrica o percentual de telas que
possuem renderização lenta e/ou frames congelados. Tem início em cada
Activity, quando o app chama o método onActivityStarted() e é interrompido
quando o método onActivityStopped( ) é invocado.

3.4.3.1 Apresentação e análise dos resultados

Em medições dos traces de inicialização, no aplicativo e-SUS AB Território, a
mediana de tempo entre a inicialização e a responsividade do aplicativo,
considerando as diferentes versões, no período dos últimos três meses, foi de 755
ms. Para esse cálculo, foi utilizada uma amostragem de 481 mil registros do trace
_app_start.

Figura 25 - Mediana do tempo de inicialização do e-SUS AB Território

Fonte: Compilação do autor

Para o aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, com uma amostragem de 19
mil registros, a mediana de tempo de duração do trace _app_start foi de 638 ms no
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período dos últimos três meses, totalizando uma redução de 15% no tempo de
inicialização do aplicativo.

Figura 26 - Mediana do tempo de inicialização do e-SUS AB Atividade Coletiva

Fonte: Compilação do autor.

As medições dos traces de tela medem o percentual do tempo de vida útil em
que cada Activity teve renderização lenta ou congelada. Os dados de renderização
lenta mostram o percentual de instâncias de tela em que mais de 50% dos frames
levaram mais que 16 ms para renderizar, enquanto que os dados de frames
congelados mostram o percentual de instâncias de tela em que mais de 0,1% dos
frames levaram mais de 700 ms para renderizar. Sendo assim, é possível afirmar
que uma tela que possui algum de seus frames congelados torna-se indisponível por
mais tempo ao usuário que as telas com renderização lenta.
Essas medições informam o percentual das telas da aplicação que estão
demorando muito tempo para tornarem-se disponíveis para o usuário manipular.
Quanto maior o percentual, pior é o desempenho da aplicação, sendo um sinal de
código não otimizado.
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Na tabela 1 é possível visualizar os percentuais desses tempos para o
aplicativo e-SUS AB Território no período de 21 de junho a 20 de setembro de 2019.

Tabela 1 - Renderizações de telas do e-SUS AB Território
Tela

Qtd. Amostras

Percentual
Rend. Lenta

Percentual
congelados

RootViewImpl

275 mil

67,83%

9,3%

SincronizacaoViewImpl

171 mil

11,26%

31,98%

CadastroFamiliaViewImpl

159 mil

8,25%

22,87%

ListaErrosSincroniaViewImpl

78 mil

8,71%

26,81%

VersionsNewsViewImpl

23 mil

35,51%

11,02%

CadastroCidadaoQuestaoAdicionalViewImpl

15 mil

8,42%

18,44%

MesclarLogradouroViewImpl

15 mil

6,08%

43,06%

SincronizacaoInicialViewImpl

12 mil

8,5%

4,48%

RelatorioViewImpl

12 mil

9,25%

34,88%

LotacaoViewImpl

10 mil

16,15%

31,78%

EditarLogradouroViewImpl

8,9 mil

8,71%

38,93%

MoradorInformarObito

6,1 mil

13,24%

34,98%

SobreViewImpl

5,8 mil

8,19%

24,45%

Fonte: Compilação do autor.

A tabela 2 mostra os percentuais de renderização lenta e frames congelados
para o aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, coletados no período de 21 de junho
a 20 de setembro de 2019:
Tabela 2 - Renderizações de telas do e-SUS AB Atividade Coletiva
Tela

Qtd.
Amostras

Percentual Rend.
Lenta

Percentual
congelados

ListaAtividadeActivity

35 mil

18,21%

9,28%

CadastroReuniaoActivity

32 mil

12,51%

5,89%

SelecionarCidadaosActivity

30 mil

20,54%

4,94%
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LoginActivity

23 mil

23,87%

10,6%

CadastroAtividadeColetivaActivity

21 mil

30,58%

7,38%

CadastroCidadaoActivity

15 mil

18,75%

4,73%

SplashActivity

14 mil

41,58%

9,99%

GrupoAtividadesActivity

13 mil

23,83%

9,55%

SincroniaProgressoActivity

8,5 mil

18,15%

4,65%

SelecionarProfissionaisActivity

6,1 mil

13,48%

6,97%

SincronizacaoActivity

5,8 mil

15,97%

6,08%

RevisaoFinalizadaActivity

5,4 mil

17,96%

5,19%

ReLoginActivity

4,1 mil

18,8%

6,57%

CadastroServidorActivity

2,8 mil

21,77%

4,57%

CadastroGrupoActivity

2 mil

14,15%

9,12%

ChangeLogActivity

1,4 mil

22,75%

12,22%

SelecionarLotacaoActivity

1,2 mil

28,92%

18,93%

SobreActivity

914

18,49%

3,39%

AtividadesNaoFinalizadasActivity

553

18,44%

9,58%

SelecionarUnidadesActivity

157

21,66%

9,55%

AtividadesFinalizadasActivity

144

2,78%

9,03%

Fonte: Compilação do autor.

Ao analisar os dados das duas tabelas, observa-se que o maior percentual de
instâncias de telas com renderização lenta é do aplicativo e-SUS AB Território, com
67,83%, e pertence a tela RootViewImpl. Já no e-SUS AB Atividade Coletiva, a tela
que apresenta maior percentual dessa métrica é a SplashActivity, com 41,58%,
sendo essas duas telas as primeiras a serem chamadas, em seus respectivos
aplicativos, quando as aplicações são abertas pelo usuário.
Também pode-se analisar que a maior relação de telas com percentuais de
renderização lenta acima dos 15%, encontra-se no app e-SUS AB Atividade
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Coletiva: 3/13 do e-SUS AB Território contra 17/21 do e-SUS AB Atividade Coletiva.
Através dessa análise, o aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva apresenta a maior
quantidade de telas que demoram mais tempo para serem apresentadas ao usuário.
Quanto a métrica de frames congelados, é possível observar que o maior
percentual

encontra-se

no

aplicativo

e-SUS

AB

Território,

na

tela

MesclarLogradouroViewImpl, que possui 43,06% das amostras de instâncias dessa
tela, apresentando frames congelados. A relação entre o total das telas
apresentadas mostra desvantagem para o aplicativo e-SUS AB Território, com 10/13
contra 1/21 do e-SUS AB Atividade Coletiva das telas que possuem acima de 15%
de suas instâncias da amostragem contendo frames congelados.

