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Resumo 

Propomos que a técnica de Test Driven Development (TDD) pode reduzir os defeitos durante uma implementação de 

software, além de revelar defeitos no começo do desenvolvimento diferente da forma usual na qual os defeitos são 

revelados apenas no final do desenvolvimento, esses fatores podem reduzir o custo da atividade de teste uma vez que 

os  códigos produzidos utilizando tdd são menos complexos assim reduzindo a presença de defeitos e o aumento da 

quantidade de feedbacks  faz com que os erros sejam descobertos rapidamente fazendo que seu custo seja menor, 

pois quanto mais se demora para revelar um defeito mais caro ele se torna.   

Faremos um experimento controlado onde será desenvolvido um programa de forma usual e o mesmo também será 

desenvolvido aplicando TDD. 

Dessa forma conseguiremos colher resultados de comparação entre os dois modos de aplicação da atividade de teste. 

Os resultados esperados são que a técnica de TDD reduz a ocorrência de erros e com isso o preço final dos teste é 

reduzido, além de não alterar o tempo de desenvolvimento.   

A cada dia ficamos mais exigente por tecnologias que atendam nossas necessidades sem que elas nos tragam 

preocupações relacionadas à qualidade. A técnica de TDD está diretamente ligada a este fato, ela pode ajudar a 

aumentar a  qualidade do software que será produzido e entregue. 
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Introdução 
Essa pesquisa deve analisar e avaliar o TDD , que é 

derivada do Extreme Programming e a qual vem sendo 

amplamente pesquisada. A atividade de teste pode 

influenciar em muitos aspectos do seu software, 

qualidade, eficiência, perda ou ganho de clientes e são 

fatores que devem ser considerados importantes no 

desenvolvimento. 

Um teste usual é a última parte do desenvolvimento de 

um programa, ele é a fase que separa o produto final do 

mercado. Em geral um teste deve revelar um defeito 

ainda não descoberto e para isso deve cobrir 100% do 

código implementado. Segundo Pressman (1995, p.410), 

“A atividade de teste não pode mostrar a ausência de 

defeitos, ela só pode mostrar se defeitos de software 

estão presentes”. Comumente utilizamos as técnicas de 

teste após o desenvolvimento do código, dessa forma, 

 [...]os teste são realizados e todos os resultados são 

avaliados. Isto é os resultados dos testes são 

comparados com os resultados esperados. Quando os 

dados errôneos são descobertos, infere-se a presença 

de defeito e inicia-se a depuração (Pressman, 1995, 

p.410). 

Assim descobrimos quais são os defeitos presentes no 

final da implementação. TDD invente essa ordem e dá 

uma nova perspectiva para a atividade de teste, 

[..]A ideia é fazer com que o desenvolvedor escreva 

testes automatizados de maneira constante ao longo do 

desenvolvimento. Mas, diferentemente do que estamos 

acostumados, TDD sugere que o desenvolvedor escreva 

o teste antes mesmo da implementação (Cardoso e 

Aniche, 2014, p.7)  

 
 

Resultados e Discussão 
Somente a primeira parte do experimento foi 

realizada, assim sendo, não houve o recolhimento de 
dados de comparação, como o tempo de 
desenvolvimento e quantidade de defeitos que foram 
encontras antes e depois de aplicar TDD, pela falta 
desses dados não há conclusão do resultado final.  

Conclusões 
Sobre o que foi feito dentro do período não 

houve conclusões, pois os dados recolhidos foram 

insuficientes. Os exercícios feitos contemplavam apenas 

uma parte do experimento planejado, sem a segunda 

parte do experimento não houve dados suficientes para o 

confrontamento de informações referentes aos dois tipos 

de desenvolvimento. 
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