3.4.4 Desempenho dos apps segundo o Android Studio

Segundo a Google, um aplicativo possui um desempenho ruim se responde
lentamente, exibe animações entrecortadas, congela, falha ou consome muita
energia [29]. Nos capítulos anteriores foram apresentadas métricas coletadas pelo
Firebase que mostraram os tempos de respostas das telas, congelamentos e falhas.
Neste capítulo serão apresentadas métricas coletadas com a ferramenta Android
Studio, IDE padrão para desenvolvimento de aplicações para a plataforma Android.
Os testes de desempenho e uso de recursos físicos foram aplicados sobre as
principais telas de ambos os aplicativos, através da ferramenta Profiler do Android
Studio, responsável por mostrar perfis de desempenho das aplicações. Cada tela
(Activity) dos aplicativos foi acessada três vezes em um dispositivo físico e os
resultados de medições dos percentuais máximos de uso de CPU e quantidade de
memória RAM, em MB, são apresentados nas tabelas a seguir, bem como
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avaliações das telas que mais consumiram recursos.
Para os testes deste capítulo, são utilizadas as versões dos aplicativos que
encontram-se em produção na Google Play Store, sincronizadas com um servidor de
aplicação WEB e-SUS PEC com dados populados. O dispositivo físico utilizado para
os testes apresenta as especificações contidas na Tabela 3:

Tabela 3 - Informações do dispositivo utilizado nos testes
Processador

QuadCore ARM Cortex - A53 1,4GHz

Modelo

SM - T385M

Fabricante

Samsung

Tamanho de tela

8,01 polegadas

Resolução de tela

1280 x 800 pixels

Memória RAM

1848 MB

Armazenamento

10,35 GB

Versão do Android

9

API Android

28
Fonte: Compilação do autor.

3.4.4.1 Apresentação e análise dos resultados do e-SUS AB Território

Em uma aplicação Android, a otimização do uso de CPU oferece muitas
vantagens, como uma experiência do usuário mais rápida e uniforme, e a
preservação da duração da bateria do dispositivo [30]. O CPU Profiler, ferramenta do
Android Studio, é utilizado para inspecionar o uso de CPU e as atividades em tempo
real, durante a interação do usuário com o aplicativo. Na tabela 4 encontram-se os
percentuais máximos coletados usando essa ferramenta ao navegar em cada
Activity do aplicativo e-SUS AB Território:
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Tabela 4 - Percentuais máximos de uso de CPU do e-SUS AB Território
Tela

Tentativa 1

Tentativa 2

Tentativa 3

RootViewImpl

69,2%

55,7%

53,7%

SincronizacaoViewImpl

41,3%

37,6%

39,8%

CadastroFamiliaViewImpl

28,7%

23,8%

24,5%

ListaErrosSincroniaViewImpl

35,9%

36,5%

32,4%

VersionsNewsViewImpl

38,6%

30%

20,5%

CadastroDomicilioViewImpll

28%

31,6%

37,2%

CadastroCidadaoViewImpl

31,8%

34,2%

42,7%

MesclarLogradouroViewImpl

44,6%

44,3%

35,9%

SincronizacaoInicialViewImpl

40,6%

41,6%

43,4%

RelatorioViewImpl

47,8%

31,7%

35,9%

LotacaoViewImpl

31,2%

43,7%

25,9%

EditarLogradouroViewImpl

35,3%

24,8%

41,7%

Fonte: Compilação do autor

O Memory Profiler é um componente do Android Profiler que auxilia o
desenvolvedor a identificar vazamentos e a rotatividade de memória que podem
gerar oscilações, travamentos e até falhas no aplicativo. Ele mostra um gráfico em
tempo real do uso da memória pelo aplicativo[31].
O Android oferece um ambiente de memória gerenciado, em que os objetos que
não estão mais sendo usados são removidos pelo garbage collector, liberando o
espaço de memória que eles ocupavam para ser novamente utilizado. No entanto,
em todas as versões do Android, o sistema operacional precisa interromper
brevemente o código em algum momento. Geralmente, as interrupções são
imperceptíveis. Entretanto, se o aplicativo alocar memória com mais rapidez que o
sistema consegue coletá-la, o aplicativo poderá ficar mais lento enquanto o coletor
libera memória suficiente para atender às alocações. Esse atraso pode fazer com
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que o aplicativo pule quadros e gere uma lentidão visível.
Mesmo quando não exibir essa lentidão, se houver estouro de memória, ela
continuará sendo utilizada pelo aplicativo, mesmo que ele esteja em segundo plano.
Com o tempo, o sistema será forçado a encerrar o processo do aplicativo para
recuperar a memória. Caso isso ocorra, quando o usuário retornar ao aplicativo,
precisará reiniciá-lo completamente [31].
Na tabela 5 encontram-se as medições de memória RAM das principais telas do
aplicativo e-SUS AB Território. Para essa coleta, foram considerados os picos de
memória, em MB, usados pela aplicação em cada Activity:

Tabela 5 - Percentuais máximos de uso de RAM do e-SUS AB Território
Tela

Tentativa 1

Tentativa 2

Tentativa 3

RootViewImpl

68,1 MB

63,1MB

64,1MB

SincronizacaoViewImpl

86,3MB

91,8MB

88,6MB

CadastroFamiliaViewImpl

80,8MB

82,4MB

82,5MB

ListaErrosSincroniaViewImpl

92,6MB

80,9MB

86MB

VersionsNewsViewImpl

83MB

88MB

80,5MB

CadastroDomicilioViewImpll

106MB

110,1MB

106,4MB

CadastroCidadaoViewImpl

187,4MB

120,7MB

123,6MB

MesclarLogradouroViewImpl

95,4MB

93,3MB

96,7MB

SincronizacaoInicialViewImpl

77MB

77,5MB

81,3MB

RelatorioViewImpl

101,2MB

100,4MB

107,06MB

LotacaoViewImpl

98,5MB

101,2MB

107MB

EditarLogradouroViewImpl

116,3MB

112,8MB

121,4MB

Fonte: Compilação do autor
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Ao analisar os resultados obtidos, pode-se verificar que a tela que possui o
maior percentual gasto em CPU do aplicativo e-SUS AB Território é a RootViewImpl,
com pico de uso em 69,2% para os três acessos. Também dentre todas as demais
telas, ela foi a que apresentou um alto consumo constante, conforme a figura 27.

Figura 27 - Pico de uso de CPU do e-SUS AB Território

Fonte: Compilação do autor.

Já no uso de memória RAM pelo aplicativo e-SUS AB Território, a tela com
maior consumo foi a CadastroCidadaoViewImpl, que teve seu pico de uso em 187,4
MB. O gráfico apresentado na figura 28 mostra essas medições.
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Figura 28 - Pico de uso de Memória RAM do e-SUS AB Território

Fonte: Compilação do autor.

3.4.4.2 Apresentação e análise dos resultados do e-SUS AB Atividade
Coletiva

As medições que são apresentadas a seguir, pertencem ao aplicativo e-SUS AB
Atividade Coletiva, desenvolvido com o processo de Integração Contínua e testes
automatizados. Nas tabelas 6 e 7, pode-se visualizar os resultados de medições de
picos de percentual da CPU do dispositivo e de memória RAM. Esses testes foram
aplicados no mesmo dispositivo e utilizando-se das principais telas do aplicativo.

Tabela 6 - Percentuais máximos de uso de CPU do e-SUS AB Atividade Coletiva
Tela

Tentativa 1

Tentativa 2

Tentativa 3

ListaAtividadeActivity

60,9%

49,9%

48,5%

SelecionarCidadaosActivity

49,6%

49,8%

50,1%

LoginActivity

35%

47,7%

55,8%

CadastroAtividadeColetivaActivity

62,7%

58,9%

59,6%
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CadastroCidadaoActivity

54,8%

47,1%

54%

GrupoAtividadesActivity

46,4%

60%

54,7%

SincroniaProgressoActivity

65%

65,1%

62,5%

SelecionarProfissionaisActivity

63,3%

48,6%

54,4%

SincronizacaoActivity

47,6%

42,4%

57,9%

RevisaoFinalizadaActivity

54,9%

48,6%

58%

CadastroServidorActivity

46,9%

51,2%

39,9%

ChangeLogActivity

61,3%

62,4%

41,6%

SelecionarLotacaoActivity

50%

50,9%

49,2%

SobreActivity

40,7%

42,9%

44,4%

AtividadesNaoFinalizadasActivity

47,5%

55%

50,5%

AtividadesFinalizadasActivity

50,1%

44,7%

46,9%

Fonte: Compilação do autor

Tabela 7 - Percentuais máximos de uso de RAM do e-SUS AB Atividade Coletiva
Tela

Tentativa 1

Tentativa 2

Tentativa 3

ListaAtividadeActivity

139,7MB

147,8MB

147,9MB

SelecionarCidadaosActivity

226,3MB

229,1MB

235,3MB

LoginActivity

139MB

127,3MB

247,1MB

CadastroAtividadeColetivaActivity

185,1MB

205,9MB

262 MB

CadastroCidadaoActivity

244,8MB

238,9MB

251MB

GrupoAtividadesActivity

215MB

228,4MB

236,1MB

SincroniaProgressoActivity

146,2MB

174,3MB

178,5MB

SelecionarProfissionaisActivity

267,4MB

231,4MB

234,3MB

SincronizacaoActivity

144,4MB

247,8MB

282,7MB

RevisaoFinalizadaActivity

233MB

234,9MB

226MB

CadastroServidorActivity

93,3MB

106,7MB

105,1MB

ChangeLogActivity

137,8MB

245,5MB

213MB

SelecionarLotacaoActivity

226MB

227,7MB

229MB

SobreActivity

234,3MB

204MB

214,6MB
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AtividadesNaoFinalizadasActivity

231MB

246,2MB

212,1MB

AtividadesFinalizadasActivity

216MB

215,6MB

220,4MB

Fonte: Compilação do autor

Analisando os dados das medições de picos de uso de CPU e memória,
observa-se

que

a

tela

que

mais

consumiu

recursos

de

CPU

foi

a

SincroniaProgressoActivity, com pico de 65,1% dentre as 3 tentativas de acesso. Na
imagem 29 é exibido um gráfico que mostra a medição de uma das três tentativas de
acesso a tela.

Figura 29 - Pico de uso de CPU do e-SUS AB Atividade Coletiva

Fonte: Compilação do autor

No quesito memória, o maior pico de uso foi de 282,7 MB da tela
SincronizacaoActivity. A figura 30 mostra a tentativa de acesso a tela que registrou
esse dado.
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Figura 30 - Pico de uso de Memória RAM do e-SUS AB Atividade Coletiva

Fonte: Compilação do autor.

4 CONCLUSÃO

A literatura da área de qualidade de software recomenda fortemente o uso de
testes automatizados em projetos de software, afirmando que obtém-se muitos
ganhos após sua implementação. Nesse sentido, o foco principal desta pesquisa
aplicada foi o de mostrar ao leitor comparações de dois aplicativos mobile
desenvolvidos no Laboratório Bridge da Universidade Federal de Santa Catarina e o
impacto que os testes automatizados têm sobre a qualidade dos aplicativos.
Para alcançar o objetivo principal foi necessário, inicialmente, descrever as
ferramentas utilizadas para a organização do trabalho da equipe e no
desenvolvimento de código das novas implementações e testes automatizados.
Nesse sentido, foram apresentadas ferramentas que facilitam o trabalho através da
simulação de objetos e disponibilização de recursos, como servidores Web e
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databases. Também foram apresentadas ferramentas de integração contínua, de
revisão automática de código e a plataforma Firebase, responsável pelo
armazenamento dos dados coletados para comparação dos aplicativos.
Foi descrito o fluxo de trabalho da equipe utilizando a metodologia ágil Scrum,
durante o desenvolvimento dos aplicativos e-SUS AB Território e e-SUS AB
Atividade coletiva, detalhando os papéis preconizados por essa metodologia. Dentro
das atividades de desenvolvimento, especificou-se como foram implementados os
testes automatizados unitários no aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva e como foi
configurado um servidor de Integração Contínua utilizado no seu desenvolvimento.
Por fim, foi detalhada a adição da API do Firebase no código dos aplicativos para a
coleta das informações de falhas, desempenho e usuários.
Ao se tratar de falhas, sabe-se que os problemas de estabilidade podem
comprometer a qualidade de uma aplicação. Falhas constantes podem afetar a
usabilidade e até influenciar na perda de dados cadastrados. Nos aplicativos
abordados neste estudo, os profissionais utilizam dispositivos fornecidos pelas UBS,
que na grande maioria dos casos possuem acesso à Internet somente pela rede wifi. Nesse cenário, os profissionais realizam a sincronização com o servidor e enviam
suas produções diárias somente no final do dia, ou até mesmo ao final da semana.
Sendo assim, caso haja alguma falha no aplicativo que comprometa os dados
cadastrados, o profissional poderá perder toda sua produção diária ou até semanal.
Dentre as métricas coletadas, a de falhas é a que pode ser considerada como a
mais relevante, pois reflete diretamente o impacto que os testes automatizados
possuem sobre um projeto de software, uma vez que esses testes auxiliam na
entrega de um produto mais estável. Os relatórios do Firebase Crashlytics
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mostraram uma redução considerável do número de falhas por usuário e na
quantidade de usuários afetados no aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva. Com
isso, pode-se afirmar que a aplicação desenvolvida com o uso de testes
automatizados chegou com melhor estabilidade para o usuário final.
A reputação de um aplicativo desenvolvido para mobile é medida através das
avaliações dos usuários na loja em que o mesmo está disponível para download.
Essa informação impacta diretamente na escolha do usuário: no caso de más
avaliações, o mesmo poderá optar por não utilizá-la e buscar outra aplicação que
corresponda às mesmas necessidades. Através da coleta das avaliações dos
usuários na loja Google Play Store, foi possível verificar uma reputação melhor para
o aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, que apresenta um número de estrelas
superior em relação ao e-SUS AB Território.
Outro fator que pode levar aos usuários deixarem de usar uma aplicação é a
lentidão para acessar as suas funcionalidades e informações. Nesse sentido, foram
coletados dados através do módulo Firebase Performance, que mostra informações
de telas da aplicação que demoram tempo excessivo para inicializarem e serem
mostradas ao usuário. Em relação ao tempo de inicialização, o aplicativo e-SUS AB
Atividade Coletiva, desenvolvido com testes automatizados, obteve um melhor
desempenho, com menor tempo para tornar-se disponível ao usuário. Já nos dados
de tempo de renderização de todas as telas e frames congelados, o aplicativo eSUS AB Atividade Coletiva obteve pior desempenho nas renderizações de tela,
porém apresentou melhor desempenho quanto a presença de frames congelados,
ao contrário do aplicativo Território, que obteve menos problemas com renderização
lenta, porém apresentou mais frames de telas congelados.
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Ainda nas análises de desempenho, foram coletados dados de uso de
memória RAM e CPU pelas duas aplicações, através das ferramentas Memory
Profiler e CPU Profiler, ambas da IDE Android Studio. Picos de uso dos recursos de
um dispositivo podem torná-lo indisponível e também causar falhas nos aplicativos
em uso. Destas métricas, concluiu-se que o aplicativo e-SUS AB Território obteve
vantagem, visto que utilizou uma menor quantidade de memória RAM e CPU nas
telas testadas. Sendo assim, o uso de testes automatizados e revisão automática de
código não mostrou melhora no desempenho da aplicação desenvolvida com esses
processos.
Para trabalhos futuros, pode-se sugerir que sejam realizadas comparações de
outros itens da ferramenta Profile da IDE Android Studio, como medições do uso de
rede. Também sugere-se coletar informações do Firebase de aplicações que
utilizem o Sistema Operacional iOS, ou para plataforma Web, uma vez que o
Firebase também é compatível com essas plataformas.
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Análise comparativa do uso de testes automatizados de
software em um ambiente com Integração Contínua: Estudo
de caso do aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva
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Abstract. Automated testing is considered key to adding quality during
application development. Continuous Integration processes, with test
automation, provide greater security for development teams to make code
modifications. Therefore, this paper aims to compare two similar applications
developed for the Android operating system, through stability metrics, startup
times and rendering of the main screens and the use of device resources by the
applications.
Resumo. Testes automatizados são considerados fundamentais para agregar
qualidade durante o desenvolvimento de aplicações. Processos de Integração
Contínua, com automação de testes, fornecem uma maior segurança para as
equipes de desenvolvimento efetuarem modificações no código. Nesse
sentido, este trabalho tem como objetivo comparar dois aplicativos
semelhantes e desenvolvidos para o sistema operacional Android, através de
métricas de estabilidade, tempos de inicialização e renderização das
principais telas e o uso de recursos do dispositivo pelas aplicações.

1. Introdução
A demanda por sistemas de informação cresce cada vez mais com o passar dos anos.
Paralelo a isso, a complexidade dos sistemas também aumenta, devido a fatores como a
melhoria do hardware, maior quantidade de informações para processar ou necessidade
por softwares que tratam conteúdos multidisciplinares.
O crescente uso de dispositivos móveis, aliado a necessidade por informações,
levou ao avanço tecnológico no desenvolvimento de aplicativos para as mais variadas
funções, sejam elas para uso pessoal ou profissional, com o objetivo de facilitar a vida
dos usuários, melhorando a comunicação, organização de tarefas e lazer.
Por existir uma facilidade cada vez maior para o acesso a informações,
independente do lugar e momento em que o usuário encontre-se, a quantidade de novas
aplicações e serviços deverá ser maior com o passar do tempo. Para a construção de
novas aplicações e serviços de computação móvel, existe uma grande variedade de
ambientes e ferramentas que auxiliam uma equipe de desenvolvimento nesse processo
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[1], sendo imprescindível a atividade de teste de software para garantir uma melhor
qualidade dos produtos e serviços.
O teste manual de software é uma tarefa sujeita a erros, uma vez que o testador
precisa, além de executar testes das novas funcionalidades, também repetir os testes das
que já existem no sistema após estas serem implementadas, o que torna essa uma tarefa
monótona e que pode fazer com que o profissional adquira uma confiança excessiva,
deixando de testar adequadamente.
Nesse sentido, entram os testes automatizados, que realizam essas tarefas de
forma automática, com frequência de execução estipulada pela equipe e utilizando-se
de boas práticas de projeto. Bartié (2002) afirma que os testes automatizados são a
utilização de ferramentas de testes que possibilitam simular cenários ou atividades
humanas de forma a não requerer procedimentos manuais no processo de execução dos
testes. O autor ainda conclui que a automação exige um esforço inicial de criação,
porém possibilita entregar um produto com maior confiabilidade quando comparado
com procedimentos manuais [2].
Por ser oneroso, muitas empresas ainda deixam de investir recursos de forma
adequada na área de qualidade, principalmente em testes automatizados, fazendo com
que seus produtos sejam entregues com baixa qualidade ou que não atendam aos
requisitos especificados pelo cliente.
O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo do uso de testes
automatizados em um projeto de software, detalhando o ciclo de vida de
desenvolvimento de um aplicativo pela equipe mobile do Laboratório Bridge, da
Universidade Federal de Santa Catarina, dando ênfase no processo de automação dos
testes em ambiente de desenvolvimento ágil com integração contínua, e comparar com
outro aplicativo semelhante, desenvolvido sem o uso de testes automatizados.
O estudo de caso deseja mostrar a diferença, em quantidade de falhas e
desempenho de um aplicativo desenvolvido com testes automatizados comparado com
outro, desenvolvido somente com testes manuais e sem nenhuma automação.

2. Fundamentação Teórica
2.1 Teste de software
Testar é a atividade que realiza a verificação e a validação do software, sendo que a
maioria dos testes são realizados para o processo de verificação, restando poucas
atividades para o teste de validação[3].
Segundo Bartié (2002), a atividade de testar não deve ser somente atrelada a um
conjunto de cenários “positivos” básicos e com o objetivo de provar que as coisas
funcionam. Ela deve também estender-se aos cenários “negativos e positivos
estendidos”, sendo o analista de testes responsável por elaborar tais cenários
estendidos[2].
Conforme Sommerville (2011), o teste tem como finalidade mostrar que um
programa faz o que é proposto a fazer e para descobrir defeitos em um programa antes
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do seu uso [4]. O autor afirma que os testes devem ser aplicados em três etapas: testes
de release, de usuário e de desenvolvimento. Testes de relase são aqueles realizados
pela equipe de qualidade após a geração de um release, enquanto que os testes de
usuário são feitos através de possíveis entradas e conselhos relatados pelos usuários
finais da aplicação. Os testes de desenvolvimento são aqueles executados pela equipe de
desenvolvimento, e podem ocorrer em três níveis:


Teste unitário: possui a finalidade de testar as unidades individuais do programa,
e devem ser automatizados sempre que possível;



Teste de componentes: também conhecido como testes de integração, consiste
em integrar várias unidades individuais e criar componentes para serem testados;



Teste de sistema: testes aplicados no sistema como um todo, após a integração
de todos os componentes.

2.2 Tipos de testes
Existem dois grandes tipos de testes aplicados no andamento de um projeto de software:
os testes estruturais e os testes funcionais.
Os testes estruturais, também chamados de “caixa-branca”, são realizados para
testar a estrutura do software. O termo “caixa-branca” é uma referência ao
conhecimento que o testador ou o programador possui do código implementado para a
construção dos testes[3].
Através destes obtém-se a garantia de que os softwares possuem uma sólida
estrutura e que funcionem no contexto técnico ao qual estão inseridos. As técnicas de
testes estruturais são desenhadas para garantir que o sistema esteja estruturalmente
robusto, ou seja, determinar se a tecnologia foi utilizada de forma adequada e se os
componentes construídos funcionam como uma unidade coesa[4].
Já os testes funcionais, ou testes do tipo “caixa-preta”, são feitos sobre as saídas do
programa, conforme entradas determinadas. Neles, não existe o conhecimento do
código, mas somente o programa ou parte dele que esteja em execução[3].
Os testes funcionais buscam garantir que os requisitos de software sejam
atendidos, ou seja, que estes estejam corretamente codificados. O processo normalmente
possui condições de teste que são usadas para a avaliação correta da aplicação[4].

2.3 Testes em dispositivos móveis
Atualmente aumenta cada vez mais a procura por dispositivos móveis smartphones e
tablets com funcionalidades mais avançadas, como câmeras, players de músicas,
conectividade em redes, jogos, GPS, acesso à TV digital e Internet. Com isso, o
mercado de aplicações móveis está aquecido e empresas se preocupam cada vez mais
em integrar softwares de dispositivos móveis com seus sistemas de back-end [5].
Em se tratando de aplicativos móveis, os usuários não possuem tolerância para
um desempenho lento. Segundo Rapoza (2012), 25% dos usuários fecham ou
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desinstalam um aplicativo quando o tempo ultrapassa os 3 segundos [6]. Testes em
aplicativos móveis são tarefas mais complexas e que demandam mais tempo, quando
comparados às aplicações Desktop e Web.

2.4 Testes automatizados em dispositivos móveis
Teste automatizado implica que a pessoa responsável pelo teste poderá, a qualquer
momento, iniciar o teste e sair para realizar outra tarefa enquanto ele é realizado. Não
deve haver necessidade de intervenção humana nos testes. Os resultados poderão
mesmo ser publicados na Web ou na intranet, de forma que todos os desenvolvedores
possam acompanhar em tempo real o que está sendo testado e os resultados disto[3].
No desenvolvimento do aplicativo e-SUS AB Atividade coletiva, os testes são
desenvolvidos junto com as tarefas e os seus resultados, após o incremento do novo
código, publicados no próprio pull-request do Github e também em um canal de
comunicação da ferramenta Slack, já que existe integração do servidor de integração
contínua com essas duas plataformas.

2.5 Automação de testes unitários
Para a realização de teste de unidade, não é necessário um testador. Segundo Wang e
Offutt (2009), o teste de unidade é realizado em cada pedaço do código do programa, e
preferencialmente deve ser feito pela mesma pessoa que o escreveu. Porém, alguns
desenvolvedores deixam de realizar essa tarefa, pelo fato de não possuírem qualificação
suficiente para tal, ou pelo tempo que estes demandam durante sua criação e posterior
manutenção[8].
Na automação de testes de unidade é necessário o uso de casos de teste. Para
Lages (2010), um caso de teste é a representação de uma instância de teste para aquela
funcionalidade que está sendo avaliada. Através das descrições de entradas e seus
resultados esperados, é percorrido um determinado caminho no algoritmo para que seja
avaliado cada situação[9].

2.6 Integração Contínua
Integração contínua é definida como uma prática de desenvolvimento de software onde
os membros de um time integram seu trabalho frequentemente, geralmente cada pessoa
integra pelo menos diariamente - podendo haver múltiplas integrações por dia. Cada
uma dessas integrações é validada por um build automatizado que geralmente compila
os códigos-fontes verificando erros de integração entre componentes do software e
executa um conjunto de testes automatizados[10].
Muitos times acham que essa abordagem leva a uma significativa redução nos
problemas de integração, e permite que um time desenvolva software coeso mais
rapidamente[11]. Essa prática também facilita na detecção de erros e problemas logo nas
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fases iniciais do projeto de software, com o objetivo de se ter menor custo de reparo no
produto desenvolvido[12].
Figura 1 – Processo de Integração Contínua

2.7 Aplicativos mobile
Para a plataforma mobile, o Laboratório Bridge conta com 3 aplicativos da estratégia eSUS AB. Os dois aplicativos utilizados como estudo de caso deste trabalho são o e-SUS
AB Território e o e-SUS AB Atividade Coletiva.

2.7.1 e-SUS AB Território
O aplicativo e-SUS AB Território foi desenvolvido pelo Laboratório Bridge, em
parceria com o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde com o objetivo
de facilitar o processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde.
O Departamento de Atenção Básica (DAB) incluiu na Estratégia e-SUS Atenção
Básica (e-SUS AB) aplicativos móveis para registro das ações realizadas pelos
profissionais de saúde em locais de difícil manejo de computadores ou notebooks. A
disponibilização do aplicativo se integra às ações do DAB na ampliação do acesso a
novas tecnologias para apoiar o processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família
(ESF), e de modo geral, às equipes de Atenção Básica, dada a importância das suas
ações em todo o território nacional. Nesse contexto, o aplicativo e-SUS AB Território
priorizou os Agentes Comunitários de Saúde (ACS/ACE), dada a capilaridade das ações
no território para fora da unidade de saúde[13].
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O aplicativo é utilizado para controle do território e permite aos usuários
cadastrarem informações referentes aos imóveis de um determinado local, as famílias
que residem neles e também sobre as visitas realizadas pelos profissionais da saúde a
essas famílias. O e-SUS AB Território foi um dos aplicativos escolhidos para o estudo
por ser o mais utilizado dentre os demais desenvolvidos, e por isso, possuir dados mais
ricos para serem avaliados, sendo que durante seu desenvolvimento a equipe não
utilizou testes automatizados.

2.7.2 e-SUS AB Atividade Coletiva
A Ficha de Atividade Coletiva visa o registro das ações realizadas pelas equipes de
saúde conforme as necessidades do território e capacidade da equipe de estruturar as
ações. Nela, podem ser registradas ações estruturantes para a organização dos processos
de trabalho, como reuniões de equipe, reuniões com outras equipes, ou reuniões com
outros órgãos, e ações de saúde voltadas para a população, como atividades de educação
em saúde, atendimentos e avaliações em grupo e mobilizações sociais [14].
O aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva foi criado para facilitar o cadastro da
Ficha de Atividade Coletiva pelos profissionais de saúde nos municípios, e permite com
que estes organizem melhor o fluxo de trabalho nas atividades coletivas e reuniões de
equipe, pois apresenta a função de agrupar determinadas fichas que tenham algo em
comum entre si. Ele foi o primeiro desenvolvido pela equipe mobile do Laboratório
Bridge utilizando testes automatizados, por isso foi o escolhido para ser comparado ao
e-SUS AB Território.

3 Medições e apresentação dos resultados
Para comparações entre os aplicativos em suas versões que estão atualmente em
produção e disponíveis na Google Play Store, os itens a seguir serão analisados:


Apresentação do histórico de falhas que ocorreram com usuários de ambos os
aplicativos nos últimos 3 meses, utilizando-se dados do módulo Crashlytics do
Firebase;



Comparações do desempenho na renderização das telas dos aplicativos, através
da função Performance do Firebase;



Comparações do uso de recursos de CPU e memória do dispositivo móvel pelas
aplicações quando estão em execução, utilizando o Profiler do Android Studio
IDE.

Os dados foram coletados entre os dias 18 a 25 de setembro de 2019, nas versões
1.4.02 do aplicativo e-SUS AB Território, com sua primeira versão lançada em 06 de
outubro de 2016 e última atualização em 31 de julho de 2019, e versão 1.1.01 do
aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, tendo sua primeira versão lançada em 26 de
dezembro de 2018 e última atualização em 31 de julho de 2019.
Como o filtro do Firebase Crashlytics é de no máximo 90 dias, o período de
coleta das falhas foi definido entre 22 de junho a 19 de setembro de 2019.
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3.1 Histórico de falhas segundo o Firebase Crashlytics
O Firebase Crashlytics é uma ferramenta leve e em tempo real que emite relatórios de
falhas e ajuda a equipe de desenvolvimento a monitorar, priorizar e corrigir problemas
de estabilidade que podem comprometer a qualidade de uma aplicação. Compatível
tanto para as plataformas Android quanto iOS, fornece um agrupamento inteligente das
informações e exibição dos logs de falhas que ajudam a equipe, diminuindo o tempo da
resolução de problemas que ocorram em produção [15].
No projeto de ambos os aplicativos, o Firebase Crashlytics é integrado com o
grupo de e-mail da equipe de desenvolvimento mobile. Assim, após uma falha, a
plataforma dispara um e-mail com os detalhes para todos os membros. A plataforma
também é integrada com o Slack, ferramenta de comunicação utilizada pelo Laboratório
Bridge, através de um canal criado para informar à equipe quando as falhas ocorrem.
Além dos dados da falha e dos passos executados pelo usuário para chegar até
ela, também é possível visualizar diversas informações do dispositivo e sistema
utilizado. Como existem falhas que ocorrem somente em dispositivos com versão do
sistema operacional ou orientação de tela específicos, essa informação também é de
suma importância para a reprodução da falha em ambiente de desenvolvimento. Através
da integração com os eventos do Google Analytics, é possível também saber quais
foram os passos de teste que o usuário realizou até que o erro ocorresse, através do
registro de quais telas o mesmo acessou.
Na coleta dos dados do módulo Analytics, foi constatado que o aplicativo e-SUS
AB Território possui uma média mensal de 26 mil usuários ativos, como é possível ver
no gráfico da figura 2. Um usuário é considerado ativo pelo Firebase quando registra um
evento user_engagement, ou seja, interage com o aplicativo em primeiro plano.
O módulo Crashlytics apontou, para o aplicativo e-SUS AB Território no
período dos últimos 3 meses, uma quantidade de 19 mil falhas, sendo que 7,9 mil
usuários foram afetados por falhas do tipo “Crash”, conforme mostrado no gráfico da
figura 3. Uma falha do tipo “Crash” é aquela que torna a aplicação indisponível ao
usuário, por ser interrompida após um comportamento inesperado.
Já no aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, o número de usuários ativos foi
em média de 3200 por mês. Esse número é menor que o aplicativo e-SUS AB Território,
pelo fato de o aplicativo Atividade Coletiva ter sido lançado recentemente, enquanto
que o outro já está há mais tempo disponível na loja Google Play Store.
No módulo Crashlytics, o número de falhas do tipo “Crash” do aplicativo e-SUS
AB Atividade Coletiva também foi menor que o anterior. Para o período dos últimos 3
meses, mesmo período de análise em cima do aplicativo e-SUS AB Território, observase na figura 5, que o número de falhas foi de 225, com 72 usuários afetados.
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Figura 2 – Quantidade de usuários ativos do e-SUS AB Território

Figura 3 – Quantidade de falhas do e-SUS AB Território
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Figura 4 – Quantidade de usuários do e-SUS AB Atividade Coletiva

Figura 5 – Quantidade de falhas do e-SUS AB Atividade Coletiva

Após análise comparativa dos gráficos de usuários ativos e dos gráficos de
números de falhas por usuários afetados, pode-se observar que houve uma redução
significativa na quantidade de falhas do tipo “Crash” no aplicativo e-SUS AB
Atividade Coletiva, que utilizou em seu processo de desenvolvimento testes
automatizados unitários e integração contínua.
Ao estabelecer uma relação do número total de falhas pela quantidade total de
usuários, nota-se que ocorrem 0,24 falhas por mês para cada usuário do aplicativo eSUS AB Território, contra apenas 0,02 do aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva. A
quantidade de usuários afetados por falhas também foi menor no aplicativo e-SUS AB
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Atividade Coletiva: 72 usuários tiveram incidência de falhas durante o uso da aplicação,
no período de 3 meses, contra 7900 do e-SUS AB Território.

3.2 Desempenho dos apps segundo a opção Performance do Firebase
A opção Performance fornece insights sobre as características de desempenho dos
aplicativos. O SDK de monitoramento de desempenho pode ser utilizado para coletar
dados de desempenho, permitindo revisar e analisar esses dados no Console do
Firebase. Esse monitoramento ajuda a entender onde e quando o desempenho do
aplicativo não está ocorrendo como o esperado, com o intuito de que essas informações
possibilitem correções de problemas de desempenho.
Um trace é um relatório de dados de desempenho coletados entre dois estados de
cada Activity no aplicativo. O monitoramento de desempenho inclui automaticamente
vários traces padrão. Para aplicações nos sistemas Android e iOS, os traces automáticos
informam métricas de desempenho que auxiliam na melhoria da qualidade. Para este
trabalho, foram selecionados dois tipos diferentes, Traces de início de aplicativo e
Traces de Tela:


Traces de início de aplicativo ( _app_start ): medem o tempo que a aplicação
leva entre ser aberta pelo usuário e se tornar responsiva. É o tempo entre o
primeiro toque para abrir a aplicação, até esta se tornar passível de interação com
o usuário. Um trace _app_start tem início quando o FirebaseProvider
ContentProvider conclui o método onCreate( ) da MainActivity e interrompe a
contagem de tempo quando o método onResume( ) da mesma Activity é
chamado.



Traces de tela: Dimensionam a vida útil de uma tela e medem os frames lentos e
congelados. Pode-se extrair como métrica o percentual de telas que possuem
renderização lenta e/ou frames congelados. Tem início em cada Activity, quando
o app chama o método onActivityStarted() e é interrompido quando o método
onActivityStopped( ) é invocado.

Em medições dos traces de inicialização, no aplicativo e-SUS AB Território, a
mediana de tempo entre a inicialização e a responsividade do aplicativo, considerando
as diferentes versões, no período dos últimos três meses, foi de 755 ms. Para esse
cálculo, foi utilizada uma amostragem de 481 mil registros do trace _app_start.
Para o aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, com uma amostragem de 19 mil
registros, a mediana de tempo de duração do trace _app_start foi de 638 ms no período
dos últimos três meses, totalizando uma redução de 15% no tempo de inicialização do
aplicativo.
As medições dos traces de tela informam o percentual das telas da aplicação que
estão demorando muito tempo para tornarem-se disponíveis para o usuário manipular.
Quanto maior o percentual, pior é o desempenho da aplicação, sendo um sinal de código
não otimizado.
Ao analisar os dados, observou-se que o maior percentual de instâncias de telas
com renderização lenta é do aplicativo e-SUS AB Território, com 67,83%, e pertence a
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tela RootViewImpl. Já no e-SUS AB Atividade Coletiva, a tela que apresenta maior
percentual dessa métrica é a SplashActivity, com 41,58%, sendo essas duas telas as
primeiras a serem chamadas, em seus respectivos aplicativos, quando as aplicações são
abertas pelo usuário.
Também pode-se analisar que a maior relação de telas com percentuais de
renderização lenta acima dos 15%, encontra-se no app e-SUS AB Atividade Coletiva:
3/13 do e-SUS AB Território contra 17/21 do e-SUS AB Atividade Coletiva. Através
dessa análise, o aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva apresenta a maior quantidade
de telas que demoram mais tempo para serem apresentadas ao usuário.
Quanto a métrica de frames congelados, é possível observar que o maior
percentual encontra-se no aplicativo e-SUS AB Território, na tela
MesclarLogradouroViewImpl, que possui 43,06% das amostras de instâncias dessa tela,
apresentando frames congelados. A relação entre o total das telas apresentadas mostra
desvantagem para o aplicativo e-SUS AB Território, com 10/13 contra 1/21 do e-SUS
AB Atividade Coletiva das telas que possuem acima de 15% de suas instâncias da
amostragem contendo frames congelados.

3.3 Desempenho dos apps segundo o Android Studio
Segundo a Google, um aplicativo possui um desempenho ruim se responde lentamente,
exibe animações entrecortadas, congela, falha ou consome muita energia [16]. Nos
capítulos anteriores foram apresentadas métricas coletadas pelo Firebase que mostraram
os tempos de respostas das telas, congelamentos e falhas. Neste capítulo serão
apresentadas métricas coletadas com a ferramenta Android Studio, IDE padrão para
desenvolvimento de aplicações para a plataforma Android.
Os testes de desempenho e uso de recursos físicos foram aplicados sobre as
principais telas de ambos os aplicativos, através da ferramenta Profiler do Android
Studio, responsável por mostrar perfis de desempenho das aplicações. Cada tela
(Activity) dos aplicativos foi acessada três vezes em um dispositivo físico e os resultados
de medições dos percentuais máximos de uso de CPU e quantidade de memória RAM,
em MB, são apresentados nas tabelas a seguir, bem como avaliações das telas que mais
consumiram recursos.
O Memory Profiler é um componente do Android Profiler que auxilia o
desenvolvedor a identificar vazamentos e a rotatividade de memória que podem gerar
oscilações, travamentos e até falhas no aplicativo. Ele mostra um gráfico em tempo real
do uso da memória pelo aplicativo[19].
Ao analisar os resultados obtidos, pode-se verificar que a tela que possui o maior
percentual gasto em CPU do aplicativo e-SUS AB Território é a RootViewImpl, com
pico de uso em 69,2% para os três acessos. Também dentre todas as demais telas, ela foi
a que apresentou um alto consumo constante. Já no uso de memória RAM, a tela com
maior consumo foi a CadastroCidadaoViewImpl, que teve seu pico de uso em 187,4
MB.
Analisando os dados das medições de picos de uso de CPU e memória do
aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva, observa-se que a tela que mais consumiu
recursos de CPU foi a SincroniaProgressoActivity, com pico de 65,1% dentre as 3
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tentativas de acesso. No quesito memória, o maior pico de uso foi de 282,7 MB da tela
SincronizacaoActivity. A figura 30 mostra a tentativa de acesso a tela que registrou esse
dado.

4. Conclusão
A literatura da área de qualidade de software recomenda fortemente o uso de testes
automatizados em projetos de software, afirmando que obtém-se muitos ganhos após
sua implementação. Nesse sentido, o foco principal desta pesquisa aplicada foi o de
mostrar ao leitor comparações de dois aplicativos mobile desenvolvidos no Laboratório
Bridge da Universidade Federal de Santa Catarina e o impacto que os testes
automatizados têm sobre a qualidade dos aplicativos.
Dentre as métricas coletadas, a de falhas é a que pode ser considerada como a
mais relevante, pois reflete diretamente o impacto que os testes automatizados possuem
sobre um projeto de software, uma vez que esses testes auxiliam na entrega de um
produto mais estável. Os relatórios do Firebase Crashlytics mostraram uma redução
considerável do número de falhas por usuário e na quantidade de usuários afetados no
aplicativo e-SUS AB Atividade Coletiva. Com isso, pode-se afirmar que a aplicação
desenvolvida com o uso de testes automatizados chegou com melhor estabilidade para o
usuário final.
Um fator que pode levar aos usuários deixarem de usar uma aplicação é a
lentidão para acessar as suas funcionalidades e informações. Nesse sentido, foram
coletados dados através do módulo Firebase Performance, que mostra informações de
telas da aplicação que demoram tempo excessivo para inicializarem e serem mostradas
ao usuário. Em relação ao tempo de inicialização, o aplicativo e-SUS AB Atividade
Coletiva, desenvolvido com testes automatizados, obteve um melhor desempenho, com
menor tempo para tornar-se disponível ao usuário. Já nos dados de tempo de
renderização de todas as telas e frames congelados, o aplicativo e-SUS AB Atividade
Coletiva obteve pior desempenho nas renderizações de tela, porém apresentou melhor
desempenho quanto a presença de frames congelados, ao contrário do aplicativo
Território, que obteve menos problemas com renderização lenta, porém apresentou mais
frames de telas congelados.
Ainda nas análises de desempenho, foram coletados dados de uso de memória
RAM e CPU pelas duas aplicações, através das ferramentas Memory Profiler e CPU
Profiler, ambas da IDE Android Studio. Picos de uso dos recursos de um dispositivo
podem torná-lo indisponível e também causar falhas nos aplicativos em uso. Destas
métricas, concluiu-se que o aplicativo e-SUS AB Território obteve vantagem, visto que
utilizou uma menor quantidade de memória RAM e CPU nas telas testadas. Sendo
assim, o uso de testes automatizados e revisão automática de código não mostrou
melhora no desempenho da aplicação desenvolvida com esses processos.
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